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RESUMO 

 

SANTOS, Paula Gomes dos. O desenvolvimento da imagem corporal e a construção da 

identidade sob uma perspectiva pedagógica: uma revisão sistemática. 2018. 59 f. Trabalho 

de Conclusão de Curso (Especialização em Educação Psicomotora) – Colégio Pedro II, Pró-

Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2018. 

 

 

Esta pesquisa tem como foco a imagem corporal e a identidade de crianças, entre 5 e 7 anos 

de idade, em contexto de espaço formal de ensino e aprendizagem, na Educação Infantil e na 

alfabetização (1º ano do Ensino Fundamental). O principal objetivo deste estudo é identificar 

e analisar produções científicas brasileiras que tratam os conceitos imagem corporal e 

identidade sob uma perspectiva pedagógica, no contexto da Educação Infantil e da 

alfabetização. Utilizou-se a metodologia de revisão sistemática de literatura para a busca em 

três repositórios on-line, Google Acadêmico, Scielo e Periódicos Capes, no período 

compreendido entre os anos de 2007 e 2017. As referências selecionadas foram organizadas, 

analisadas e interpretadas, em diálogo com literatura específica. As referências selecionadas 

convergiram para propostas pedagógicas relacionadas à inserção de brincadeiras e jogos no 

cotidiano escolar, como meios fundamentais para o desenvolvimento da imagem corporal e da 

construção da identidade na infância, e a atividades relacionadas à representação gráfica, no 

que se refere aos desenhos autorais das crianças sobre a figura humana e à análise em livros 

de imagens específicos para o público infantil, com ênfase na figura humana. Apontaram, 

também, a prática psicomotora como instrumento pedagógico para o desenvolvimento da 

criança, em sua totalidade. 

 

Palavras-chave: Imagem corporal. Identidade. Educação Infantil. Alfabetização. Propostas 

pedagógicas.  
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1 INTRODUÇÃO 

A psicomotricidade pode ser compreendida como uma ciência de caráter 

transdisciplinar, o que resulta em perspectivas plurais no que diz respeito à sua 

conceituação. Isso não quer dizer que os múltiplos discursos não possam convergir. 

Nesse sentido, conceitua-se psicomotricidade, neste trabalho, em consonância com a 

definição apresentada pela Sociedade Brasileira de Psicomotricidade. Entende-se, 

portanto, a psicomotricidade como uma ciência que estuda o homem, através do seu 

corpo em movimento, considerando as relações que ele estabelece com o seu mundo 

interno e com o seu mundo externo (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

PSICOMOTRICIDADE, [1999?]).  

Alguns elementos são considerados essenciais na psicomotricidade, na medida em 

que se procura compreender o corpo, em sua totalidade: imagem corporal e esquema 

corporal, estruturação espacial e temporal, lateralidade, equilíbrio, coordenação motora 

global, coordenação motora fina, ritmo e tônus. Logo, a atuação profissional ancorada 

na psicomotricidade, seja no âmbito terapêutico ou educacional, tem por pressupostos 

práticas pautadas no desenvolvimento das estruturas psicomotoras do sujeito.  

Como demonstrado acima, a imagem corporal encontra-se inserida no conjunto 

das estruturas psicomotoras. Trata-se de um elemento que deve ser compreendido em 

um âmbito subjetivo, visto que se relaciona à percepção que o indivíduo tem de seu 

próprio corpo, ou seja, à representação mental que cada sujeito estabelece sobre seu 

corpo (SCHILDER, 1980). 

A imagem corporal sustenta a individualidade do sujeito e constitui o alicerce para 

o desenvolvimento de sua identidade (TAVARES, 2003). Em outras palavras, a 

formação da identidade do sujeito é forjada a partir do desenvolvimento da imagem 

corporal. À vista disso, os conceitos imagem corporal e identidade, neste trabalho, serão 

abordados de forma indissociável.  

Entende-se que a imagem corporal, por seu sentido subjetivo e complexo, 

constitua um elemento psicomotor peculiar. Corresponde ao conceito corporal que cada 

sujeito tem de si e pelo desenvolvimento de sua identidade. Responde, ainda, pela 

compreensão do desenvolvimento psicomotor individual. Portanto, devido à sua 

importância, a imagem corporal constitui objeto de pesquisa deste trabalho.  
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A presente pesquisa ancora-se, principalmente, na perspectiva de imagem corporal 

apresentada por Paul Schilder em seu livro A imagem do corpo: as energias 

construtivas da psique, publicado pela primeira vez em 1935. Tal livro constitui marco 

teórico fundamental em estudos sobre a imagem corporal, visto que o conceito fora 

abordado não só de forma biológica, mas sob uma perspectiva psicanalítica e filosófica.   

  No âmbito escolar, apesar de se discutir acerca da construção da identidade das 

crianças, pouco se discorre sobre a imagem corporal infantil. Mesmo existindo a 

compreensão de que os conceitos são indissociáveis, entende-se que a imagem corporal 

sustenta a construção da identidade do sujeito. Nesse sentido, compreende-se que em 

uma educação que pretende o desenvolvimento global da criança, o conceito de imagem 

corporal constitui elemento fundamental da prática pedagógica cotidiana, assim como as 

atividades que possibilitem o desenvolvimento deste elemento psicomotor.  

 Contudo, após pesquisa prévia em repositórios on-line, constatou-se que a 

literatura relacionada ao tema da imagem corporal infantil sob uma perspectiva 

pedagógica é escassa e a produção relacionada ao tema não se apresenta de forma 

sistematizada. A proposta desta pesquisa emerge de tal contexto.  

Pretende-se investigar, portanto, os conceitos imagem corporal e identidade, 

atrelados à prática pedagógica na Educação Infantil e no primeiro ano do Ensino 

Fundamental, a fim de encontrar respostas para as seguintes indagações: como os 

conceitos imagem corporal e identidade têm sido abordados sob uma perspectiva 

pedagógica, no contexto da Educação Infantil e da alfabetização, pela comunidade 

científica? Que práticas pedagógicas podem auxiliar no processo de desenvolvimento da 

imagem corporal e da construção da identidade em crianças, entre 5 e 7 anos de idade, 

que se encontram em espaços formais de ensino e aprendizagem? 

Para tal, a presente pesquisa apoia-se em uma revisão sistemática de literatura, em 

três repositórios on-line, Google Acadêmico, Scielo e Períodicos Capes, a fim de 

encontrar respostas para as indagações apresentadas acima, em produções científicas 

brasileiras elaboradas nos últimos dez anos (período compreendido entre 2007 e 2017).  

A partir das respostas encontradas, pretende-se expor, de maneira sistematizada, 

as propostas de atividades pedagógicas relacionadas ao desenvolvimento da imagem 

corporal e da construção da identidade em crianças entre 5 e 7 anos de idade. Portanto, o 

estudo se mostra relevante, visto que pode constituir-se em um instrumento de 

pesquisa/consulta para professores(as) de Educação Infantil e de classe de alfabetização 

que queiram inserir tais atividades no exercício da docência.    
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

 

Este trabalho teve como objetivo geral identificar e analisar, em repositórios on-

line (Google Acadêmico, Scielo e Periódicos Capes), produções científicas brasileiras 

elaboradas nos últimos dez anos (período entre 2007 e 2017) que tratam os conceitos 

imagem corporal e identidade sob uma perspectiva pedagógica, no contexto da 

Educação Infantil e da alfabetização. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

A presente pesquisa pretendeu:  

a) entender como os conceitos imagem corporal e identidade, no que tange aos 

âmbitos pedagógicos da Educação Infantil e da alfabetização, têm sido abordados pela 

comunidade científica;  

b) identificar, nos trabalhos científicos, propostas de práticas pedagógicas que 

auxiliem no desenvolvimento da imagem corporal e na construção da identidade em 

crianças em espaços formais de ensino e aprendizagem da Educação Infantil e da 

alfabetização;  

c) organizar e sistematizar os resultados encontrados, buscando uma reflexão 

baseada em diálogo com a literatura específica.  
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3 JUSTIFICATIVA 

O real não está na saída nem na chegada: ele se 

dispõe para a gente é no meio da travessia 

(Guimarães Rosa) 

 

O termo imagem corporal ocupa lugar em minhas memórias relacionadas à prática 

docente, desde o começo de minha trajetória como professora dos Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental, no ano de 2006, em Mesquita (município da Baixada Fluminense, 

no Rio de Janeiro). Em algumas atividades desenvolvidas junto às crianças, julgava 

estar promovendo o desenvolvimento da imagem corporal. Contudo, naquele contexto, 

a minha compreensão acerca da imagem corporal consistia em uma perspectiva 

essencialmente biológica e orgânica do corpo.  

Ao longo da atuação docente, trabalhando com crianças entre 6 e 10 anos de 

idade, era comum a participação em palestras que ressaltavam a importância das 

brincadeiras em sala de aula. Em minhas pesquisas, sempre me deparava com autores 

que escreviam sobre uma prática pedagógica fundamentada nos jogos e nas 

brincadeiras. Incentivada por essas vozes, tentava brincar com as crianças, em sala de 

aula. Propunha jogos, em sua maioria, com objetivos pedagógicos. Mas as atividades se 

transformavam em bagunça generalizada, gritos, muitos movimentos e conflitos.   

Chamava atenção das crianças. Pedia para que brincassem em silêncio e sentadas. 

Achava que faltava o tal “domínio da turma”. Entendia que as atividades lúdicas não 

davam certo, já que as crianças criavam regras diferentes das que eu apresentava e 

modificavam os jogos. “Havia algo errado na minha prática”, assim eu pensava.  

Ao concluir o curso de bacharelado e licenciatura em História, pela Universidade 

Federal do Rio de Janeiro, comecei a ser questionada quanto ao fato de ainda dar aulas 

para as crianças menores. Contudo, não estava em meus planos não ser professora de 

crianças menores. As minhas reflexões estavam ancoradas em outras preocupações. 

As reflexões acerca da minha atuação docente se intensificaram. A minha 

formação, essencialmente teórica, me possibilitava permanecer, por horas, sentada, 

lendo e escrevendo. Na faculdade, as aulas consistiam em professores falando e os 

alunos ouvindo, por algumas horas. O corpo sempre concentrado, poucas eram as 

movimentações e as conversas eram cadenciadas. Já na sala de aula, com as crianças, 

era sempre barulhento e agitado. Eram dois espaços completamente diferentes.  
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Cheguei à conclusão de que deveria me adaptar à realidade infantil, à “bagunça”, 

ao falatório, ao corpo em movimento porque, depois de anos de experiência, entendi que 

as crianças aprendem em meio ao “caos”. Ancorada pela minha formação teórica, 

resolvi estudar o corpo. Comecei o curso de pós-graduação em educação psicomotora 

oferecido pelo Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro. Achava que leria e discutiria 

bastante com os professores e essa leitura possibilitaria uma prática docente mais 

compreensiva aos movimentos infantis. 

Então, apareceram as práticas psicomotoras e as vivências, durante o curso. 

Brinquei, joguei, gritei, ri, rolei, pulei, dancei, relaxei, me emocionei, senti medo, senti 

alegria... Senti o meu corpo. Comecei a compreender o chamado infantil para o 

movimento, para a brincadeira.  

Com as leituras e as práticas psicomotoras, apareceram conceituações mais 

complexas. O que eu pensava ser o corpo, em seus aspectos biológico e orgânico, se 

ampliou para o conceito de imagem do corpo, “[...] a figuração de nosso corpo formada 

em nossa mente, ou seja, o modo pelo qual o corpo se apresenta para nós” (SCHILDER, 

1980, p. 11). Passei a compreender o corpo humano como uma entidade, visto que 

engloba as sutilezas sociais e ambientais. Aprendi com Tavares (2003, p. 20) que a 

imagem corporal 

  

[...] reflete a história de uma vida, o percurso de um corpo, cujas percepções 

integram sua unidade e marcam sua existência no mundo a cada instante. 

Percepções que se concretizam em um corpo. Nossa história é, antes de mais 

nada, a história de nossas experiências perceptivas.  

 

Durante todo o curso, a imagem corporal se constituiu elemento psicomotor de 

maior interesse em meus estudos, por sua complexidade, por sua abrangência sobre 

todos os outros elementos (esquema corporal, estruturação espacial e temporal, 

lateralidade, equilíbrio, coordenação motora global, coordenação motora fina, ritmo e 

tônus).  

Quando compreendi a imagem corporal, não como a imagem visual do corpo, mas 

como uma imagem mental, como um conceito vinculado ao aspecto sensorial, mas que 

também integra experiências afetivas, sociais e fisiológicas (TAVARES, 2003), inferi 

acerca de sua dimensão abrangente e fundamental para o desenvolvimento infantil, em 

sua totalidade. 
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Com Schilder (1980, p. 13) aprendi que “[...] qualquer coisa que participe do 

movimento consciente de nossos corpos é acrescentada ao modelo de nós mesmos, e se 

torna parte desses esquemas”. Ou seja, a imagem corporal não pode ser compreendida 

como algo estático: “[...] há um intercâmbio contínuo entre nossa própria imagem 

corporal e a imagem corporal dos outros. O que encontramos em nós pode ser visto nos 

outros” (SCHILDER, 1980, p. 197). Portanto, “[...] a imagem corporal é um fenômeno 

social” (SCHILDER, 1980, p. 189).  

Na escola, nas relações sociais estabelecidas, seja entre as crianças ou entre 

crianças e professor(a) há o desenvolvimento da imagem corporal, já que essa 

estruturação se dá por meios sociais. Nesse sentido, procurei por fontes de pesquisas 

que me auxiliassem a compreender o desenvolvimento da imagem corporal na infância, 

em contexto escolar, lugar de experiências sociais, comum às crianças.  

 Interessava-me compreender a imagem corporal, especificamente em crianças em 

processo de alfabetização (primeiro ano do Ensino Fundamental), já que nos dias atuais, 

como professora alfabetizadora no Colégio Pedro II, esse consiste meu lócus de atuação 

profissional. Contudo, em pesquisa prévia, constatei a escassez de fontes específicas. 

Ampliei, então, a pesquisa para crianças em Educação Infantil, com foco na passagem 

da Educação Infantil para a alfabetização (crianças entre 5 e 7 anos de idade).  

Assim, nasceu o presente trabalho, que já se encontrava em processo embrionário 

ao longo da minha trajetória docente e pôde ser gestado no decorrer do curso de pós-

graduação em educação psicomotora. Consiste em resultado de pesquisas que buscaram 

responder as minhas inquietações, proporcionando crescimento pessoal e profissional.  

Ao longo do trabalho, busquei elucidar acerca do desenvolvimento da imagem 

corporal e da construção da identidade em crianças em espaços formais de ensino e 

aprendizagem, já que “[...] a relevância dos estudos sobre imagem corporal está em sua 

conexão com o desenvolvimento da identidade da pessoa humana e por ser o ponto 

norteador das relações do homem com o mundo” (TAVARES, 2003. p. 38).  

Procurei, a partir da pesquisa de revisão sistemática de literatura, estabelecer 

propostas pedagógicas que auxiliem o(a) professor(a) de Educação Infantil e de 

alfabetização a inserir atividades específicas que promovam o desenvolvimento da 

imagem corporal e da construção da identidade das crianças (e do/a docente). Assim, 

em diálogo com muitos (muitas) autores(as), sendo alguns (algumas) também 

professores(as), busquei a elaboração de uma contribuição aos estudos sobre a imagem 

corporal na infância e sua relação com o contexto pedagógico.  
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4 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é 

(Caetano Veloso) 

 

Esta seção encontra-se dividida em três partes. Na primeira, intitulada A 

psicomotricidade e os elementos psicomotores, buscou-se, principalmente, demonstrar a 

conexão entre a psicomotricidade e a imagem corporal. Discorreu-se, portanto, acerca 

da história da psicomotricidade enquanto campo científico.  

Na segunda parte, intitulada Imagem corporal e identidade, procurou-se elucidar 

acerca da imagem corporal. Para tal, discorreu-se sobre os conceitos imagem e corpo, 

separadamente e, posteriormente, em conjunto. Elucidou-se acerca da perspectiva que 

compreende a imagem corporal e o esquema corporal elementos indissociáveis, assim 

como se apresentou um breve histórico acerca do conceito imagem corporal.  

Neste sentido, apresentaram-se as proposições de Schilder (1980), que constituem 

embasamento teórico fundamental para o desenvolvimento deste trabalho, em 

consonância com as ideias de Tavares (2003), autora que se apresenta como referência 

em estudos sobre imagem corporal a partir das proposições de Schilder (1980), no 

Brasil. Além disso, buscou-se expor a relação entre imagem corporal e identidade.  

Por fim, na parte intitulada O desenvolvimento da imagem corporal na infância: 

uma perspectiva pedagógica, buscou-se responder como se dá o desenvolvimento da 

imagem corporal na infância, considerando a atuação da escola como facilitadora do 

processo de construção da identidade e do desenvolvimento da imagem do corpo das 

crianças. 

 

4.1 A Psicomotricidade e os Elementos Psicomotores  

 

A origem do termo psicomotricidade remonta ao século XIX e está associada à 

área médica, ao âmbito da neurologia. O conceito emergiu da necessidade de se explicar 

fenômenos clínicos específicos. Assim, no início do século XX, Ernest Dupré, 

neuropsiquiatra francês, constatou a síndrome da debilidade motora, utilizando o termo 

psicomotricidade pela primeira vez, o relacionando às sincinesias (movimentos 

involuntários que acompanham outra ação voluntária, ou seja, uma espécie de 

movimento-reflexo de outra parte do corpo), à paratomia (incapacidade de relaxar a 
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musculatura) e às inabilidades que não possuíam correspondência com danos ou lesões 

cerebrais específicos (FALCÃO, 2010). 

Dupré inaugurou, portanto, uma perspectiva que rompia com os pressupostos 

neurológicos que estabeleciam uma estrita correspondência entre perturbações motoras 

e localizações neurológicas. Em psicomotricidade, considerou os aspectos psicológicos, 

através de uma composição conceitual filosófica e neurológica (FALCÃO; BARRETO, 

2009).  

Com o passar do tempo, a psicomotricidade recebeu contribuições de outras áreas 

do conhecimento. Nesse sentido, ao final da primeira metade do século XX, Henri 

Wallon, médico e psicólogo francês, forneceu pressupostos que definiram a 

psicomotricidade como ciência, definitivamente. Elaborou estudos sobre o movimento 

humano, atribuindo-lhe a categoria fundamental de instrumento originário do 

psiquismo. Relacionou movimento ao afeto, aos sentimentos, ao meio ambiente e aos 

hábitos do indivíduo, propondo elucidações sobre o tônus e o relaxamento (LUSSAC, 

2008). 

Em 1935, Edouard Guilmain, neurologista francês, inaugurou a prática 

psicomotora ao formular um exame psicomotor diagnóstico para crianças, objetivando 

uma possível indicação terapêutica. Tal instrumento serviu de modelo para 

reeducadores e profissionais da psicomotricidade (FALCÃO; BARRETO, 2009). Já em 

1947, Julian Ajuriaguerra, psiquiatra e professor francês de origem espanhola, definiu o 

conceito de debilidade motora como uma síndrome específica e delimitou, com clareza, 

os transtornos psicomotores a partir das contribuições de Henri Wallon (LUSSAC, 

2008). 

Portanto, embasadas nas contribuições de Wallon, se estabeleceram muitas 

pesquisas e pressupostos relacionados ao campo educacional. Já na década de 70, Jean 

Le Boulch elucidava acerca da importância da educação psicomotora, em contexto 

escolar de educação primária, como instrumento para a aquisição de habilidades básicas 

(FALCÃO; BARRETO, 2009). 

No Brasil, a partir de 1968, a psicomotricidade foi amplamente difundida, com 

cursos de graduação em psicomotricidade em faculdades de diversos estados brasileiros.  

Em 1980, a Sociedade Brasileira de Psicomotricidade (SBP) foi fundada e, em 1982, 

organizou o primeiro congresso brasileiro de psicomotricidade, no Rio de Janeiro 

(FALCÃO; BARRETO, 2009). 
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Em 1986, o psicólogo francês Jean Le Camus, embasado nos apontamentos de 

Ajuriaguerra, estabeleceu “[...] os grandes eixos da psicomotricidade: coordenação 

estático-dinâmica e óculo-manual; organização espacial temporal da gestualidade 

instrumental; estrutura do esquema corporal; afirmação da lateralidade e domínio 

tônico”. Também definiu a psicomotricidade como “motricidade em relação”. Assim, as 

relações afetiva e emocional, paulatinamente, se tornaram relevantes no campo 

psicomotor (FALCÃO; BARRETO, 2009, p. 90). 

Tem-se, portanto, uma reformulação conceitual e uma mudança de ênfase na 

psicomotricidade. Imbuída pelas contribuições da psicologia, seu objeto de estudo passa 

a ser o corpo em movimento, em seus sentimentos e suas emoções. Nesse sentido, 

André Lapierre e Bernard Aucouturier (1984), professores franceses de Educação 

Física, criaram a psicomotricidade relacional.  

Percebe-se que a psicomotricidade se estabeleceu como uma ciência de caráter 

transdisciplinar. Originalmente, atrelada à área médica, ou seja, à neurologia e à 

psiquiatria, e com pressupostos relacionados à reeducação, posteriormente, permeou os 

caminhos da terapia psicomotora, a partir das contribuições da psicologia. Ou seja, com 

a introdução de novos pressupostos, a psicomotricidade passou por um processo de 

reformulação.   

Em importante trabalho, Pinto (2010) elucida acerca das ricas contribuições 

teóricas de Lapierre e Aucouturier à psicomotricidade, visto que possibilitaram nova 

reformulação à ciência. Imbuídos pela teoria freudiana, elaborada a fim de compreender 

os enigmas do psiquismo que emergiam na fala de pacientes, os autores impulsionaram 

alguns conceitos da psicanálise à análise corporal. Nas palavras de Pinto (2010, p.21), 

“[...] a teoria psicanalítica foi decisiva para se pensar o corpo como lócus de 

manifestação dos sentimentos, dos desejos, conscientes ou inconscientes, e a falta de 

controle de nossos pensamentos [...]”. A psicanálise contribuiu, portanto, para a 

compreensão de que o corpo “fala” e tem significados, sendo tal proposição incorporada 

à psicomotricidade por Lapierre e Aucouturier. 

Neste contexto, Pinto (2010, p. 21, grifo nosso) cita alguns nomes que se 

mostraram importantes para a reconceituação da psicomotricidade, enquanto ciência, e 

esclarece que a imagem corporal fora integrada à teoria psicomotricista a partir das 

contribuições da psicanálise: 
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Podemos destacar a contribuição de Sigmund Freud, Melanie Klein, Donald 

Winnicott, Willian Reich, Paul Schilder e Françoise Dolto, entre outros. À 

teoria psicomotricista serão incorporados conceitos da psicanálise como o 

inconsciente, transferência e imagem corporal. Esquema corporal e imagem 

corporal, conceitos fundamentais para a teoria e prática da psicomotricidade 

[...]. 

 

Como se mostrou ao longo desta seção, conceituar a psicomotricidade constitui 

tarefa árdua. Compreende-se que é uma ciência dinâmica, transdisciplinar, erigida sobre 

perspectivas e conceitos plurais. Contudo, isso não quer dizer que os múltiplos 

discursos não possam convergir. Pelo contrário, a característica multifacetada da 

psicomotricidade lhe atribui o pressuposto teórico assertivo para a compreensão do 

sujeito, em todas as suas subjetividades e complexidades.  

Assim, opta-se, neste trabalho, pela definição estabelecida pela Sociedade 

Brasileira de Psicomotricidade [1999?]
1
:  

 

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. Está relacionada ao processo de maturação, onde o corpo é a origem 

das aquisições cognitivas, afetivas e orgânicas. É sustentada por três 

conhecimentos básicos: o movimento, o intelecto e o afeto. 

 

Com esta seção, procurou-se, principalmente, demonstrar a conexão entre 

psicomotricidade e imagem corporal. Como afirmado anteriormente, Le Camus 

estabeleceu os grandes eixos da psicomotricidade, a saber: coordenação estático-

dinâmica e óculo-manual; organização espacial temporal da gestualidade instrumental; 

estrutura do esquema corporal; afirmação da lateralidade e domínio tônico. Mais tarde, 

com a contribuição da psicanálise, a imagem corporal foi acrescida ao conjunto dos 

eixos.  

Contudo, em consonância com o trabalho desenvolvido por Alves (2008), optou-

se pela seguinte denominação dos elementos psicomotores: imagem corporal e esquema 

corporal, estruturação espacial e temporal, lateralidade, equilíbrio, coordenação motora 

global, coordenação motora fina, ritmo e tônus.  

De acordo com autora, é importante que os elementos psicomotores sejam 

considerados em seu conjunto, ou seja, sob uma perspectiva que considere a 

indissociação dos elementos (ALVES, 2008). Portanto, ainda que seja destinada uma 

                                            
1
 Retirado do site da Sociedade Brasileira de Psicomotricidade. Disponível em                                            

<https://psicomotricidade.com.br/sobre/o-que-e-psicomotricidade/>. Acesso em 17 jan. 2018 

https://psicomotricidade.com.br/sobre/o-que-e-psicomotricidade/
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seção específica para a imagem corporal, a seguir, ressalta-se sua relação indissociável 

com os demais elementos.  

 

4.2 Imagem Corporal e Identidade  

 

O conceito imagem corporal abarca duas palavras: imagem e corpo. Fernandes, 

Luft e Guimarães (1996, p.344), no Dicionário Brasileiro Globo, definem imagem como 

  

aquilo que imita pessoa ou coisa; representação de um objeto pelo desenho, 

gravura ou escultura; semelhança, reflexo de um objeto na água ou no 

espelho; impressão de um objeto no espírito; símbolo; figura; comparação; 

estampa que representa assunto religioso; escultura que representa a 

divindade ou os santos; descrição, reprodução por meio de fenômenos 

luminosos; (fam.) pessoa formosa. (Do lat. imagìne.).  

 

Na definição de Fernandes, Luft e Guimarães (1996), as palavras imita, 

representação, semelhança, reflexo, impressão, comparação, representa, descrição e 

reprodução transmitem a ideia de correspondência entre elementos. Já as palavras 

desenho, gravura, escultura, água, espelho, figura e estampa referem-se a materiais 

físicos, palpáveis. É importante ressaltar que mesmo em relação a seres espirituais, dos 

quais se desconhece a figura original, há referências à representação física, seja por 

meio de impressão, estampa ou escultura. Portanto, observa-se uma dualidade. De um 

lado, os objetos físicos e do outro, a correspondência que se quer real e representável, 

mas só o é de acordo com a percepção individual de quem constrói ou de quem observa.  

Segue a definição de corpo, segundo Fernandes, Luft e Guimarães (1996, p. 184): 

 

Qualquer porção de matéria que forma um todo distinto; a parte material do 

homem ou do animal; cadáver; aquilo que constitui a essência de alguma 

coisa; tronco humano; um corpo bem proporcionado; parte do vestuário; que 

cobre o tronco; parte principal ou central de certas coisas: o corpo de um 

edifício; consistência, grossura; pessoa, indivíduo: separação de corpos e de 

bens; classe de indivíduos da mesma profissão; grupo; multidão; coleção; 

conjunto de militares que constituem uma arma; unidade de medida dos 

caracteres tipográficos; corporação (fig.) vulto; importância; 

desenvolvimento: o boato continua a tomar corpo; contexto; base; corpo a 

corpo; em luta de braço a braço; corpo de delito: fato material em que se 

fundamenta a prova de um crime; (Brás.) (pop.) corpo fechado: invulnerável 

à bala, facada ou malefícios; (pop.) dar de corpo: defecar; em corpo e alma: 

em pessoa; pessoalmente; (bras.) malfeito de corpo: constrangido; meio 

corpo: parte do corpo da cintura para cima; busto. (Pl.: corpos [ó]. Aum.: 

corpanzil; corpaço. Dim. Irreg. Corpúsculo.) Do lat. corpu.). 
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Dentre as definições, observou-se que algumas abordam o corpo enquanto a parte 

material do homem e outras apresentam conceituações mais subjetivas, ainda 

relacionadas ao homem. Há, também, uma relação entre parte e todo. Já na primeira 

definição, qualquer porção de matéria que forma um todo distinto, aparecem as 

palavras porção e todo, em uma relação. Na segunda definição, a parte material do 

homem, ao estabelecer que existe a parte material, infere-se que pode existir outra parte 

(ou outras partes). 

Tais reflexões acerca das palavras imagem e corpo são importantes, ao passo em 

que se compreende a complexidade que envolve o conceito imagem corporal. Em 

muitos casos, o conceito tem sido abordado como a forma visual do corpo. Entretanto, 

como elucida Tavares (2003, p. 34), a compreensão acerca da palavra imagem, na 

estruturação do conceito imagem corporal, se refere  

 

à imagem mental ou representação mental, o que é bem mais abrangente do 

que a representação unicamente visual do objeto. O conceito de imagem 

mental não está vinculado a uma modalidade sensorial específica, mas 

integra experiências afetivas, sociais e fisiológicas com múltiplas entradas 

sensoriais (tato, temperatura, visão, propriocepção, etc.). 

 

As imagens constituem meio que permite a manipulação mental de objetos 

correspondentes, em uma realidade construída. Logo, “[...] a imagem mental de um 

objeto relaciona-se à percepção deste” (TAVARES, 2003, p. 33). Nesse sentido, a 

autora define imagem corporal como “[...] a maneira pela qual nosso corpo aparece para 

nós mesmos. É a representação mental do nosso próprio corpo” (TAVARES, 2003, p. 

27).     

Quanto ao corpo, Tavares (2003, p. 22) elucida: 

 

O corpo contém aspectos diversos – fisiológicos, sociais, psicológicos e 

ambientais – que se relacionam e se integram instante após instante pela vida, 

mediante o contínuo processo de perceber. Esse corpo possui memória e, 

consequentemente, história e identidade. É a representação dessa identidade 

corporal que chamamos de imagem corporal. 

 

O corpo pode ser definido como uma entidade física que está sempre em 

movimento e delimita um espaço e um tempo, na medida em que as experiências se 

constituem únicas para o corpo. O sujeito nasce com um corpo e desenvolve sua 

identidade corporal, através de sua relação com o mundo. Assim, a percepção do corpo 
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se encontra em constante processo de mudança. Corpo, portanto, é uma totalidade 

(TAVARES, 2003).  

Outra questão relevante para os estudos em imagem corporal diz respeito à 

associação ou dissociação dos elementos imagem corporal e esquema corporal. Ao 

longo do tempo, os conceitos foram abordados por diferentes áreas de conhecimento, 

com implicações fisiológicas, psicológicas e socioculturais (PINTO, 2010). Assim, 

alguns estudiosos, ao relacionarem imagem corporal à vivência afetiva de nosso corpo e 

esquema corporal à estrutura neurológica e à percepção do corpo anatômico, propõem 

uma separação ou até mesmo uma oposição entre os elementos psicomotores 

(TAVARES, 2003). 

As diferentes perspectivas acerca do conceito imagem corporal possibilitaram 

múltiplas abordagens. O conceito pode ser compreendido e tratado a partir de 

nomenclaturas diferentes, como consciência corporal, esquema corporal, autoimagem 

autoconsciência, percepção corporal, imagem do inconsciente, entre outros.  

Segundo Barros (2005), o conceito imagem corporal remonta o século XVI, 

quando Ambroise Paré, médico francês, percebeu a existência do membro fantasma, que 

seria uma alucinação de que um membro ausente poderia estar presente, em pacientes 

que sofreram amputação, ou seja, a imagem corporal central não teria se adaptado à 

perda do membro. Cita ainda, Weir Mitchell, médico norte-americano, que demonstrou 

que a percepção corporal de pacientes poderia ser modificada a partir de tratamento ou 

em condições experimentais. Nesse sentido, ainda que o conceito imagem corporal não 

tenha sido usado por Paré ou Mitchell, os fundamentos conceituais já se despontavam.  

Contudo, foi o neurologista inglês Henry Head o primeiro a utilizar e consolidar o 

termo esquema corporal, na primeira metade do século XX. Head elaborou uma teoria 

na qual “[...] cada indivíduo constrói um modelo ou figura de si mesmo que constitui 

um padrão contra os julgamentos da postura e dos movimentos corporais” (FISHER, 

1990 apud BARROS, 2005, p. 548).  O conceito esquema corporal, portanto, atendia 

tanto a demandas físicas quanto mentais, ou seja, demandas objetivas e subjetivas.  

Os estudos citados acima, assim como outros não mencionados, foram 

importantes, na medida em que propuseram o reconhecimento de uma relação entre as 

habilidades do sujeito e o funcionamento da imagem corporal. Contudo, se restringiram 

ao contexto de atuação médica.  

Há um consenso entre os pesquisadores de que a maior contribuição para o campo 

da pesquisa em imagem corporal tenha sido elaborada por Paul Schilder, psiquiatra 



21 
 

 

austríaco, na primeira metade do século XX. Schilder apresentou uma perspectiva 

inovadora de imagem corporal, em 1935, em seu livro A imagem do corpo: as energias 

construtivas da psique. Nele, abordou o conceito não só de forma biológica, mas a partir 

de perspectivas psicanalítica, filosófica e sociológica. 

Em outras palavras, para além dos aspectos neurológicos, enfatizados na época, 

propôs uma visão existencial, abordando o corpo de forma integrada, a partir da 

psicanálise, da psicologia e da sociologia. Considerou, portanto, que “[...] a imagem do 

corpo não possui apenas fatores patológicos: os eventos diários também contribuem 

para a sua construção” (BARROS, 2005, p. 548). Na perspectiva de Schilder, a imagem 

corporal foi compreendida como “[...] um fenômeno multifacetado” (BARROS, 2005, 

p. 548).   

Com os apontamentos de Schilder, emergiram discussões acerca da utilização 

correta dos termos imagem corporal e esquema corporal. Em uma perspectiva 

neurológica, houve uma predominância do termo esquema corporal e, no âmbito 

psicológico, a predominância do termo imagem corporal (BARROS, 2005). 

Neste trabalho, em consonância com as proposições de Schilder (1980, p. 11), 

“[...] entende-se por imagem do corpo humano a figuração de nosso corpo formada em 

nossa mente, ou seja, o modo pelo qual o corpo se apresenta para nós”. Já por esquema 

corporal, também sob a perspectiva de Schilder (2004, p. 11), entende-se que 

 
é a imagem tridimensional que todos têm de si mesmos. Podemos chamá-la 

de imagem corporal. Esse termo indica que não estamos tratando de uma 

mera sensação ou imaginação. Existe uma apercepção [sic] do corpo. Indica 

também que, embora nos tenha chegado através dos sentidos, não se trata de 

uma mera percepção. Existem figurações e representações mentais 

envolvidas, mas não é uma mera representação. 

 

 Ao compreender-se que o ser humano é um corpo, em sua totalidade, ainda que 

os conceitos imagem corporal e esquema corporal tenham definições diferentes, 

entende-se que não podem ser entendidos fora de uma estreita relação. Portanto, nesta 

abordagem, imagem corporal e esquema corporal são concebidos de forma 

indissociável, ainda que predomine, ao longo do texto, o conceito imagem corporal. 

Schilder (1980) apresenta a imagem corporal como um fenômeno 

multidimensional, dinâmico e integrado com a história de cada sujeito. Estabelece, 

portanto, os aspectos fisiológicos, psíquicos e sociais como componentes da tríade de 

estruturas da imagem corporal. Nesse sentido, discorre sobre a importância do 
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movimento, visto constituir-se como elemento integrador e representativo da imagem 

do corpo: 

 

[...] o movimento influencia a imagem corporal e nos leva de uma mudança 

da imagem corporal a uma mudança de atitude psíquica. [...] A inter-relação 

entre sequência muscular e atitude psíquica é tão íntima que, não só a atitude 

psíquica se conecta com os estados musculares, como também toda seqüência 

[sic] de tensão e relaxamento provoca uma atitude específica. Uma seqüência 

[sic] motora específica altera a situação interna e as atitudes, provocando até 

uma situação fantasiada que se adapta à seqüência [sic] muscular 

(SCHILDER, 1980, p. 181). 

 

Entende-se que, na proposição acima, existe uma relação entre os aspectos 

fisiológicos do corpo e os aspectos psíquicos. Schilder (1980, p. 174) exemplifica sua 

proposição ao descrever que, ao assumir uma postura de tristeza, os membros do sujeito 

se tornam mais pesados, já que os músculos se encontram relaxados. Ou seja, “[...] em 

toda ação, agimos não apenas como personalidades, mas, também, com nossos corpos. 

Vivemos constantemente com o saber de nosso corpo”. As emoções influenciam na 

alteração da imagem corporal e a imagem corporal está integrada ao movimento, à 

resposta motora.  

Acerca dos aspectos sociais, Schilder (1980) elucida que não existe o sentido de 

coletividade quando se pensa em imagem corporal, mas a estruturação da imagem do 

corpo acontece em contato com os outros. Existe, portanto, uma relação intrínseca entre 

as imagens corporais de todas as pessoas, ainda que seja preservada a identidade do 

sujeito. Assim, Schilder (1980, p. 236) afirma: 

 

[...] todas as pessoas que se encontram fora de nós são necessárias para a 

estruturação da imagem do nosso corpo. Ao construirmos nosso corpo, nós o 

espalhamos novamente pelo mundo e o fundimos com outros. Seria errado 

concluir que há processos coletivos. Não há imagem corporal coletiva; todos 

estruturam sua imagem corporal em contato com os outros. Há, entretanto, 

uma troca contínua, de modo que há várias partes de imagens corporais 

comuns a pessoas que se veem, se encontram e se relacionam 

emocionalmente.  

 

Schilder (1980, p. 249) ressaltou que a imagem corporal está inserida em um 

processo dinâmico constante: “[...] a imagem corporal, falando de maneira paradoxal, 

nunca é uma estrutura completa, nunca é estática: sempre existem tendências à ruptura 

[...]”. Portanto, compreende-se que não há completude em imagem corporal, visto que o 

corpo se relaciona com o mundo e a percepção do corpo se modifica. Ou seja, está 
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sempre mudando, processo que constitui a origem da identidade do sujeito (TAVARES, 

2003). 

Infere-se que há uma relação indissociável entre imagem corporal e identidade, 

visto que no desenvolvimento da primeira tem-se a construção da segunda. Portanto, o 

conceito identidade, neste trabalho, se relaciona à identidade corporal, ou seja, a 

identidade da pessoa, já que “[...] consideramos o corpo como unidade e entidade” 

(SCHILDER, 1980, p. 245). Nesse sentido, Tavares (2003, p. 36) esclarece: 

 

[...] vivencio de modo contínuo minha imagem corporal. Ela está totalmente 

vinculada à minha identidade e à minha experiência existencial. [...] A 

delimitação do que é a minha identidade corporal passa pela determinação do 

que pertence e do que não pertence ao meu ‘Eu Corporal’. [...] Mas existem 

também outras referências, como o que dizem que eu sou, o que gostariam 

que eu fosse, o que penso que eu deveria ser e o que eu gostaria de ser. 

Impossível negar essas referências. Se mantenho minha identidade, essas 

referências são importantes para a expansão do meu ‘Eu Corporal’. [...] O 

processo de construção de nossa identidade corporal é sempre um processo 

em construção.  

  

A imagem corporal se desenvolve através de um processo de fragmentação, já que 

“[...] ao construirmos nosso corpo, nós o espalhamos novamente pelo mundo e o 

fundimos com outros” (SCHILDER, 1980, p. 236). Por outro lado, tal processo está 

permeado pela necessidade de preservar a integridade da imagem corporal, já que toda 

perda corporal se apresenta profunda para o sujeito, e nisto consiste a construção da 

identidade. Assim, Tavares (2003, p. 134) afirma: 

 

[...] a ‘fragmentação’ é um processo inerente ao desenvolvimento. Quando 

somos forçados a aceitar nossas limitações corporais perante os desafios da 

existência, nos encolhemos, nos fragmentamos por um instante, elaboramos 

essas perdas profundas (toda perda corporal é muito profunda) e, 

posteriormente, expandimos nossa identidade. [...] Se descobrimos nossas 

potencialidades, nos expandimos e também estamos nos conhecendo. 

 

Compreende-se, portanto, que a imagem corporal dá sustentação à individualidade 

e constitui a premissa para o desenvolvimento da identidade do sujeito, visto que há, 

durante as interações sociais, a necessidade de preservar a sua identidade. Por outro 

lado, “[...] a construção de um sentido de identidade é o aspecto básico para a 

organização de uma imagem corporal coesa” (TAVARES, 2003, p. 131). Portanto, ao se 

pretender o desenvolvimento da imagem corporal, há que se considerarem as 

implicações referentes à identidade do sujeito, proposição que se estabelecerá com mais 

profundidade na próxima seção. Logo, encerra-se esta seção, na qual se procurou, 
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principalmente, elucidar acerca do conceito imagem corporal, além de propor uma 

reflexão sobre a relação entre imagem corporal e identidade.   

 

4.3 O Desenvolvimento da Imagem Corporal na Infância: Uma Perspectiva 

Pedagógica 

 
Tavares (2003) elucida que há um vínculo entre sensação e uma resposta motora, 

sendo a atividade motora a base do desenvolvimento do “eu corporal”. Com isso, 

entende-se que para conhecer o corpo faz-se necessária a ação. Quanto a isso, Schilder 

(1980, p. 101) confirma: 

 

[...] no modelo postural do corpo, não lidamos com uma entidade dada, mas 

que vai sendo adquirida através da ação intencional dirigida ao mundo. [...] O 

modelo postural do corpo precisa ser construído, e é uma criação e uma 

construção, e não um dom. Ele não é uma forma [...], mas a produção de uma 

forma. Não há dúvida de que este processo de estruturação só é possível 

quando se relaciona intimamente com as experiências a respeito do mundo.   

 

Neste sentido, questiona-se: como desenvolver a imagem corporal? A fim de 

responder tal questionamento, Tavares (2003, p. 80) elabora uma comparação. Elucida 

que o processo de desenvolvimento da imagem corporal é similar ao desenvolvimento 

da imagem do objeto. Assim, o desenvolvimento da imagem mental se dá mediante a 

integração de diferentes elementos perceptivos concernentes ao objeto. Ou seja, 

incorporam-se ao objeto experiências sociais, assim como observações e assimilações 

teóricas. “[...] Quanto maior a quantidade e mais fiéis forem os elementos perceptivos 

[sic] mais completa será a imagem do objeto”.   

Portanto, para desenvolver a imagem do corpo, é importante que se tenham muitas 

referências sobre o corpo. Cada referência do corpo real se constitui pertinente e 

fundamental. Esse vínculo entre as referências e a concretude do corpo é assegurado 

pela conexão com as sensações corporais, ao assumi-las como reais e verdadeiras no 

bojo de outros elementos, culturais, fisiológicos ou afetivos. “[...] O contato com nossas 

sensações corporais representa um eixo direcionador, um alicerce para um processo de 

construção da identidade corporal do indivíduo” (TAVARES, 2003, p. 80). 

Mais uma vez, percebem-se as influências das proposições de Schilder (1980), na 

medida em que no processo de formação das imagens mentais, o sistema nervoso se faz 

necessário para a integração das múltiplas percepções, evidenciando, assim, os aspectos 
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fisiológicos. Por outro lado, toda sensação é singular, única para cada sujeito, ou seja, 

tem-se a percepção dos aspectos afetivos ou psicológicos. E a construção da identidade 

corporal só se dá pelas vivências e sensações do sujeito, revelando os aspectos sociais 

da imagem corporal em construção. 

A imagem corporal é elaborada antes mesmo do nascimento do sujeito, por seus 

pais e familiares, com influência da cultura. Em outras palavras, há um esboço da 

imagem corporal antes mesmo da pessoa nascer. “[...] Nossa identidade corporal se 

desenvolve baseado na vivência de sensações que emergem em nosso corpo real, no 

contexto de um corpo imaginário” (TAVARES, 2003, p. 81). 

Segundo Tavares (2003), a definição e coesão do “eu corporal” começa a partir 

dos quinze meses, quando a criança se reconhece no espelho e também apresenta a 

capacidade de dizer não, indicando a emergência da autonomia e da consciência do eu. 

Já o desenvolvimento da imagem corporal, como elucidado anteriormente, acontece ao 

longo de toda a existência humana.  

Assim, a mãe (ou a/as figura/s substituta/s) é fundamental para o processo de 

construção da identidade corporal do bebê e, por conseguinte, do desenvolvimento da 

imagem corporal. A criança ainda não apresenta condições de representar o seu corpo. 

Ou seja, precisa que o seu corpo seja nomeado pelo outro para que se constitua 

enquanto sujeito. Nesse contexto, Pinto (2010, p. 24) esclarece: 

 

[...] Esse mapeamento que a mãe e/ou substituto faz na criança, em seu corpo, 

inscreve nela as primeiras impressões dela mesma. Posteriormente, serão os 

educadores que irão marcá-las nas relações estabelecidas com elas. Assim, 

[...] é muito importante o toque, o afeto na relação estabelecida com a 

criança, pois esta relação deixará marcas impressas no seu psiquismo. 

 

Pinto (2010) ressalta, portanto, a importância do(a) professor(a) para o processo 

de construção da identidade da criança. Em outras palavras, ao adentrar o espaço 

escolar, a criança apresenta uma bagagem repleta de suas experiências culturais e 

sociais, constituídas com o meio social. Ou seja, cada criança se apresenta a partir de 

um sentido de singularidade, de uma identidade própria, imbuída por aspectos culturais, 

fisiológicos e afetivos.  

Logo, o(a) educador(a) deve atentar e valorizar a singularidade de cada criança. 

Ao atuar assim, possibilita o desenvolvimento de uma identidade corporal positiva, ou 

seja, da estruturação da imagem corporal infantil. Em conformidade com tal proposição, 

Tavares (2003, p. 84) afirma: 
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A possibilidade de o indivíduo reconhecer pela vida a fora [sic] sua presença 

real e sentir que é reconhecido e valorizado pela sua singularidade é ponto-

chave para o desenvolvimento de uma identidade corporal integrada e 

positiva. Essa possibilidade favorece um estado de fluir prazeroso nas 

atividades que realiza. É um processo que ocorre durante toda a vida. Essa 

estruturação da identidade corporal é, no entanto, facilitada nos primeiros 

anos de vida devido às condições peculiares dessa época. 
 

Compreende-se, portanto, que o processo de desenvolvimento da imagem 

corporal da criança está vinculado à construção de sua identidade. Tavares (2003, p. 

100) esclarece que, ao se buscar facilitar o desenvolvimento da imagem corporal, há um 

comprometimento com a construção da identidade corporal:  

 

A imagem corporal é definida como a representação mental do nosso próprio 

corpo, a maneira como nosso corpo aparece para nós mesmos. [...] Essa 

imagem se refere, primordialmente, à identidade do ser humano, do ser 

corporal. Nesse sentido, podemos então compreender que, quando nos 

propomos a abordar a questão da imagem corporal buscando facilitar seu 

desenvolvimento, estamos intimamente comprometidos com a busca do 

desenvolvimento da identidade corporal da pessoa pela convergência de 

intervenções motoras e/ou psíquicas.  

 

Ao se considerar as crianças que estão em processo de passagem da Educação 

Infantil para a alfabetização (primeiro ano do Ensino Fundamental), entre 5 e 6 anos de 

idade, entende-se que se apresenta uma ruptura no que diz respeito à ênfase de ensino. 

A Educação Infantil, destinada ao desenvolvimento integral da criança, através de 

propostas lúdicas, cede lugar ao contexto de aquisição da leitura e da escrita da língua 

materna, no qual o sujeito dificilmente é considerado em sua singularidade. Quanto a 

isso, Lapierre e Aucouturier (1984, p. 18) afirmam: 

 

Nosso ensino atual [década de 1970], por mais que se diga o contrário, se 

inscreve nessa perspectiva. Ele é antes de mais nada um sistema de aquisição 

de ‘ter’, isto é, aquisição de conhecimentos intelectuais pouco ou não 

integrados ao ser. Este intelectualismo separado do corpo vai resultar, quando 

resulta, em discussões abstratas que são afrontas de ter onde o ser não está 

implicado; é o que se chama de objetividade.  

 

A escola pode atuar, portanto, como ambiente facilitador do desenvolvimento da 

imagem corporal, na medida em que considere a singularidade de cada sujeito, em seus 

aspectos psíquicos e afetivos.  Pode “[...] criar para a criança um meio acolhedor e 

pouco constrangedor no qual ela possa viver experiências diversas, exprimir seus 
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desejos e satisfazê-los em parte num ambiente medianamente diretivo” (LAPIERRE; 

AUCOUTURIER, 1984, p. 3).  

Algumas crianças apresentam dificuldades de aprendizagem e/ou relacionais. De 

acordo com Pinto (2010), tais dificuldades podem estar associadas a questões 

concernentes ao desenvolvimento do esquema corporal e da imagem corporal. Portanto, 

a objetividade de um ensino destinado à aquisição do conhecimento não pode contribuir 

para a superação de tais dificuldades. Há que se trazer à cena, o sujeito, o corpo que 

“fala”, através de seus movimentos, seja na Educação Infantil ou no Ensino 

Fundamental, pois se acredita que a estruturação da imagem corporal se dá pelo 

movimento. 

O movimento está associado à realidade interna do sujeito, visto que através dele 

fluem suas singularidades. Os movimentos, portanto, são permeados por aspectos 

intangíveis. Contudo, desde a mais tenra infância, no processo de socialização, o sujeito 

é submetido a controles sociais, ou seja, os aspectos tangíveis aos movimentos. Em 

outras palavras, “[...] somos levados a nos movimentar visando resultados previsíveis 

que determinarão recompensas ou punições” (TAVARES, 2003, p. 102).  

Uma vez que as subjetividades são preservadas nos movimentos, tem-se o 

desenvolvimento da imagem corporal, assim como a satisfação em viver. Tavares 

(2003) descreve sentimentos como “alegria” e “prazer”. Contudo, se os movimentos do 

sujeito não estiverem vinculados à sua realidade interna, haverá pouca satisfação em 

viver. Isso quer dizer que há uma relação entre o desenvolvimento satisfatório da 

imagem corporal e os movimentos conectados ao mundo interno do sujeito e suas 

subjetividades: 

 

[...] consideramos que uma pessoa que tem um desenvolvimento satisfatório 

de sua imagem corporal vivencia seus movimentos e direciona suas ações no 

mundo externo de forma conectada com suas sensações corporais, é 

consciente de muitos aspectos afetivos, sociais e fisiológicos referentes ao 

seu corpo, conhecendo suas possibilidades e aceitando suas limitações 

corporais. É um processo que ocorre durante toda a vida, podendo ser 

facilitado ou dificultado por múltiplos fatores, como idade, traumas, 

intervenções pedagógicas ou terapêuticas, doenças e etc. (TAVARES, 2003, 

p. 86).  

 

Compreende-se, portanto, que a escola pode atuar como ambiente facilitador do 

desenvolvimento da imagem corporal, na medida em que também permita o movimento 

espontâneo da criança, deixando que ela se manifeste em sua singularidade, 

reconhecendo-a e permitindo que ela se reconheça enquanto sujeito. Assim, “[...] com o 
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desenvolvimento da imagem corporal, [...] nos afastamos de um ideal e nos 

aproximamos de nossa realidade existencial” (TAVARES, 2003, p. 117).  

De acordo com Pinto (2010, p. 27), “[...] a reestruturação e a ressignificação de 

uma imagem corporal positiva podem ser potencializadas por meio de atividades 

pedagógicas adequadas [...]”. Logo, cabe ao professor(a) elaborar propostas 

pedagógicas nas quais a criança possa estabelecer referências para o seu corpo, em 

conexão com as suas sensações corporais (considerando os aspectos fisiológico, afetivo 

e cultural), na medida em que o contato com as sensações corporais constitui alicerce 

para a construção da identidade e, consequentemente, da imagem corporal da criança. 

Neste sentido, há que se perguntar quais são as práticas pedagógicas capazes de 

auxiliar no processo de desenvolvimento da imagem corporal e da construção da 

identidade em crianças, entre 5 e 7 anos de idade, que se encontram em espaços formais 

de ensino e aprendizagem. A presente pesquisa ergue-se a partir de tal questionamento, 

na medida em que, através de uma revisão sistemática de literatura em repositórios on-

line, procura estabelecer propostas pedagógicas específicas para a promoção do 

desenvolvimento da imagem corporal e da construção da identidade infantil, de acordo 

com as proposições apresentadas pela comunidade científica. Além disso, procura 

estabelecer uma reflexão, através de diálogo com a literatura específica, sobre as 

potencialidades de tais práticas para o desenvolvimento infantil.    

Portanto, o presente trabalho propõe uma contribuição para os estudos em imagem 

corporal, ao passo que se estabelece como um instrumento de pesquisa/consulta para 

os(as) professores(as) de Educação Infantil e de classe de alfabetização que anseiem por 

informações sobre a importância do desenvolvimento da imagem corporal e da 

construção da identidade infantil e/ou queiram inserir atividades específicas em suas 

práticas docentes. Dessa forma, há contribuições, no que diz respeito aos aspectos 

teórico e prático, para o exercício da docência.  

Assim, propõe-se o encerramento desta seção, que buscou elucidar acerca do 

desenvolvimento da imagem corporal na infância, considerando a atuação da escola 

como facilitadora do processo de construção da identidade e do desenvolvimento da 

imagem do corpo da criança, e o início da próxima seção, com vistas à análise dos 

resultados obtidos com a presente pesquisa, ou seja, a análise e a reflexão acerca das 

propostas pedagógicas selecionadas.    
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5 PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS 

A fim de encontrar respostas para as questões norteadoras – como os conceitos 

imagem corporal e identidade têm sido abordados sob uma perspectiva pedagógica, no 

contexto da Educação infantil e da alfabetização, pela comunidade científica? E que 

práticas pedagógicas podem auxiliar no processo de desenvolvimento da imagem 

corporal e da construção da identidade em crianças, entre 5 e 7 anos de idade, que se 

encontram em espaços formais de ensino e aprendizagem? –, o presente estudo afirmou-

se como qualitativo e foi desenvolvido com inspiração na técnica de revisão sistemática 

(VOSGERAU; ROMANOWSKI, 2014).  

A revisão avaliou artigos, trabalhos publicados em eventos, dissertações e teses, 

em língua portuguesa, produzidos entre os anos de 2007 e 2017 em três bases de dados: 

Google Acadêmico, Scielo e Periódicos Capes, repositórios de grande abrangência para 

as pesquisas em meio eletrônico, no Brasil, visto permitirem o acesso a fontes diversas. 

Nesse sentido, o Google Acadêmico é compreendido como o repositório de maior 

abrangência, no que diz respeito às fontes, por reunir artigos, dissertações, teses, livros, 

resumos, entre outros. Já os repositórios Scielo e Periódicos Capes apresentam 

limitações, no que se refere às fontes, por disponibilizarem trabalhos específicos, 

reconhecidos pela comunidade científica. 

Inicialmente, foram utilizados como parâmetro e limite na estratégia de busca os 

descritores imagem corporal AND identidade, no título de trabalhos. Além desses, 

também foram associados outros termos que auxiliaram na delimitação da pesquisa: 

Educação Infantil ou Ensino Fundamental e/ou prática pedagógica. Contudo, como 

não se obteve resultados significativos a partir da leitura dos títulos, ampliaram-se para 

a incidência dos descritores e demais termos no corpo do texto, sendo necessária, em 

muitas situações, a leitura dos resumos dos trabalhos. 

Através da leitura dos títulos e/ou resumos, os trabalhos com potencial para 

responder as interrogações propostas nesta pesquisa de revisão sistemática foram 

selecionados, sendo a leitura, na íntegra, deixada para momento posterior. Cabe 

ressaltar que o conceito imagem corporal, na maioria dos trabalhos, se apresentava 

associado a outros termos, como motricidade, corporeidade, psicomotricidade ou 

educação psicomotora, e nem sempre aparecia no resumo dos textos.  

Então, através de uma leitura atenta dos resumos, levaram-se em consideração as 

nuances e complexidades que envolvem o conceito imagem corporal. Portanto, além de 
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propostas pedagógicas expressas nos títulos ou resumos, buscaram-se conceitos 

relacionados à imagem corporal ou proposições que remetessem ao termo.   

Nesse sentido, o processo para seleção dos artigos seguiu alguns critérios de 

exclusão, a saber: 

A) trabalhos repetidos em mais de uma base de dados;  

B) cujos resumos não estavam disponíveis ou não apresentassem informações 

suficientes; 

C) que propunham discussões relacionadas ao Ensino Fundamental II, Educação de 

Jovens e Adultos (EJA), Ensino Superior ou Educação Inclusiva; 

D) que não considerassem a abordagem pedagógica; 

E) que considerassem populações clínicas de crianças ou adultos; 

F) não disponíveis na íntegra; 

G) relativos à prática pedagógica em áreas específicas, como dança, artes, teatro e 

outros;  

H) livros, trabalhos de conclusão de curso, resenhas, projetos políticos pedagógicos 

e outros; 

I) publicados antes do período estabelecido para a busca.  

 

A pesquisa nas bases de dados resultou na identificação de 1.743 referências, 

sendo 962 no Google Acadêmico, 186 no Scielo e 595 no Periódicos Capes. Após 

refinamento das referências a partir dos critérios estabelecidos, 1.723 foram excluídas, 

sendo 945 pertencentes ao Google Acadêmico, 185 ao Scielo e 593 pertencentes ao 

Periódicos Capes. A tabela 1 apresenta a quantidade de referências excluídas, a partir 

dos três repositórios (Google Acadêmico, Scielo e Periódicos Capes), de acordo com 

cada critério de exclusão (representado por letra). 

No que se refere às exclusões, destaca-se que a temática imagem corporal tem 

sido utilizada em diversas perspectivas. Contudo, as pesquisas que procuram elucidar 

sobre a satisfação da imagem corporal em adolescentes, através de instrumentos como a 

escala de silhuetas, são acentuadas. Outro ponto a ser destacado diz respeito ao elevado 

número de publicações relacionadas às populações clínicas. É comum a associação do 

conceito de imagem corporal a pesquisas com ênfase em pessoas portadoras de câncer, 

mulheres mastectomizadas, pessoas obesas ou que fizeram cirurgia bariátrica, por 

exemplo.  
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Devido à abrangência da pesquisa desenvolvida no presente trabalho, com 

objetivos a encontrar respostas para as indagações iniciais, a tarefa se constituiu árdua. 

O número de referências iniciais foi elevado e os textos com potencial para responder as 

questões centrais estabelecidas se mostraram escassos. O número de trabalhos que 

tratam o conceito imagem corporal associado ao viés pedagógico, com proposições para 

a prática docente, é reduzido.  

 

Tabela 1 – Quantidade de referências excluídas a partir dos três repositórios, 

Google Acadêmico, Scielo e Periódicos Capes, de acordo com o critério 

de exclusão  

 

Critério de 

exclusão 

Google Acadêmico Scielo Periódicos Capes Total 

A 1 0 4 5 

B 10 0 0 10 

C 279 50 126 455 

D 237 65 241 543 

E 223 62 195 480 

F 3 2 0 5 

G 119 6 21 146 

H 68 0 6 74 

I 5 0 0 5 

Total 945 185 593 1.723 

Fonte: A autora, 2018. 

 

Como afirmado anteriormente, a pesquisa nas bases de dados resultou na 

identificação de 1.743 referências. Após aplicação dos critérios de exclusão e leitura de 

títulos e resumos, 17 foram julgadas pertinentes a partir da busca no Google 

Acadêmico, 1 no Scielo e 2 no Periódicos Capes, totalizando 20 referências. Após 

leitura completa, 8 foram excluídas, sendo 6 por não apresentarem potencial para 

responder as interrogações propostas nesta pesquisa e 2 por complicações no acesso ao 

conteúdo integral. No total, 12 foram consideradas relevantes para a presente pesquisa, 

sendo 9 artigos, 1 trabalho publicado em Anais de evento e 2 dissertações.  
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6 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS  

As crianças não brincam de brincar.  

Brincam de verdade 

(Mario Quintana) 
 

As doze referências analisadas e selecionadas foram organizadas em um quadro 

(Quadro 1) composto por cinco colunas. A primeira coluna corresponde ao tipo de 

referência (artigo, dissertação ou trabalho publicado em Anais de evento). Cabe 

esclarecer que as referências receberam uma numeração específica, entre parênteses, 

que varia de (1) a (12). Portanto, as menções às referências, no presente trabalho, foram 

elaboradas, tanto a partir da numeração atribuída quanto a partir das informações 

autorais. Na segunda coluna, encontram-se os dados concernentes à autoria das 

referências e ao respectivo ano de publicação. Já a terceira coluna se refere ao estado 

brasileiro de origem de cada referência.  

Na quarta coluna, foram dispostos os objetivos originais estabelecidos em cada 

referência. Em alguns, foram necessárias interpolações a fim de complementar 

informações, estabelecendo sentido às ideias. Por fim, a quinta coluna se refere à 

categoria de análise da pesquisa, ou seja, às propostas pedagógicas voltadas para o 

desenvolvimento da imagem corporal em crianças entre 5 e 7 anos de idade.  

Cabe ressaltar que as propostas voltadas para o desenvolvimento da imagem 

corporal, necessariamente, estão relacionadas à construção da identidade, visto que são 

conceitos indissociáveis. Contudo, opta-se por iniciar a presente seção a partir das 

discussões estabelecidas pelas referências, no que diz respeito à imagem corporal. Após, 

tratar-se-á da relação específica entre imagem corporal e identidade a partir das 

reflexões compartilhadas pelos autores.  

A ordem de apresentação das referências, no quadro, atende a critérios específicos 

elaborados pela autora do presente trabalho. Em outras palavras, optou-se por aproximar 

as referências que estabelecem propostas pedagógicas semelhantes. Assim, as oito 

primeiras referências correspondem ao grupo que estabelece práticas voltadas para 

jogos e brincadeiras, enquanto as três últimas correspondem ao grupo que estabelece 

práticas relacionadas à representação gráfica da figura humana. Entre os dois grupos, se 

encontra a referência (9), que estabelece propostas pedagógicas relacionadas à 

motricidade, podendo ser compreendida a partir de uma interseção entre os dois grupos. 
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Quadro 1 – Distribuição das referências que tratam os conceitos imagem corporal 

e identidade sob uma perspectiva pedagógica por tipo de referência, 

autor, ano, estado de origem, objetivos e categoria de análise  

 

Tipo de 

referência 
Autor/Ano Estado Objetivos 

Propostas 

pedagógicas para o 

desenvolvimento da 

imagem corporal 

Artigo 

(1) 

TALINA; 

LIMA, 2016. 

Rio de 

Janeiro 

Com o objetivo de 

socializar um trabalho 

de construção da 

imagem corporal 

desenvolvido no 

Colégio Pedro II – 

Campus São Cristóvão 

I /RJ descrevemos a 

seguir, em linhas 

gerais, algumas práticas 

pedagógicas 

desenvolvidas no 

primeiro ano do ensino 

fundamental que se 

propõe [sic] a 

desenvolver a 

consciência corporal 

nos alunos (p. 40). 

Construir um 

boneco ou boneca e 

brincar com o 

objeto. 

Artigo 

(2) 

SAURA, 2014. São 

Paulo 

Observar práticas do 

brincar espontâneo na 

escola entre crianças da 

primeira infância no 

ensino de educação 

infantil, visando 

responder os 

questionamentos [...] 

mencionados.  

[Por que as crianças 

tanto brincam? Por que 

isso é importante para 

elas? O quanto é 

importante? 

Como as crianças 

preferem brincar? Com 

que tipo de materiais? 

O que elas buscam 

quando brincam?] (p. 

163). 

Brincar 

espontaneamente e 

brincar com 

materiais não 

estruturados 

(tecidos, tábuas, 

canos, cordas, 

caixas, etc.), em 

conjunto com 

elementos da 

natureza. 

Artigo 

(3) 

MARCOLAN; 

LAZZER, 2016. 

Espírito 

Santo 

Verificar qual a 

contribuição do brincar 

enquanto método de 

ensino-aprendizagem 

nas aulas de Educação 

Física no Ensino 

Fundamental (p. 110). 

Brincar de roda.  

Artigo CORNETO, São Destacar o papel da Jogar e brincar.  
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Tipo de 

referência 
Autor/Ano Estado Objetivos 

Propostas 

pedagógicas para o 

desenvolvimento da 

imagem corporal 

(4) 2015. Paulo cultura lúdica e do 

movimento na 

educação infantil, 

incentivando pais e 

educadores a inserir na 

rotina das crianças, 

variados tipos de 

brincadeiras e jogos, 

respeitando cada fase 

do desenvolvimento e 

também os interesses 

das crianças, para que 

seja um momento 

prazeroso (p. 86). 

Dissertação 

(5) 

RIOS, 2016. Minas 

Gerais 

Perceber se a 

corporeidade, 

motricidade, jogos e 

brincadeiras 

encontram-se presentes 

na ação dos professores 

do primeiro ano do 

Ensino Fundamental 

nas duas escolas 

pesquisadas [uma 

escola pública e outra 

da rede privada] (p. 

18). 

Jogar e brincar 

Dissertação 

(6) 

FALCÃO, 

2010. 

Rio de 

Janeiro 

Investigar como as 

professoras da 

Educação Infantil, do 

município de Pinheiral 

– RJ, utilizam a 

psicomotricidade, em 

sua ação educativa, 

para facilitar o processo 

de ensinoaprendizagem 

[sic], nas possíveis 

dificuldades 

apresentadas pelas 

crianças (p. 9). 

Inserir a 

psicomotricidade no 

cotidiano das 

crianças em espaços 

formais de ensino e 

aprendizagem 

(educação 

psicomotora). 

 Atividade 

específica: jogos.  

Trabalho em 

Anais de 

evento 

(7) 

NOGUEIRA, 

2016. 

Rio de 

Janeiro 

Refletir a prática 

docente voltada para o 

desenvolvimento de 

uma educação 

psicomotora, 

observando as 

contribuições e a 

aplicabilidade de jogos 

e brincadeiras que 

contemplem os campos 

da motricidade (p. 

Trabalhar com 

jogos, atividades 

lúdicas e 

brincadeiras, tendo a 

psicomotricidade 

como base 

(educação 

psicomotora). 

 Jogos 

específicos para a 

construção do 
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Tipo de 

referência 
Autor/Ano Estado Objetivos 

Propostas 

pedagógicas para o 

desenvolvimento da 

imagem corporal 

158). esquema corporal e 

da imagem corporal: 

“comando e 

imitação” e 

“esculturas vivas”.   

Artigo 

(8) 

CARVALHO; 

SENA; 

PEIXOTO; 

SILVA; 

VIEIRA, 2010. 

São 

Paulo 

Mostrar a educação 

psicomotora como uma 

prática constante, uma 

forma de auxílio 

fundamental aos 

educadores e alunos, 

visando a prevenção de 

possíveis dificuldades 

escolares e como 

auxílio essencial ao 

desenvolvimento da 

criança, tornando-se 

fundamental em toda 

prática educativa (p. 

203). 

Inserir a 

psicomotricidade no 

cotidiano das 

crianças em espaços 

formais de ensino e 

aprendizagem 

(educação 

psicomotora). 

 

 Atividade 

específica: 

brincadeiras. 

Artigo 

(9) 

RIOS; 

MOREIRA, 

2016. 

Minas 

Gerais 

Desvelar aspectos 

relacionados aos 

significados do corpo 

ao longo da história da 

humanidade, bem como 

a importância da 

corporeidade e da 

motricidade no 

processo educativo (p. 

225).  

Relacionar 

motricidade e 

aprendizagem. 

Artigo 

(10) 

XAVIER; 

MARCON; 

COLLIN; 

ANTONINI, 

2016. 

 

Rio 

Grande 

do Sul 

Refletir sobre 

psicomotricidade, 

consciência corporal e 

representação gráfica 

de crianças (p. 81). 

Inserir a 

psicomotricidade no 

cotidiano das 

crianças em espaços 

formais de ensino e 

aprendizagem 

(educação 

psicomotora). 

 

   Atividade 

específica: 

representação 

gráfica (desenhar). 

Artigo 

(11) 

ZORTÉA; 

KREUTZ; 

JOHANN, 2008. 

Rio 

Grande 

do Sul 

Identificar o papel dos 

pais na construção da 

imagem corporal e 

idéias [sic] sobre si 

mesmas em crianças de 

cinco a sete anos, 

comparando crianças 

institucionalizadas e 

Desenhar a figura 

humana e descrever 

oralmente a si 

mesmo.  
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Tipo de 

referência 
Autor/Ano Estado Objetivos 

Propostas 

pedagógicas para o 

desenvolvimento da 

imagem corporal 

não institucionalizadas 

(p. 112). 

Artigo 

(12) 

PASCOLATI, 

2017. 

Paraná Refletir sobre a 

construção de sentidos 

no texto infantil a partir 

da colaboração da 

imagem (p. 249). 

Analisar livros nos 

quais as imagens 

têm papel 

preponderante 

(livros ilustrados e 

livros de imagem). 
Fonte: A autora, 2018. 

 

Ressalta-se que os textos selecionados para a discussão atenderam a uma lógica 

que estabeleceu descritores específicos para análise e a classificação estabelecida 

emergiu a partir de uma orientação teórico-metodológica singular. Esses aspectos 

podem ser apontados como limitadores do estudo, já que categorias diferentes seriam 

evidenciadas em caso de utilização de outros descritores, outro recorte temporal ou 

diferente teoria utilizada para dar suporte à organização dos dados (SILVA; BRITO, 

2015).  

Observou-se que o número de produções ao longo dos últimos dez anos aumentou 

na segunda metade do período pesquisado (2013-2017), com o total de 9 referências, 

sendo o maior número de referências (seis) produzidas no decorrer do ano de 2016.  

Outro aspecto relevante diz respeito ao estado de origem das referências selecionadas. 

Ou seja, 9 são oriundas da região Sudeste, enquanto 3 são oriundas da região Sul do 

Brasil, destacando-se os estados do Rio de janeiro e de São Paulo, com 3 produções 

cada um. Contudo, as 7 referências mais atuais, publicadas entre os anos de 2016 e 

2017, se encontram distribuídas entre os diferentes estados, Rio de Janeiro (duas), 

Espírito Santo (uma), Minas Gerais (duas), Rio Grande do Sul (uma) e Paraná (uma).  

As propostas pedagógicas com objetivo à promoção do desenvolvimento da 

imagem corporal e à construção da identidade em crianças entre 5 e 7 anos de idade 

foram dispostas no quadro acima e apresentam muitos pontos de convergência. Nas 8 

primeiras referências, verificam-se propostas relacionadas às brincadeiras e aos jogos. 

Entretanto, nas referências (1), (2), (3) e (7) há propostas específicas de brincadeiras ou 

jogos: construir e brincar de boneco ou boneca (1), brincar espontaneamente e com 

materiais não estruturados (2), brincar de roda (3) e jogar “comando e imitação” e 
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“esculturas vivas” (7). Já nas referências (4), (5), (6) e (8), brincar e jogar aparecem de 

forma abrangente.  

De fato, Le Boulch (1987, p. 44) esclarece que o equilíbrio psicoafetivo da criança 

passa pelas possibilidades de expressão e comunicação:  

 

Permitindo às crianças brincarem e se expressarem, isto é, estabelecerem 

entre elas uma relação através da atividade corporal, realizamos ao mesmo 

tempo uma educação psicomotora informal e forjamos as bases de uma 

verdadeira socialização que constitui o prolongamento das experiências 

psicoafetivas da infância.    

 

Entende-se, portanto, que a criança em espaço formal de ensino e aprendizagem 

desenvolve aspectos psicomotores no ato de brincar. Em outras palavras, além da 

atividade motora, existem experiências sociais inerentes às brincadeiras infantis. Nesse 

sentido, Schilder (1980, p. 189) esclarece que “[...] há uma profunda ligação entre a 

imagem corporal do próprio indivíduo e a dos outros”. Ou seja, “[...] a imagem corporal 

é um fenômeno social”. Logo, quando as crianças brincam entre si, há um intercâmbio 

no que refere à imagem corporal, promovendo seu desenvolvimento.   

Talina; Lima (2016) e Saura (2014) estabelecem propostas relacionadas a 

brincadeiras com objetos. Na primeira, há um boneco ou uma boneca confeccionado(a) 

pelas crianças, com materiais diversos, sendo as características físicas (cor da pele, dos 

cabelos e dos olhos, sexo), psíquicas (sentimentos) e sociais (origem, nome) escolhidas 

pelas crianças. O boneco passa a integrar a turma de alfabetização e visita as crianças, 

em suas casas. Na segunda referência, há propostas relacionadas ao ato de brincar 

espontaneamente, na primeira infância, em espaço formal de ensino e aprendizagem, 

mas com a oferta de objetos não estruturados, como tecidos, tábuas, canos, cordas, 

caixas, etc., a fim de que sejam possíveis as explorações e as simbolizações lúdicas 

(SAURA, 2014). 

Calmels (2013, p. 31) afirma que, assim como se procura entender o homem 

através de estudos sobre o trabalho, para pensar a infância é necessário analisar a 

criança e sua relação com o jogo e com os brinquedos. Contudo, esclarece que os 

objetos estruturados para determinados fins, como os brinquedos industrializados e seu 

uso lúdico, nem sempre atenderão à lógica pré-estabelecida: 

 

Un juguete es tal en la medida en que se lo reconozca y se lo use como 

juguete. La fabricación de un objeto destinado a ser juguete no asegura, en la 

práctica, un uso lúdico, y, a la inversa, un objeto creado con fines no lúdicos 
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puede convertirse en un juguete. La relación del juguete con el jugador e la 

escena lúdica forma un lazo que identifica al objeto como juguete. Un objeto 

se hace juguete solo en una circunstancia lúdica, condición que no puede 

atribuírsele de antemano
2
.  

 

A relação da criança com o objeto, em circunstância lúdica, se desponta como um 

recurso de compreensão da realidade do ser, na prática psicomotora (SABOYA, 1995, 

p. 21). Le Boulch (1987, p. 21) esclarece, também, que: 

 

A possibilidade de estabelecer uma coerência entre os objetos e de poder 

efetuar operações com eles passa, portanto, pela orientação do corpo próprio, 

continuada por um sistema de eixos que servem de base para a constituição 

de um universo estável e exterior, no qual o sujeito se situa como um termo 

especial entre todos os outros objetos. O que designamos sob o nome de 

imagem do corpo operatório corresponde a esta realidade 

 

Nesse sentido, disponibilizar objetos estruturados (ou não) para as crianças 

inseridas em espaço formal de ensino e aprendizagem e proporcionar momentos 

regulares para brincar com os mesmos é de extrema relevância, seja na Educação 

Infantil, ou na classe de alfabetização, na medida em que se proporciona, além de outras 

aprendizagens, o desenvolvimento da imagem corporal das crianças.  

Marcolan e Lazzer (2016) estabelecem uma proposta pedagógica específica: 

brincar de roda. De acordo com as autoras do artigo, se faz necessário, entre as crianças, 

o resgate de brincadeiras desconhecidas ou esquecidas, como as brincadeiras de roda. 

Tais brincadeiras precisam ser praticadas em espaços mais amplos e são essencialmente 

interativas e cooperativas.  

Ao brincar de roda com o seu grupo, a criança se encontra em processo de 

socialização, destinando atenção aos seus movimentos e aos movimentos dos outros. 

Além da motricidade, há a promoção do desenvolvimento da expressão. De acordo com 

Le Boulch (1987, p. 46), “os jogos e as atividades de expressão são, portanto, um meio 

privilegiado de ajudar a criança a equilibrar-se em seu ambiente humano, a comunicar-

se e a cooperar”. Nesse sentido, tem-se a passagem da expressão livre (manifestação 

autêntica e espontânea em gestos, atitudes e palavras) à expressão socializada e à 

comunicação (abertura para a cooperação e a comunicação), na qual a criança se afirma 

                                            
2
 Um brinquedo é tal na medida em que é reconhecido e usado como um brinquedo. A fabricação de um 

objeto destinado a ser um brinquedo não garante, na prática, um uso lúdico e, inversamente, um objeto 

criado para fins não recreativos pode se tornar um brinquedo. A relação do brinquedo com o jogador na 

cena lúdica forma um vínculo que identifica o objeto como um brinquedo. Um objeto torna-se brinquedo 

apenas em uma circunstância lúdica, uma condição que não pode ser atribuída antecipadamente (tradução 

livre da autora). 
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enquanto pessoa e procura a correspondência entre si mesmo e o mundo exterior, 

resultando no encontro com o outro e em equilíbrio para si (LE BOULCH, 1987). 

Ao encontrar-se com o outro, ou seja, ao interagir com os seus pares, a criança 

sistematiza diferentes aprendizagens, inclusive a construção de sua própria identidade 

(MARCOLAN; LAZZER, 2016). Em outras palavras, ao cooperar com os seus pares, a 

criança desenvolve conhecimentos quanto às limitações dos outros e às suas próprias 

limitações. Além disso, destina atenção ao comportamento do outro, à imagem do outro, 

ao modo de ser do outro. Portanto, ao perceber e entender o outro, a criança desenvolve 

sua imagem corporal. Alves (2008, p. 35) esclarece: 

 

O ajustamento do indivíduo ao seu meio se fará a partir da conscientização 

do outro e das normas taticamente admitidas nesse meio. Portanto, a 

socialização do indivíduo e do seu comportamento proporciona ao outro uma 

imagem dele mesmo, conforme o que esperam dele, graças a certas atitudes, 

a determinada mímica, a um estilo de linguagem e um modo de vestir 

apropriados. Sendo assim, a expressão autêntica de uma personalidade que se 

manifesta em seus gestos. Suas atitudes e suas palavras devem-se inscrever 

em certos moldes sociais, conseqüentemente [sic], e ser modelada por um 

controle voluntário da mímica, correspondendo a uma verdadeira 

aprendizagem social.  

 

A construção da identidade se relaciona, também, com o sentimento de 

pertencimento. As brincadeiras de roda constituem produção cultural de uma sociedade 

e brincar de roda remete à memória, ao imaginário de um povo, como afirmam Marques 

e Mendes (2012, p. 32): 

 

Essa janela abre-se para as cantigas e brincadeiras dos quintais, dos pátios e 

das ruas. Gera um mundo onde se vive, no presente, experiências remetidas 

pela memória, referentes ao imaginário de um povo que cultua seus gestos, 

ritmos e falas. Por esse viés, abre-se a oportunidade de viver a reconstrução 

de um tempo, de uma cadência, pelas inúmeras organizações dos jogos de 

pátio, das rodas, dos versos recorrentes, das brincadeiras e desafios, 

experiências que despertam o sentimento de pertencimento e favorecem a 

formação de uma identidade.   

 

Em quatro referências (CORNETO, 2015; RIOS, 2016; FALCÃO, 2010; 

NOGUEIRA, 2016), as propostas pedagógicas se relacionam à inserção de jogos no 

cotidiano escolar. Contudo, apenas uma (NOGUEIRA, 2016) estabelece proposições de 

jogos específicos para o desenvolvimento da imagem corporal.  

Nogueira (2016) desenvolveu um importante trabalho, no qual expôs resultados 

de uma pesquisa que objetivou a seleção, em fontes bibliográficas diversas, de 

diferentes jogos e brincadeiras que privilegiem o desenvolvimento dos elementos 
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psicomotores. Assim, elencou jogos para a construção do esquema corporal e da 

imagem corporal, para a coordenação motora global, para a coordenação motora fina, 

para a estruturação espacial e a lateralidade, para a equilibração e tônus muscular, para a 

percepção de ritmo e temporalidade e para as percepções sensoriais. 

No que tange à construção do esquema corporal e da imagem corporal, há a 

proposição de dois jogos: “comando e imitação” e “esculturas vivas”. O primeiro jogo 

consiste em o(a) professor(a) dar comandos às crianças para que toquem determinada 

parte do próprio corpo, sendo que o(a) professor(a) também realiza as ações a fim de 

que as crianças possam imitá-lo(a). Já o segundo jogo consiste em dispor as crianças em 

círculo, tendo apenas uma no centro. As demais crianças devem ser vendadas e a que 

está no centro deve escolher uma pose, se transformando em uma estátua. O(a) 

professor(a) descreverá o posicionamento da criança e as demais deverão imitá-la. Ao 

final, o(a) professor(a) deverá tirar as vendas das crianças, que poderão verificar suas 

reproduções da estátua original (NOGUEIRA, 2016).  

O trabalho desenvolvido por Nogueira (2016) se mostra fundamental, na medida 

em que, não só apresenta amplo material para fundamentação teórica em educação 

psicomotora, como estabelece possíveis caminhos para a prática docente em educação 

psicomotora. Além disso, todo o material utilizado na construção da pesquisa da autora 

encontra-se referenciado no final do trabalho, constituindo importante meio de consulta 

para a inserção de práticas pedagógicas específicas em educação psicomotora.  

É importante ressaltar que os jogos, de acordo com quatro referências 

(CORNETO, 2015; RIOS, 2016; FALCÃO, 2010; NOGUEIRA, 2016), devem fazer 

parte do cotidiano escolar, seja na Educação Infantil, seja na classe de alfabetização. 

Nas quatro referências, observa-se um destaque à figura do(a) professor(a) de Educação 

Infantil e de alfabetização, visto que a inserção de atividades lúdicas no contexto da sala 

de aula se associa à prática pedagógica desenvolvida por cada docente.  

Neste sentido, nas quatro referências, verifica-se o posicionamento dos autores 

quanto à importância da formação docente a fim de que as atividades lúdicas façam 

parte do cotidiano escolar e sejam entendidas como práticas essenciais para a promoção 

do desenvolvimento infantil. Portanto, o(a) professor(a) deve conhecer o potencial de 

tais práticas, através de pesquisas próprias e formações específicas com os seus pares. 

Assim, Corneto (2015, p. 95) afirma:  
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É imprescindível que pais e educadores entendam a importância das 

brincadeiras e dos jogos no desenvolvimento infantil e se preocupem em 

garantir condições para que as crianças não percam o gosto por tais 

atividades, que além do aspecto lúdico, constituem grande potencial de 

desenvolvimento individual e social.  

 

Rios (2016, p.41) corrobora com tal perspectiva ao afirmar que “[...] É 

imprescindível que o professor que atua no primeiro ano do Ensino Fundamental 

acredite na importância da corporeidade e que estude e compreenda este tema” e “[...] 

com este embasamento, o professor deve propor atividades nas quais ocorra a 

participação integral da criança”.  

Falcão (2010, p. 87) também expõe a necessidade da formação docente para a 

inserção das atividades lúdicas: “[...] É necessário o conhecimento sobre a relevância da 

educação pelo movimento (trabalho psicomotor), como peça fundamental do currículo 

pedagógico do professor”.  

Nogueira (2016, p. 178) esclarece que os jogos constituem experiências ricas, 

motivadoras e desafiadoras para as crianças, mas ressalta que deve existir uma 

intencionalidade do(a) educador(a) ao propor as atividades lúdicas. Além disso, afirma: 

 

Entretanto, o cuidado que o professor deve ter na escolha dos jogos precisa ir 

além de adequá-los ao grupo e à faixa etária. É necessário que o educador 

perceba que tipo de relações e emoções a brincadeira promoverá. O lúdico 

deve ser um dos objetivos principais. Permitir que o aluno explore com 

independência o jogo, que ele modifique e reinvente regras, que encontre 

novas maneiras de se organizar. É dar ao aluno a chave para que invente suas 

próprias brincadeiras e meios de interagir com o grupo. 

 

Inserir práticas pedagógicas lúdicas, como os jogos e as brincadeiras, no 

planejamento, constitui, portanto, ação fundamental para o(a) professor(a) da Educação 

Infantil e da classe de alfabetização. Le Boulch (1987) afirma que o jogo é uma 

atividade própria da criança e está relacionada ao prazer, ao passo que se constitui 

essencial para o seu desenvolvimento. Assim, distingue três tipos de jogos: os jogos de 

imaginação ou simbólicos, os jogos funcionais e os jogos com regras. 

Os jogos de imaginação ou simbólicos se relacionam à expressão e permitem à 

criança desenvolver a função imaginativa, implicando em um voltar-se sobre si próprio. 

Logo, são indispensáveis à formação da criança, em seus aspectos individuais e sociais. 

(LE BOULCH, 1987). Já os jogos funcionais são essenciais para que as crianças 

desempenhem a necessidade do movimento, proporcionando o desenvolvimento global, 

visto que a criança é levada a confrontar-se com obstáculos e tarefas reais. Contudo, o 



42 
 

 

aspecto social dos jogos funcionais se manifesta por seu caráter competitivo, se 

dispondo entre condutas egocêntricas e a cooperação.  Dessa forma, o(a) professor(a) 

deve cuidar para que não haja o desenvolvimento da concorrência e do antagonismo 

coletivos, suscitando em uma imperfeita consciência do corpo e princípios diferentes do 

sentimento de solidariedade. Por outro lado, tendo o(a) professor(a) uma boa condução 

dos jogos, é possível que haja uma progressiva estruturação do grupo, desenvolvendo o 

respeito a regras estabelecidas (LE BOULCH, 1987). 

Os jogos com regras são praticados coletivamente e dependem de um código 

compartilhado pelos participantes. Eles desempenham um importante papel na 

socialização, visto que na realização desses jogos, emergem problemas relacionados à 

liderança ou à rivalidade, o que promove, também, a organização, a comunicação e a 

cooperação, já que o grupo busca a solução para os conflitos (LE BOULCH, 1987). 

Assim, o(a) professor(a) desempenha importante papel durante a realização dos jogos 

com regras, visto que atua na mediação dos conflitos, incentivando a reflexão e a 

emergência de sentimentos de empatia. Por outro lado, deve cuidar para que as crianças 

resolvam melhor suas questões, em um evoluir contínuo. Ou seja, os problemas 

relacionados à cooperação, entre as crianças menores, não devem ser eliminados ou 

resolvidos de “forma adulta” (LE BOULCH, 1987, p. 305).   

Outro aspecto a ser ressaltado se relaciona ao corpo do(a) professor(a) que propõe 

os jogos e participa, algumas vezes, das atividades lúdicas com as crianças. Na relação 

psicomotora, faz-se necessário romper o vínculo com o corpo social do(a) professor(a). 

Em outras palavras, o(a) professor(a) inspira respeito e temor às crianças, já que é um 

personagem social. Portanto, seu corpo, para a criança, também é sagrado. Logo, brincar 

com o corpo do(a) professor(a), tocá-lo, batê-lo, possibilita o rompimento com o corpo 

social e o estabelecimento de uma comunicação autêntica entre crianças e professor(a) 

(LAPIERRE; AUCOUTURIER, 1984).  

Os(as) professores(as) de Educação Infantil e alfabetização atuam, na maior parte 

do tempo, como reguladores dos movimentos infantis, chamando atenção das crianças, 

solicitando que sentem e não se levantem. Contudo, a aprendizagem, a compreensão e a 

participação não se dão na imobilidade. Pelo contrário, há a necessidade do movimento, 

da ação, da alteração, dos gestos e do trânsito (MARQUES; MENDES, 2012). 

Na ação performática do corpo, a criança tende a demonstrar suas subjetividades, 

a consciência que têm sobre si e sobre os outros. “[...] Quanto mais sentir que habita de 

fato o próprio corpo, maior será a autonomia e consciência dos próprios movimentos” 
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(MARQUES; MENDES, 2012, p. 46). Cabe ao(a) professor(a), portanto, compreender 

que, no desenvolvimento das atividades cotidianas, no contexto da sala de aula, a 

criança expõe o seu corpo flexível, repleto de subjetividades. Além disso, cabe ao(a) 

professor(a) compreender-se enquanto sujeito que se encontra em relação de troca com 

a criança e que nessa relação desenvolve sua imagem corporal.   

A socialização se dá, também, na relação entre o(a) professor(a) e as crianças. 

Nesse sentido, o corpo do(a) professor(a) e suas subjetividades precisam estar inseridos 

no processo de ensino e aprendizagem. O(a) professor(a) deve se mostrar disponível, 

corporalmente, para a criança, como afirmam Lapierre e Aucouturier (1984, p. 60): 

 

Quando a criança tiver brincando com o nosso corpo, o tiver dessacralizado e 

com isso rompido a alienação social, ela não pode mais nos considerar como 

o ‘professor-polícia’, a autoridade que encarnamos não é mais da mesma 

ordem. Para que a criança ouse romper com este tabu, é preciso que o adulto 

se coloque corporalmente ao seu alcance, à sua altura, que abandone a 

posição de pé, a rigidez de suas atitudes, e deixe seu corpo à mercê de 

atitudes naturais e relaxadas.  

 

Quatro referências (FALCÃO, 2010; NOGUEIRA, 2016; CARVALHO et al., 

2010; XAVIER et al., 2016) apresentam propostas pedagógicas relacionadas à inserção 

da psicomotricidade no cotidiano das crianças em espaços formais de ensino e 

aprendizagem, ou seja, propõem a inserção da educação psicomotora no contexto da 

sala de aula. Rios e Moreira (2016) apresentam proposições relacionadas a atividades 

que vinculem motricidade e aprendizagem. Logo, ainda que não haja uma clara menção 

à psicomotricidade, entende-se como o caminho possível.  

Das cinco referências que abordam a educação psicomotora (direta ou 

indiretamente), duas enfatizam a Educação Infantil (FALCÃO, 2010; NOGUEIRA, 

2016), enquanto três priorizam o Ensino Fundamental (CARVALHO et al., 2010, 

RIOS; MOREIRA, 2016; XAVIER et al., 2016), sendo que, em duas (RIOS; 

MOREIRA, 2016; XAVIER et al., 2016), há a especificação da alfabetização (primeiro 

ano do Ensino Fundamental).   

De fato, a imagem corporal pode ser compreendida como parte integrante de um 

conjunto de elementos psicomotores. Nesse sentido, ao se propor a inserção da 

educação psicomotora na prática docente, seja na Educação Infantil ou na alfabetização, 

se pretende o desenvolvimento psicomotor da criança. Dessa forma, a imagem corporal 

serve de guia para a compreensão do processo desse desenvolvimento psicomotor, 

como afirma Le Boulch (1987, p. 15): 
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[...] a imagem do corpo não é uma função, mas um conceito útil no plano 

teórico, na medida em que serve de guia para compreender melhor o 

desenvolvimento psicomotor através das diversas etapas. Esta estrutura 

estruturante, que é o centro do sentimento de maior ou menor disponibilidade 

que temos de nosso corpo e no centro da relação vivida universo-objeto, 

passa por uma sucessão de estados de equilíbrio, nenhum dos quais traduzido 

de maneira exata por este vocábulo empregado isoladamente. 

 

Le Boulch (1987, p. 17) esclarece, ainda, que na educação psicomotora, o objetivo 

principal é auxiliar a criança a alcançar o que denomina de “imagem do corpo 

operatório”. Explica que o conceito se relaciona não só ao conteúdo, mas à estruturação 

da relação entre as partes e a totalidade do corpo, como uma unidade organizada, 

constituída como instrumento da relação com a realidade.   

Os autores de cinco referências (FALCÃO, 2010; NOGUEIRA, 2016; 

CARVALHO et al., 2010; RIOS; MOREIRA, 2016; XAVIER et al., 2016) ratificam a 

afirmação acima, ao passo que ressaltam a importância da inserção da educação 

psicomotora no cotidiano de crianças em espaços formais de ensino e aprendizagem, 

como instrumento capaz de auxiliar no processo de desenvolvimento infantil, em sua 

totalidade. Nesse sentido, percebem-se, ao longo dos textos, trechos que corroboram 

com tal afirmação. Falcão (2010, p. 44) afirma que “[...] a aprendizagem da criança está 

diretamente ligada ao desenvolvimento psicomotor. Este é um fator importantíssimo 

para unir a psicomotricidade à educação”. 

Nogueira (2016, p. 158) afirma que “a educação Psicomotora [sic] atua como um 

importante instrumento para a promoção do desenvolvimento global dos alunos da 

Educação Infantil”. Carvalho et al. (2010, p. 204) também reiteram a mesma perspectiva 

ao escreverem que “[...] o objetivo da psicomotricidade na educação é uma visão global 

da criança, considerando o desenvolvimento dela de forma geral”.  

Rios e Moreira (2016, p.226) não citam a psicomotricidade, mas salientam a 

importância dos movimentos corporais autônomos das crianças nas práticas 

pedagógicas, “[...] sendo assim, a escola deve propor práticas pedagógicas em que 

ocorram [sic] a participação integral da criança, buscando autonomia de movimentos 

corporais [...]”. Ressaltam, ainda, que os movimentos precisam ser compreendidos sob 

uma perspectiva integracionista: “[...] quando a criança inicia no Ensino Fundamental as 

interações e a corporeidade precisam ser vistas de forma integrada: cognição, 

afetividade e movimento” (RIOS; MOREIRA, 2016, p. 225).  

Xavier et al. (2016, p. 81) também afirmam que a educação psicomotora objetiva 

o desenvolvimento global da criança: “[...] aqui a psicomotricidade foi interpretada 
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como uma ferramenta educativa auxiliar, que também promove o desenvolvimento da 

criança [...] e pode ser distribuída em áreas funcionais, a saber: motricidade, cognição e 

afetividade”.  

Outro fator de destaque em algumas referências (FALCÃO, 2010; NOGUEIRA, 

2016; CARVALHO et al., 2010; RIOS; MOREIRA, 2016; XAVIER et al., 2016) é a 

associação que os autores estabelecem entre educação psicomotora e a promoção do 

desenvolvimento da imagem corporal infantil. Relacionam, portanto, a motricidade e a 

imagem corporal. Tal afirmação pode ser observada no seguinte trecho escrito por 

Falcão (2010, p. 46): “[...] a psicomotricidade, no cotidiano escolar, visa melhorar e 

oportunizar a criança o movimento, conscientizando-a do seu próprio corpo, do seu 

esquema corporal [...]”. E no trecho escrito por Nogueira (2016, p. 159): “[...] aspectos 

observados em psicomotricidade: a percepção do próprio movimento, o reconhecimento 

do eu, a imagem corporal, a construção do esquema corporal [...]”.  

Falcão (2010) e Nogueira (2016) enfatizam que a psicomotricidade se estabelece 

como prática, através de atividades que possibilitem o movimento infantil. Rios e 

Moreira (2016, p. 232) também elucidam que “[...] a corporeidade é o nosso corpo 

vivenciado que faz com que nos tornemos significativos para nós mesmos formando 

uma relação de constante diálogo com os outros corpos expressivos, com os objetos do 

nosso mundo e conosco mesmo”.  

Nesse sentido, Schilder (1980) e Tavares (2003) corroboram com tal afirmação, 

na medida em que atribuem fundamental importância ao movimento, entendido como 

um elemento integrador e representativo da imagem corporal. Ou seja, nas palavras de 

Schilder (1980, p. 181), “[...] o movimento influencia a imagem corporal e nos leva de 

uma mudança da imagem corporal a uma mudança da atitude psíquica”.  

Ainda sobre a relação entre psicomotricidade e imagem corporal, observa-se que 

algumas referências (CARVALHO et al., 2010; RIOS; MOREIRA, 2016; XAVIER et 

al., 2016) associam a psicomotricidade ao desenvolvimento infantil, em seus múltiplos 

aspectos. A educação psicomotora, portanto, na perspectiva dos autores, também atua 

como um instrumento facilitador de múltiplas aprendizagens.  

Nesse sentido, Carvalho et al. (2010, p. 204), afirmam que “[...] uma educação 

[psicomotora] de base da escola primária [...] condiciona todos os aprendizados 

escolares, levando a criança a tomar consciência do seu próprio corpo, da lateralidade 

[...]”. Xavier et al. (2016, p. 86) também esclarecem que “[...] a educação psicomotora 
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deve estar presente na educação infantil, visando incentivar as inteligências múltiplas e 

favorecer a consciência corporal”.  

Duas referências (XAVIER et al., 2016; ZORTÉA; KREUTZ; JOHANN, 2008) 

apresentam propostas pedagógicas relacionadas ao desenvolvimento da imagem 

corporal e à construção da identidade a partir da representação gráfica, ou seja, dos 

desenhos produzidos pela criança acerca do seu próprio corpo e do corpo dos outros, 

como um viés mais objetivo para a análise da imagem corporal infantil. Zortéa, Kreutz e 

Johann (2008) mencionam o relato oral que a criança faz sobre si mesma. Contudo, 

opta-se, neste trabalho, por analisar somente a proposição relacionada à representação 

gráfica.   

Xavier et al. (2016) produziram um artigo de revisão narrativa crítica que 

objetivou refletir sobre a psicomotricidade, a consciência corporal e a representação 

gráfica de crianças a partir de pesquisa em um repositório on-line. Os autores enfatizam 

a importância da prática psicomotora para a construção de um aprendizado gráfico, 

visto que promove o desenvolvimento da consciência corporal e, por conseguinte, a 

aquisição de habilidades para a representação gráfica, ou seja, para a escrita e para os 

desenhos. 

Assim, Xavier et al. (2008) ressaltam que a criança em início de escolarização, ou 

seja, na alfabetização, externa seu imaginário, principalmente, por desenhos. Portanto, 

cabe ao professor fornecer tempo adequado para que a criança expresse sua 

intencionalidade gráfica e não oferecer respostas prontas às situações imaginativas 

expressas nos desenhos. 

As propostas relacionadas aos desenhos autorais fazem parte do cotidiano escolar, 

seja na Educação Infantil, seja na classe de alfabetização. Crianças, desde a mais tenra 

idade, gostam de expressar-se por meio do desenho. Costumam desenhar a si mesmas, 

seus familiares, animais de estimação, entre outros. Marques e Mendes (2012, p. 37) 

afirmam: 

 

A criança, ao desenhar nos primeiros anos de vida, parte de si, de seu corpo 

para expressar-se através do desenho. O desenho é extensão de seu eixo 

físico, concepção que se estende da primeira infância para outros ciclos do 

desenvolvimento, garantindo a expressão pictórica original, autônoma e livre 

de expectativas formatadas, da representação convencionada da realidade. 

Nem a criança, nem o adulto vivem experiências como se as coisas fossem 

permanentes e imóveis, as pessoas todas iguais e invariáveis, o mundo 

verdadeiramente estático.  
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Ao desenhar a figura humana, a criança projeta conceito sobre si mesmo. Logo, o 

desenho que a criança faz de si e dos outros constitui importante material para o 

conhecimento da imagem corporal individual. Nesse sentido, Zortéa, Kreutz e Johann 

(2008, p. 112) afirmam que  

 

[...] as crianças fazem desenhos de figuras humanas refletindo a imagem 

mental que possuem de seu corpo. Contudo, fatores como a capacidade 

criativa, motora, intelectual e a visão de si, assim como fatores fisiológicos, 

neurológicos e aspectos sociais atuam como influenciadores nos desenhos 

infantis.  
 

Zortéa, Kreutz e Johann (2008) buscaram analisar, entre outros aspectos, a 

imagem corporal de algumas crianças, entre 5 e 7 anos, através de desenhos que as 

mesmas fizeram de si e de amigos a fim de elencarem semelhanças e diferenças entre 

crianças institucionalizadas e crianças não institucionalizadas. Para tal, utilizaram a 

Escala de Indicadores Emocionais de Koppitz para a América do Sul. Não há 

explicações, ao longo do artigo, sobre a escala utilizada, mas o leitor compreende que 

através desse instrumento é possível analisar os desenhos infantis sobre a figura 

humana.  

Entende-se que aplicabilidade de escalas e testes psicológicos que envolvem o 

desenho da figura humana é restrita a psicólogos. Contudo, infere-se que seria 

importante que os(as) professores(as) conhecessem os materiais específicos de pesquisa 

para a análise dos desenhos infantis, já que eles fazem parte da prática pedagógica. 

Nesse sentido, Schilder (1980, p. 95) esclarece: 

 

[...] Claro que o desenho é uma atividade psíquica bastante complicada [...]. 

Mas a criança se satisfaz plenamente com seus desenhos e, 

conseqüentemente [sic], acredito que o modo como as crianças desenham as 

figuras humanas realmente reflete o conhecimento e a experiência motora 

que têm da imagem corporal. No mínimo, expressam a imagem mental que 

possuem do corpo humano, e a imagem corporal é tanto imagem mental 

quanto percepção.   

   

No artigo produzido por Zortéa Kreutz e Johann (2008), o leitor encontra uma 

tabela de indicadores emocionais que permitem analisar os desenhos de maneira mais 

objetiva. Contudo, somente ao descreverem alguns resultados, os autores fornecem 

pistas para a interpretação dos desenhos. Assim, mencionam: a integração pobre de 

partes da figura sugere perturbações emocionais, personalidade pobremente integrada, 

dificuldade de coordenação ou impulsividade; a assimetria grosseira de membros (como 
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cabeça grande ou pequena) sugere dificuldades sócio-afetivas; as nuvens, chuva ou neve 

revelam dificuldade de adaptação e ansiedade por doenças psicossomáticas; dentes 

sugerem agressividade; a presença de mãos grandes está associada à conduta agressiva; 

a presença de braços curtos pode indicar dificuldades de relacionamento com o meio 

ambiente e com outras pessoas, tendências ao retraimento, timidez, falta de 

agressividade e inibição dos impulsos; a omissão do nariz pode estar associada à 

conduta tímida e retraída, ausência de agressividade manifesta, pouco interesse social, 

pouca capacidade de progredir e avançar com segurança e tendência ao retraimento por 

timidez. 

Ao estabelecerem uma pesquisa com um grupo de crianças, nos moldes propostos 

por Zortéa, Kreutz e Johann (2008), os pesquisadores não conhecem o grupo 

pesquisado. Logo, apenas a análise dos desenhos pode auxiliar na descrição da imagem 

corporal que as crianças têm de si.  Contudo, ao transpor a atividade para a sala de aula, 

entende-se que o (a) professor (a) dispõe de mais instrumentos para confirmar ou refutar 

as percepções compreendidas através dos desenhos.  

Por outro lado, os desenhos poderiam servir de objetos de análise para que os(as) 

professores(as) compreendessem melhor as crianças, no que tange à imagem corporal, 

influenciando em proposições de atividades que estimulassem o desenvolvimento do 

elemento psicomotor, enfatizando determinados aspectos, de acordo com as 

dificuldades apresentadas pelas crianças. Nesse sentido, reafirma-se a importância de 

o(a) professor(a) conhecer os instrumentos específicos de análise dos desenhos infantis.   

A última referência (PASCOLATI, 2017) estabelece como proposta pedagógica a 

análise de livros de imagens, que são materiais literários em que a narrativa se constitui 

essencialmente pela imagem. Pascolati (2017, p. 246) esclarece:  

 

É no livro de imagem que o visual demonstra toda sua potência. Alijado da 

palavra, todos os elementos narrativos desse tipo de livro têm de ser 

ancorados na imagem: espaço, tempo, personagens, situação narrativa, 

desenrolar do conflito e seu desfecho – tudo é dado pelo visual.  

 

Cabe ressaltar que Pascolati (2017) objetiva, em seu artigo, uma reflexão sobre a 

construção de sentidos no texto infantil a partir das imagens. Ainda que se refira à 

imagem corporal, há certa dubiedade em seu discurso. Ou seja, o conceito imagem 

corporal aparece uma vez, em seu artigo, e se refere à imagem visual do corpo. 
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Contudo, Pascolati (2017) propõe reflexões profundas a partir da análise das imagens, 

como se mostrará a seguir.    

Quando o (a) professor (a) se dispõe a ler para/ com as crianças, é importante que 

haja uma escolha responsável do material literário. Nesse sentido, Pascolati (2017) 

apresenta e analisa três livros de imagens, oportunizando ao leitor, além de conhecer os 

livros literários, refletir sobre possíveis abordagens junto às crianças. Os livros 

intitulados O menino, o jabuti e o menino, de Marcelo Pacheco (2008), Lá vem o 

homem do saco, de Regina Rennó (2013), e Mamãe trouxe um lobo pra casa!, de Rosa 

Amanda Strausz (2010), ancoram-se na figura humana, seus sentimentos e suas 

expressões.  

Como objetivo do presente trabalho não consiste em descrever as referências 

selecionadas, não cabe a descrição dos livros analisados pela autora. Contudo, propõe-se 

uma breve reflexão sobre o primeiro livro apresentado por Pascolati (2017) e possíveis 

abordagens docentes, no que tange à promoção do desenvolvimento da imagem 

corporal.  

No primeiro livro, intitulado O menino, o jabuti e o menino, tem-se a passagem do 

tempo, em seu aspecto biológico, marcada nas imagens do menino, que envelhece e 

morre, ao longo da narrativa, enquanto seu jabuti sobrevive ao tempo e encontra um 

novo amigo, outro menino. Com a mediação do(a) professor(a), as crianças podem 

compreender o sentido cíclico da vida do ser humano e desenvolver “[...] toda uma 

belíssima reflexão sobre a efemeridade do tempo, o escoar da vida, a inevitável chegada 

da morte e, sobretudo, acerca da felicidade proporcionada pela amizade [...]” 

(PASCOLATI, 2017, 248).  

Anteriormente, neste trabalho, ressaltou-se a importância da representação gráfica 

para as crianças em seus primeiros anos de escolarização, ou seja, a importância dos 

desenhos que as crianças produzem sobre si e sobre os outros, visto que exprimem suas 

subjetividades e o conceito que têm sobre si. Doravante, se propõe como prática 

pedagógica a análise das imagens de figuras humanas, através do livro-imagem, como 

uma complementação à proposição precedente.  

Auxiliados pelo(a) professor(a), as crianças podem analisar as expressões dos 

personagens, conversar sobre os sentimentos que emergem a partir da leitura e 

compreender as singularidades das reações corporais expressadas por cada sujeito que 

sente. Compreende-se que falar sobre os sentimentos, as emoções, auxilia na 
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organização dos mesmos e, consequentemente, há a promoção do desenvolvimento da 

imagem corporal. Nesse sentido, Alves (2008, p. 55) afirma: 

 

A evolução da imagem do corpo e a aprendizagem de autenticidade 

dependem de um equilíbrio que abre (vivo) entre a quantidade e a qualidade 

das relações e correlações (objetos e corpo) integrados. A absoluta imagem 

do corpo é função da organização das emoções, o que naturalmente implica e 

exige a relação com o outro, isto é, implica um determinado tempo e 

momento. 

 

Outro aspecto a ser ressaltado diz respeito ao processo de descorporificação dos 

personagens pertencentes ao ideário infantil. Calmels (2013) discorre sobre a mudança 

visual exercida, ao longo do tempo, no corpo dos personagens pertencentes ao ideário 

infantil, como em desenhos animados e gibis. Afirma que os olhos dos personagens 

atuais não possuem as pálpebras e são ampliados em demasia: “[...] el párpado 

descendido hasta cubrir una parte de los ojos, que caracterizaba a algunos rostros de 

personajes infantiles, es reemplazado por un ojo sin párpados, extremadamente abierto” 

(CALMELS, 2013, p. 42)
3
. 

Calmels (2013) discorre, ainda, sobre as diferenças entre os heróis infantis do 

tempo presente e os mais antigos. Reforça que, atualmente, o corpo humano é excluído 

quando o poder do herói se manifesta. Cita o herói do desenho animado infantil Ben 10, 

que se transforma em muitos personagens a partir de uma tecnologia alienígena. 

Portanto, Calmels (2013, p. 47) afirma: 

 

A diferencia de los superhéroes tradicionales, su poder no radica en su 

tamaño, velocidad o musculatura; su cuerpo real está excluido de la proeza, 

aunque le queden reverberancias de la lucha latiendo en su organismo: se 

trata de una fuerza extracorpórea, inmaterializable en  el cuerpo proprio. Su 

éxito constante resulta de esa mezcla de niño-tecnificado-luchador, elementos 

suficientes para crear una identificación masiva en la infância
4
.   

 

Compreende-se, portanto, que o ideário infantil do tempo presente encontra-se 

permeado por personagens descorporificados, em desenhos, filmes, livros, gibis e jogos 

de videogames. Logo, ressalta-se a importância de inserir, na análise de imagens junto 

                                            
3
 [...] a pálpebra que descia para cobrir parte dos olhos, que caracterizou alguns rostos de personagens 

infantis, fora substituída por um olho sem pálpebras, extremamente aberto (tradução livre da autora). 

 
4
 Ao contrário dos super-heróis tradicionais, seu poder não está em seu tamanho, velocidade ou 

musculatura; Seu corpo real é excluído da façanha, embora existam reverberações da luta batendo em seu 

organismo: trata-se de uma força extracorpórea, imaterializável no próprio corpo. Seu sucesso constante 

resulta dessa mistura de menino-tecnológico-lutador, elementos suficientes para criar uma identificação 

maciça na infância (tradução livre da autora). 
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às crianças em espaços formais de aprendizagem, seja na Educação Infantil ou na 

alfabetização, figuras humanas que tenham características (físicas, psíquicas e sociais) 

realmente humanas. 

Após a exposição acerca das propostas pedagógicas voltadas para o 

desenvolvimento da imagem corporal, pretende-se compreender como os autores das 

referências selecionadas abordam os conceitos imagem corporal e identidade, em sua 

relação indissociável. Nesse sentido, Tavares (2003, p. 38) esclarece que “[...] a 

relevância dos estudos sobre imagem corporal está em sua conexão com o 

desenvolvimento da identidade da pessoa humana [...]”. De acordo com Tavares (2003, 

p. 39), o desenvolvimento da imagem corporal deve ser compreendido como “[...] uma 

experiência individual e dinâmica subordinada à identidade e à subjetividade de cada 

sujeito”. 

Talina e Lima (2016, p. 34) relacionam identidade e imagem corporal a partir da 

interação social. Afirmam que “[...] o processo de consciência corporal é indispensável 

para a formação da identidade da criança e se dá em interação social. É com o corpo que 

a criança elabora suas experiências, organiza sua personalidade e suas relações sociais”. 

Portanto, estabelecem o corpo, em movimento e em interação com o outro, como centro 

da construção da identidade do sujeito.  

Rios e Moreira (2016, p. 231) corroboram com tal perspectiva, ressaltando a 

importância da inserção de uma educação que privilegie o corpo nos processos 

escolares. Afirmam que “[...] recolocar o corpo na centralidade que ele tem na 

construção da nossa identidade e da totalidade de nossa cultura exige criatividade 

profissional de todos”. Logo, cabe aos profissionais dos espaços formais de ensino e 

aprendizagem considerarem o corpo do sujeito porque o corpo é o sujeito: “[...] o corpo 

somos nós com nossas individualidades, nossas subjetividades e vontades e acima de 

tudo nossa interação” (p. 235).  

Falcão (2010, p. 38) também elucida acerca de uma prática pedagógica que atente 

para a individualidade do sujeito ao afirmar que “[...] sua interação com o mundo 

externo é um alimento essencial para a construção de seu mundo interior, ou seja, de sua 

própria identidade [...], cabendo ao profissional olhar os alunos em sua totalidade, 

individualidade e em seu trabalho coletivo”.  

Nas três referências mencionadas acima (TALINA; LIMA, 2016; RIOS; 

MOREIRA, 2016; FALCÃO, 2010), percebe-se a convergência para dois aspectos 

comuns, além da clara relação estabelecida entre imagem corporal e identidade. O 
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primeiro aspecto diz respeito à necessidade de atentar para a individualidade, para as 

subjetividades, de cada criança, no processo de ensino e aprendizagem. Cabe ao 

professor, portanto, uma prática pedagógica que propicie ao sujeito a percepção de que 

ele é singular, em suas ações, desejos e interações com os outros. Em conformidade 

com tal proposição, Pinto (2010, p. 73-74) afirma: 

 

Uma educação de qualidade significa, então, conceber o ser humano de 

forma global, não fragmentada, não linear e na sua multidimensionalidade, o 

que envolve o biológico, o afetivo, o cognitivo, o corporal, o sensível, a 

intuição e a criatividade como dimensões da aprendizagem. É, ao mesmo 

tempo, contemplar a natureza complexa do indivíduo, respeitando sua 

singularidade e promovendo o desenvolvimento da sua identidade e 

autonomia, como também primar pelo desenvolvimento do respeito pelas 

diferenças e diversas culturas que constituem a humanidade.   

 

O segundo aspecto está relacionado ao entendimento de que a criança constrói e 

(re)constrói sua identidade a partir de seu corpo em movimento e em interação social. 

Nesse sentido, Tavares (2003, p. 80) afirma que “[...] o corpo é um objeto que se 

constrói como identidade para nós mesmos”. Em consonância, Schilder (1994, p. 236) 

reitera que “[...] ao construirmos nosso corpo, nós o espalhamos novamente pelo mundo 

e o fundimos com outros”. Logo, a construção da identidade se dá em meio à interação 

com o outro, na medida em que, durante a atuação no meio social, há a necessidade de 

preservação da identidade. Assim, Lapierre e Aucouturier (1984, p. 27) esclarecem: 

 

Necessito do outro para afirmar minha identidade contra ele. Neste sentido, é 

também o outro que me concede minha identidade permitindo opor-me a ele, 

me confrontar, afirmar minha separação em referência a meu corpo e a seu 

desejo. O outro, diferente, exterior a mim, é a referência de minha própria 

identidade. O ‘eu’ só existe por referência ao ‘não eu’. A fusionalidade 

incorpora a identidade como seu contrário (assim como o calor que só pode 

ser conceituado em referência ao frio) [...].  

 

Como a construção da identidade se dá em meio ao processo de socialização, na 

medida em que o sujeito tem a necessidade de afirmar sua individualidade, as 

referências apontam os jogos e as brincadeiras como propostas assertivas para a 

promoção da construção da identidade corporal. Assim, Marcolan e Lazzer (2016) 

esclarecem que, quando a criança brinca no ambiente escolar, desenvolve-se enquanto 

sujeito, potencializando sua autonomia e comunicação a partir da socialização, o que 

contribui para a construção de sua própria identidade.  
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Carvalho et al. (2010, p, 204) ratificam tal afirmação ao elucidarem que “[...] a 

brincadeira assume importância nesse desenvolvimento, pois é o modo pelo qual as 

crianças tomam consciência de seus corpos e de suas capacidades”. De acordo com os 

autores, ao brincarem, as crianças lidam com questões importantes relacionadas a 

aspectos afetivos e sociais, o que proporciona o processo de formação da personalidade 

e a construção da identidade.  

Nogueira (2016, p. 179) apresenta uma proposição semelhante ao afirmar que 

“[...] todos os jogos permitem a tomada de decisões de forma individual, reforçando sua 

autoconsciência e capacidade de tomar decisões”. A autora esclarece que a imagem 

corporal é desenvolvida, de acordo com as experiências de movimentos com o corpo, 

sendo a construção da individualidade parte do processo. Portanto, relaciona imagem 

corporal, identidade e movimento, a partir dos jogos. Corneto (2015, p. 95) também 

ressalta acerca da importância dos jogos e das brincadeiras para o desenvolvimento 

infantil, na medida em que “[...] constituem grande potencial de desenvolvimento 

individual e social”. 

Saura (2014, p. 172) ressalta que as brincadeiras possibilitam a expressão da 

individualidade do sujeito, visto que oportunizam o conhecimento sobre si e sobre o 

mundo, através de experiências corporais que possibilitem o movimento. Afirma que 

“[...] o brincar insere-se em uma técnica específica de ‘como brincar disso? como [sic] 

jogar isso?’, mas permite a manifestação da individualidade dentro do seu movimento”. 

As três referências que propõem atividades relacionadas à representação gráfica 

da figura humana (XAVIER et al., 2016; ZORTÉA; KREUTZ; JOHANN, 2008; 

PASCOLATI, 2017) também convergem para a promoção da construção da identidade 

infantil, além do desenvolvimento da imagem corporal. Quanto a isso, Lapierre e 

Aucouturier (1984, p. 27) elucidam que, desde a mais tenra idade, a criança busca 

elaborar desenhos de si, o que, juntamente com a aparição do pronome eu, inaugura o 

processo de acesso à identidade corporal: “[...] É neste momento que aparecem o 

pronome “eu” e o desenho do corpo (boneco), que marca o acesso da criança a sua 

identidade corporal”. 

Portanto, têm-se dois apontamentos específicos (que devem ser entendidos em 

sentido de complementaridade) para a atuação docente que pretende o desenvolvimento 

da imagem corporal e a construção da identidade do sujeito: a percepção de que cada 

criança é única e precisa ser valorizada em suas singularidades e subjetividades, e o 
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reconhecimento de uma educação que privilegie o corpo que se movimenta, sente e 

interage. Assim, Tavares (2003, p. 22) esclarece: 

 

O corpo contém aspectos diversos – fisiológicos, sociais, psicológicos e 

ambientais – que se relacionam e se integram instante após instante pela vida, 

mediante o contínuo processo de perceber. Esse corpo possui memória e, 

consequentemente, história e identidade. É a representação dessa identidade 

corporal que chamamos de imagem corporal. 

 

Nas palavras de Tavares (2003), percebe-se que identidade corporal e imagem 

corporal são conceitos que se fundem. Portanto, compreendidos de forma indissociável.  

Nesse sentido, consideradas as especificidades relacionadas aos conceitos, entende-se 

que as propostas de atividades estabelecidas pelas referências, voltadas para o 

desenvolvimento da imagem corporal, necessariamente, estão relacionadas à construção 

da identidade.  

Em síntese, observa-se que a maior parte das referências (TALINA; LIMA, 2016; 

SAURA, 2014; MARCOLAN; LAZZER, 2016; CORNETO, 2015; RIOS, 2016; 

FALCÃO, 2010; NOGUEIRA, 2016; CARVALHO et al., 2010) estabelece as 

brincadeiras e jogos como práticas pedagógicas específicas para a promoção do 

desenvolvimento da imagem corporal e da construção da identidade infantil. Apenas 

Rios e Moreira (2016) estabelecem a relação entre a motricidade e a aprendizagem 

como prática pedagógica, não especificando atividades, e Xavier et al. (2016), Zortéa, 

Kreutz, Johann (2008) e Pascolati (2017) apontam o trabalho com imagens relacionadas 

à figura humana como possível prática pedagógica, sendo que Xavier et al. (2016) e 

Zortéa, Kreutz e Johann (2008) abordam os desenhos que as crianças fazem sobre a 

figura humana, enquanto Pascolati (2017) estabelece a análise de imagens de figuras 

humanas a partir de livros de imagens.  

Além disso, é importante ressaltar que, ainda que algumas referências proponham 

as brincadeiras, os jogos, a motricidade ou os desenhos autorais infantis como práticas 

pedagógicas com objetivo ao desenvolvimento da imagem corporal e à construção da 

identidade em crianças em espaços formais de ensino e aprendizagem, as mesmas 

referências (FALCÃO, 2010; NOGUEIRA, 2016; CARVALHO et al., 2010; RIOS; 

MOREIRA, 2016; XAVIER et al., 2016) relacionam tais atividades à inserção da 

educação psicomotora no contexto pedagógico das salas de aula. Este dado conduz a 

inferência de que a educação psicomotora se mostra relevante para o cotidiano escolar, 

constituindo um possível caminho para o desenvolvimento global da criança.    
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho originou-se de questões relacionadas ao contexto educacional, 

inseridas no âmbito científico da psicomotricidade. Assim, buscaram-se respostas, em 

trabalhos produzidos pela comunidade científica, para a abordagem pedagógica dos 

conceitos imagem corporal e identidade, além de proposições pedagógicas capazes de 

auxiliar no processo de desenvolvimento da imagem corporal e da construção da 

identidade em crianças, entre 5 e 7 anos de idade, que se encontram em espaços formais 

de ensino e aprendizagem.  

A partir dos pressupostos teóricos estabelecidos por Schilder (1980) e por Tavares 

(2003), definiu-se imagem corporal como “[...] a maneira pela qual nosso corpo aparece 

para nós mesmos. [...] A representação mental do nosso próprio corpo” (TAVARES, 

2003, p. 27). Além disso, enfatizou-se a relação indissociável entre imagem corporal e 

identidade, na medida em que a imagem corporal fora compreendida como o 

sustentáculo da individualidade do sujeito.  

Em outras palavras, o desenvolvimento da imagem corporal consiste em um 

processo dinâmico, contínuo e que se dá através do corpo em movimento e em interação 

com os outros. Ou seja, um processo de fragmentação, visto que, “[...] ao construirmos 

nosso corpo, nós o espalhamos novamente pelo mundo e o fundimos com outros” 

(SCHILDER, 1980, p. 236). Dessa forma, ao passo que o sujeito, em atuação no meio 

social, necessita preservar sua identidade, tem-se o sentido de construção identitário. 

Por outro lado, a organização da imagem corporal só será coesa a partir da construção 

de um sentido de identidade. Logo, tem-se a perspectiva de fusão acerca dos conceitos. 

Assim, compreendeu-se que a escola pode atuar como um ambiente facilitador no 

processo de desenvolvimento da imagem corporal e da construção da identidade, na 

medida em que considerar a singularidade de cada criança, em seus aspectos fisiológico, 

psíquico, afetivo e social, trazendo à cena o corpo, compreendido em sua totalidade, e 

considerando o movimento como categoria fundamental, visto que através dele fluem as 

singularidades da criança. 

Compreendeu-se que o desenvolvimento e/ou a reestruturação da imagem 

corporal positiva do sujeito, assim como a construção da identidade, podem ser 

potencializados por meio de propostas pedagógicas apropriadas. Nesse sentido, em 

contexto de sala de aula, o(a) professor(a) pode proporcionar um ambiente em que a 

criança possa exercer a sua motricidade espontânea.  
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Portanto, através de revisão sistemática de literatura, em repositórios on-line, 

objetivaram-se a identificação e a análise de produções científicas brasileiras elaboradas 

nos últimos dez anos (período entre 2007 e 2017) que apresentassem propostas 

pedagógicas voltadas para o desenvolvimento da imagem corporal e para a construção 

da identidade de crianças em contexto de Educação Infantil e de alfabetização, além da 

organização e sistematização dos resultados encontrados, através de reflexão baseada 

em diálogo com a literatura específica.  

Neste sentido, as referências selecionadas e analisadas estabeleceram, em sua 

maioria, as brincadeiras e os jogos como práticas pedagógicas para a promoção do 

desenvolvimento da imagem corporal e da construção da identidade infantil. Algumas 

(TALINA; LIMA, 2016; MARCOLAN; LAZZER, 2016; NOGUEIRA, 2016) 

apresentaram brincadeiras e jogos específicos, como brincar de boneco(a) ou brincar de 

roda e jogar comando de imitação ou esculturas vivas. Outras (CORNETO, 2015; 

RIOS, 2016; FALCÃO, 2010; CARVALHO et al., 2010) não especificaram as 

brincadeiras ou os jogos, apenas afirmaram a importância dos mesmos para o 

desenvolvimento da imagem corporal. Uma referência (SAURA, 2014), em especial, 

apresentou a brincadeira espontânea ou a brincadeira com materiais não estruturados 

como relevantes para o desenvolvimento infantil, em sua totalidade.  

Três referências (XAVIER et. al., 2016; ZORTÉA; KREUTZ; JOAHANN, 2008; 

PASCOLATI, 2017) estabeleceram a importância da representação gráfica, associada à 

oralidade, como instrumento de percepção da imagem corporal infantil, tanto no que diz 

respeito aos desenhos autorais das crianças sobre a figura humana, quanto à análise de 

imagens da figura humana em livros de imagens.  

Algumas referências (FALCÃO, 2010; NOGUEIRA, 2016, CARVALHO et al., 

2010; RIOS; MOREIRA, 2016;  XAVIER et al., 2016) associaram, direta ou 

indiretamente,  as atividades propostas à inserção da educação psicomotora no contexto 

pedagógico das salas de aula. Assim, compreendeu-se que a prática psicomotora se 

mostra relevante para o cotidiano escolar, na medida em que se estabelece como o 

instrumento para o desenvolvimento global infantil. Logo, a psicomotricidade, 

desenvolvida através de jogos e brincadeiras, pode ser entendida como proposta 

pedagógica fundamental para o desenvolvimento dos elementos psicomotores, inclusive 

da imagem corporal.  

Desta forma, as proposições estabelecidas nas referências evidenciaram a relação 

entre o conceito imagem corporal e as atividades voltadas para o movimento espontâneo 
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da criança, principalmente através dos jogos e das brincadeiras. Apontaram, ainda, a 

relação entre imagem corporal e identidade, na medida em que elucidaram acerca da 

possibilidade da afirmação identitária da criança, através do movimento, durante as 

atividades lúdicas.  

A partir das propostas apontadas pelas referências, buscou-se a elaboração de uma 

reflexão pautada em diálogo com diferentes autores. Entre eles, Lapierre e Aucouturier 

(1984) e Le Boulch (1987), além de Schilder (1980) e Tavares (2003), visto a 

importância da contribuição teórica dos mesmos para o campo científico da 

psicomotricidade, ao estabelecerem maior importância à imagem corporal e à identidade 

do sujeito.  

Portanto, o presente trabalho se mostra relevante, visto que propõe uma 

contribuição para os estudos em imagem corporal, à proporção que se estabelece como 

um instrumento de pesquisa/consulta para os(as) professores(as) de Educação Infantil e 

de classe de  alfabetização que buscam informações sobre a importância do 

desenvolvimento da imagem corporal e da construção da identidade infantil e/ou 

desejam inserir atividades específicas em suas aulas. Dessa forma, as contribuições se 

voltam para os aspectos teórico e prático do exercício docente.   

Por outro lado, ainda que propostas pedagógicas tenham sido apontadas, ao longo 

do presente trabalho, como atividades facilitadoras do desenvolvimento da imagem 

corporal e da construção da identidade do sujeito, no contexto da Educação Infantil e da 

alfabetização, há que se considerar a imprevisibilidade da dimensão de qualquer 

proposta, visto que cada intervenção, ou mediação, será incorporada pelo sujeito de 

forma favorável ou desfavorável. Cada sujeito vive a experiência de forma singular, 

única. Assim, “[...] a imagem corporal deve ser compreendida como um fenômeno 

singular, estruturado no contexto da experiência existencial e individual do ser humano, 

em um universo de inter-relações entre imagens corporais” (TAVARES, 2003, p. 15).  

Não se pretende, portanto, o esgotamento das reflexões estabelecidas, visto que a 

imagem corporal constitui conceito extremamente complexo. As reflexões 

desenvolvidas, através de diálogo com a literatura específica, atenderam aos objetivos 

propostos, mas existem outras nuances que não foram consideradas, ao longo do 

presente trabalho, possibilitando novas abordagens em trabalhos posteriores.  
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