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RESUMO

O autismo é uma síndrome comportamental de desordem que compromete o desenvolvimento psiconeurológico e afeta a capacidade da pessoa 
se comunicar, compreender e falar prejudicando seu convívio social. A evolução natural do desenvolvimento a criança precisa primeiro conhecer 
seu próprio corpo para depois interagir com o outro, logo, a criança autista tem dificuldade de desenvolver o seu esquema e imagem corporal 
devido à falta de interação social. O problema central da criança Autista é ter dificuldades de estabelecer vínculos pessoais. Diante do exposto 
cabe ressaltar a importância de conhecer como a criança autista se percebe, e assim poder estimular o seu desenvolvimento de noção de corpo. A 
hipótese é que quanto mais estimuladas sejam essas crianças mais interação poderão ter com mundo exterior e melhor serão compreendidas por 
pessoas que as cercam melhorando o comportamento e os movimentos estereotipados que interferem no relacionamento social e familiar. O 
presente estudo teve por objetivo avaliar como a criança autista percebe o seu Esquema e Imagem corporal. Diante desse contexto, foi utilizada 
uma pesquisa descritiva quantitativa, com amostra de 8 crianças autistas de ambos os sexo, com idade de 8 à 14 anos. A coleta de dados foi 
através de um teste do fator noção do corpo da Bateria Psicomotora (BPM), que compreende subfatores de sentido cinestésico, reconhecimento 
da autoimagem, imitação de gestos e desenho do corpo e um questionário de perguntas de múltipla escolha realizada com os pais ou 
responsáveis diretos. Nos Resultados foi observado que os indivíduos avaliados apresentam um perfil psicomotor que varia entre os níveis 
hiperpráxico e apráxico para o fator psicomotor de noção do corpo. Verifica-se que a amostra conhece anatomicamente as partes do corpo, ou 
seja, sabe nomear as partes do seu próprio corpo, como mostra o teste do sentido cinestésico, no entanto, no desenho do próprio corpo 
apresentam um perfil apráxico, que significa a realização imperfeita e descoordenada, isso aponta que ainda não está internalizada a noção do 
corpo. Segundo alguns autores, é através das experiências cinestésicas que o individuo descobre o seu corpo e essa descoberta precisa ser 
internalizada, primeiramente, para ser depois externalizada através do desenho. O organismo se desenvolve em uma interação com o contexto 
ou ambiente pelo qual ele está sendo influenciado, sendo assim o predomínio dispráxico na tarefa imitação dos gestos se deu ao fato que a 
criança não vivencia esse tipo de atividade em seu contexto, dificultando assim seu desempenho. Pôde-se constatar mediante os resultados de 
predominância em outros níveis o eupráxico tem como classificação nenhuma predominância em tarefas e quanto às respostas do questionário 
verifica-se que de acordo com os pais as crianças têm bom desenvolvimento. Assim, foi possível identificar a existência de diversas alterações no 
desenvolvimento da criança autista no aspecto estudado, demonstrando que as crianças nos subfatores de sentido cinestésico, reconhecimento, 
imitação dos gestos e desenho do corpo apresentam um índice altíssimo de deficiência em relação aos outros subfatores e associado a isso um 
desconhecimento desses fatores como parte fundamental do processo os pais/cuidadores. Logo, sugerimos o aumento do número de 
participantes da pesquisa no intuído de confirmar esses dois fatores observados afim de propor interferências voltadas tanto para o 
aprofundamento do conhecimento da criança a nível do “eu corpo” e também esclarecimentos para os pais/cuidadores visando uma interferência 
social positiva para o melhor desenvolvimento dessa criança.
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