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RESUMO 
 

Este trabalho busca fundamentar a compreensão da Expressão Corporal como linguagem que permitirá 

que o indivíduo produza conhecimento no âmbito da Educação Física Escolar, para tal, conceitua a 

Expressão e a Comunicação, e considera que a Expressão Corporal estabelece relações comunicavas, 

nas quais aparece como manifestação privilegiada e é entendida como linguagem em si mesmo, quando 

constituída por gestos espontâneos, deflagrada por estímulos diversos, que possibilita a construção de 

relações interpretativas, gerando assim uma comunicação. O objetivo geral deste trabalho é apresentar 

por meio da revisão de literatura, que a Expressão Corporal está ligada a comunicação no nosso 

cotidiano; sem distinção de idade, sexo, etnia ou cultura. Para tanto, definimos como objetivo específico 

caracterizar diversas formas de expressar-se/comunicar-se, além de, descrever com propriedade a 

importância de realizar a Expressão Corporal na Educação Física Escolar; identificando os benefícios 

que a inclusão da expressão corporal na escola traz, por meio das artes cênicas, músicas, danças, artes 

em geral. O intuito deste trabalho é de expor conceitos diversificados acerca do importante papel que a 

expressão corporal corrobora com o ser humano em seus mais variados momentos de atuação e inclusive 

como intrinsecamente traz essa consciência de segmentação adequada para vivência em sociedade. O 

tema escolhido permeia não apenas a expressão corporal em si, mas levantam associações do campo 

psíquico como sentimentos, emoções e sensações que levam o ser humano a inteirar-se e integrar-se de 

que a maneira como é transmitida tal informação seja a mais completa e por consequência traga ao 

locutor simbologias, por exemplo, de poder e autoridade. Durante a infância recebemos uma carga muito 

grande de orientações que nos dizem como devemos nos portar ocasionando dentre outros 

comportamentos o de nos retrairmos, nos incapacitando de realizar tarefas simples associadas a 

comunicação; insegurança e medo bloqueiam a simplicidade de expressarmo-nos. Desta forma, tudo 

que depende da comunicação adequada para resultar positivamente em alguma área de nossas vidas tem 

a tendência de trazer esse retorno após longo período, porque as experiências vivenciadas de 

aprendizado como adultos (as) poderiam ter sido ensinadas durante o período infantil facilitando a 

naturalidade de exposição quando adultos (as). A vivência da expressão corporal nas escolas contribuirá 

com os discentes no sentido de dar estímulos para o desenvolvimento da autocriatividade no que se 

refere à exposição de si mesmo e de ideias próprias, autoconfiança e crença em seu próprio potencial, 

as sensações de frustrações e medos têm por tendência serem superadas. Os limites tendem a ser 

ampliados. Como procedimento metodológico foi escolhido a pesquisa bibliográfica realizando uma 

revisão da literatura por meio das bases de dados Google Acadêmico, SCIELO e bibliotecas da 

Universidade Nove de Julho, a partir das seguintes palavras-chave: Expressão Corporal, Comunicação, 

Educação Física Escolar. De acordo com Severino (2007), a pesquisa bibliográfica é aquela que se 

realiza a partir do registro disponível, decorrente de pesquisas anteriores, em documentos impressos, 

como livros, artigos, teses etc. A partir da pesquisa são observadas a necessidade de mais estudos que 

atendam a temática em questão, pois o corpo que corre, joga, luta, também se expressa corporalmente 

na Educação Física que acessa o ambiente escolar. 

 

 Palavras-chave: Expressão Corporal, Linguagem Corporal, Educação Física Escolar. 
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This work seeks to substantiate the understanding of the Body Expression as a language that will allow 

the individual to produce knowledge within the scope of Physical School Education, to this end, 

conceptualize Expression and Communication, and considers that the Body Expression establishes 

communicative relations, in which it appears as manifestation privileged and is understood as language 

in itself, when constituted by spontaneous gestures, triggered by diverse stimuli, that makes possible the 

construction of interpretative relations, thus generating a communication. The general objective of this 

work is to present through the literature review that the Body Expression is linked to communication in 

our daily life; without distinction of age, sex, ethnicity or culture.In order to do so, we defined as a 

specific objective to characterize diverse forms of expressing / communicating, besides, to describe with 

propriety the importance of performing Body Expression in Physical School Education; identifying the 

benefits that the inclusion of the corporal expression in the school brings, through the performing arts, 

music, dances, arts in general. The purpose of this work is to expose diverse concepts about the important 

role that body expression corroborates with the human being in his most varied moments of action and 

even how intrinsically brings this awareness of segmentation suitable for living in society. The chosen 

theme permeates not only the body expression itself, but they raise associations of the psychic field as 

feelings, emotions and sensations that lead the human being to understand and integrate that the way in 

which this information is transmitted is the most complete and consequently bring to the announcer 

symbologies, for example, of power and authority. During childhood we received a great deal of 

guidance that tells us how we should behave, causing among other behaviors to withdraw, incapacitating 

us to perform simple tasks associated with communication; insecurity and fear block the simplicity of 

expressing ourselves. In this way, everything that depends on adequate communication to be positive in 

some area of our lives has the tendency to bring this return after a long period, because the lived 

experiences of learning as adults could have been taught during the infantile period facilitating the 

natural exposure when adults. The experience of body expression in schools will contribute to the 

students in stimulating the development of self-creativity as regards self-exposition and self-belief, self-

confidence and belief in their own potential, feelings of frustration and fear by trend are overcome. The 

limits tend to be broadened. As a methodological procedure, a bibliographic research was carried out by 

reviewing the literature through the Google Academic, SCIELO and libraries of the University of Nove 

de Julho, using the following keywords: Body Expression, Communication, Physical School Education. 

According to Severino (2007), the bibliographical research is one that is made from the available record, 

derived from previous research, in printed documents, such as books, articles, theses, etc. From the 

research, the need for more studies that attend to the theme in question is observed, since the body that 

runs, plays, and fights also expresses itself physically in the Physical Education that accesses the school 

environment. 

 

Key words: Body Expression, Body Language, Physical School Education. 

 

INTRODUÇÃO 
Na atualidade mostrou-se mais interesse pelo conhecimento e domínio da expressão e 

comunicação corporal já que isto contribui ao desenvolvimento do indivíduo. Utilizam-se 

diferentes formas de expressão como são as músicas, as artes plásticas, as danças, teatros, etc. 

que nos focam para um futuro a, cada vez mais, intercultural. A expressão corporal é uma 

atividade que permite encontrar por meio do estudo e aprofundamento do emprego do corpo 

uma linguagem própria.  
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Desde um ponto de vista educativo, a expressão corporal é a alternativa que se oferece 

ao ser humano para que atinja a mais plena e significativa manifestação de si mesmo. Expressão 

corporal é um domínio, cada vez mais, profundo e os meios para consegui-lo são a tomada de 

consciência e a sensibilização. Isto dá local à expressividade e à comunicação. Em definitiva, 

o trabalho busca a integração da consciência do corpo com a convivência do mesmo. Um 

caminho para, depois, aprender a expressar-se e manifestar-se, favorece especialmente a 

comunicação.   

Com base no livro “O Corpo Fala”, escrito por Pierre Weil e Roland Tompakow (s./d.), 

a comunicação não depende só de palavras. Seu corpo também fala. Comunicação vai muito 

além das palavras. O tom de voz que utilizamos para dizer algo pode mudar drasticamente o 

sentido da frase. Não só isso, a maneira como nos colocamos, ou seja, o posicionamento de 

nosso corpo durante uma conversa pode indicar o que realmente queremos passar, mas não 

falamos diretamente.   

Diversos movimentos do nosso corpo não são conscientes e, por isso, não há como 

controlá-los enquanto não os percebemos. Tais movimentos podem ser interpretados de várias 

maneiras e podem nos dizer muito sobre quem observamos, sendo importante em muitas 

relações de nossas vidas, contanto que saibamos o que cada um deles significa. 

 

EXPRESSÃO CORPORAL E COMUNICAÇÃO 
1 - Conceito de Expressão -  1. Ato de exprimir (-se). 2. Enunciação do 

pensamento por gestos ou palavras escritas ou faladas. 

2 - Conceito de Comunicação – 1. Ato ou efeito de comunicar. 2. Processo de 

emissão, transmissão e recepção de mensagens por meio de métodos e/ou 

sistemas convencionais (ALMEIDA, 2009, p. 390 e 251). 

 

 Com a finalidade de entendermos qual a importância que esses dois conceitos trazem de 

benefício para a vida em sociedade, destacamos com base em pesquisa já realizada, a opinião 

de alguns autores e algumas autoras. 

 Klauss Vianna (1977), considerado o introdutor da Expressão Corporal no Brasil, 

desenvolveu seu trabalho principalmente na história do teatro brasileiro, com a preparação 

corporal de atores que passarão a ter consciência das possibilidades de seu corpo como 

expressão, para além das falas e dos gestos triviais. Na tentativa de elaborar um conceito ou 

definir uma técnica, Klauss Vianna assina um documento datilografado sem data com título 

“Expressão Corporal”, em que é possível ter acesso ao pensamento desenvolvido por ele em 

relação a este tema específico. Para Klauss Vianna, (1977) a tomada de consciência de nossas 

emoções é inseparável das tomadas de consciência corporais, refletindo na imagem de nosso 

corpo, a imagem de nosso interior. 
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 Klauss Vianna (1977), que também era um pesquisador da anatomia humana, alega que 

o corpo possui reações a estados físicos e psíquicos que estão muito vinculadas a nossa própria 

musculatura, a maneira como se organiza e funciona. Começa descrevendo a movimentação 

corporal que se faz ao se ter medo ou sentir-se ameaçado, em que toda a musculatura se contrai 

com a finalidade de proteger os órgãos vitais. Assim ele coloca: 

Nosso íntimo está protegido por uma camada de carne quente, elástica, capaz 

de se adensar, criando em torno de nossos órgãos vitais uma parede assaz 

resistente - contrair nossa musculatura é a primeira reação defensiva contra 

qualquer espécie de agressão ou perigo, seja ele físico ou psíquico (KLAUSS 

VIANNA, 1977, p. 2). 

 

 O desenvolvimento de nosso conhecimento sensível, que começa a ser elaborado e 

moldado ainda na infância, é fundamental para compreensão de como as tensões musculares 

estabelecem em nossos corpos. Além disso, o contato restrito do toque que a educação 

tradicional rege, provoca um distanciamento ainda maior da consciência corporal. O trabalho 

de expressão corporal é, por isso, uma técnica que visa “reeducar” esse corpo distanciado, 

fazendo-o consciente de suas potencialidades, de sua sensorialidade de maneira abrangente e 

de sua expressividade. Por isso, Klauss Vianna desenvolve uma ideia sobre o corpo ligado ao 

desenvolvimento dos sentidos e da comunicação não-verbal: 

O processo de expressão corporal na mesma medida em que vai 

desverbalizando - tornando as palavras cada vez mais sem sentido, vai 

ampliando a percepção visual, tátil e motora. O indivíduo vai aprender a existir 

em um mundo cada vez mais amplo, mais rico e mais complexo. Basta isto 

para alterar consideravelmente o sentido das palavras. Antes as pessoas 

viviam na convicção de que o dizível é o mais importante ou é quase tudo. 

Depois ele percebe que o indizível é maior (KLAUSS VIANNA, s./d., p. 3). 

 

 O trabalho corporal proposto por Klauss Vianna está diretamente vinculado com a 

relação corporal, artística e criativa do corpo, como expressão humana. Para este autor, os 

exercícios libertam as pessoas, pois apresentam uma nova forma de trabalho consigo. Um 

método que pode trazer de volta o diálogo corporal, ajudando na recuperação de tensões. 

 Angel Vianna (1966), que participou da pesquisa e desenvolvimento técnico sobre a 

expressão do corpo ao lado de Klauss Vianna, foi responsável pela primeira turma desse 

método, no Rio de Janeiro, na escola de Tatiana Leskova (1966), para ela, a dita expressão 

corporal é uma atividade vital cujo objetivo é a conscientização por meio do corpo. O termo - 

para Angel já banalizado - fala muito de um movimento interior, uma busca por si própria. Por 

ser vital, o encontro do corpo físico com o psíquico ensina a pessoa a se conhecer, se amar e 

com isso a se relacionar melhor com o outro. Em entrevista cedida ao ‘Jornal Ipanema’, Angel 

(1977, p. 3.) explica: “É a tentativa de encontrar um paralelo que equilibre o eixo corporal e 

emocional. O encontro dos dois é a totalidade do corpo e da mente. O eixo emocional tem muita 

influência no eixo corporal e vice-versa. Se os dois andarem mais ou menos juntos as coisas se 

equilibram, por exemplo: uma má postura pode acarretar tensões, e tensões acarretam uma má 

postura”. 

Angel Vianna (1966) na mesma entrevista, conta como a expressão corporal iniciou-se 

no Brasil, por meio do trabalho que Klauss Vianna começou a fazer com atores (as). Por ser de 

formação de dança, seu principal interesse estava no corpo e em seu movimento, por isso 
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aplicou trabalhos de relaxamento e improvisação corporal para trabalhar com atores (as), 

criando uma nova linguagem que depois se afirmaria como ‘Expressão Corporal’. Depois disso, 

a técnica se estendeu para além do trabalho com atores (as) e atualmente pode ser interpretada 

em diversas linhas de trabalho corporal no mundo todo.  

Neste mesmo contexto (eixo corporal e emocional), Chalanguier e Bossu (s./d.) destaca 

na Expressão Corporal três eixos operacionais: Técnica, Relaxamento e Criatividade. Observa-

se a existência de uma dupla progressão no trabalho técnico e na criatividade e colocando-as 

numa paralela, verifica-se que há uma dependência entre as duas: a Técnica constitui o eixo de 

pesquisa da descoberta do eu; a Criatividade forma o eixo da existência da saída de si mesmo; 

o eixo de Relaxamento situa seus próprios níveis entre a Técnica e a Criatividade. 

O Corpo se reconhece (treinamento corporal, trabalho técnico). 

O Corpo brinca (liberação do dinamismo vital e imaginário no jogo corporal). 

O Corpo sente (tomada de consciência e controle total da respiração).  

O Corpo se concentra (relaxamento, descontração, abandono da rigidez). O 

Corpo existe (improvisação espontânea da pessoa a partir de suas próprias 

sensações e das imagens simbólicas que as animam). O Corpo encontra 

(trabalho de reconhecimento e comunicação com outrem. Dimensão coletiva 

da expressão). O Corpo cria e significa (criação e vida das formas expressivas 

a partir de um espaço rítmico) (CHALANGUIER e BOSSU, s./d., p. 25). 

 

EXPRESSÃO CORPORAL COMO ARTE DO MOVIMENTO HUMANO 
Ao abordar uma compreensão da prática a expressão corporal, a primeira pergunta que 

nos acode é: Porque fazer expressão corporal, e de que maneira? Ainda que a Expressão 

Corporal não esteja inclusa no currículo escolar, por talvez defenderem não ter implicações 

pedagógicas imediatas, é necessário inserir-se ao meio, para integrar a criança a sociabilidade 

e ao desenvolvimento da corporeidade.  

João Batista (1989) diz que a criança especialista em brincar – cria atividades e se 

organiza em suas atividades corporais, porém; ao chegar a escola é impedida de assumir sua 

corporeidade anterior. E mais: ela passa a ser violentada, Por meio das longas horas que fica 

imobilizada na sala e aula. Isso vai contra o processo de experiência e de desenvolvimento até 

então vivido. Entendemos como o autor, que fica extremamente difícil falar em educação 

quando o corpo está ausente, ou pior, quando é considerado um intruso, que deve permanecer 

quieto para não atrapalhar. É com o corpo que estamos em contato com o mundo, temos 

experiência, conhecemos seus detalhes possibilidades e limites. 

Segundo Chalanguier e Bossu, (s./d.) em seu livro ‘A Expressão Corporal - método e 

prática’, ao realizar a Expressão Corporal, verificamos que o Corpo brinca e o Corpo existe 

dentro da atuação de jogos e brincadeiras: 

O Corpo Brinca - A Expressão corporal recorre à dinâmica do jogo. Esse 

estado de espírito, que nos mergulha num clima de gratuidade e de 

possibilidades desconhecidas, é o do esquecido universo da infância. O jogo 
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implica, com efeito, o descarte das preocupações da vida cotidiana e a entrega 

de nossa pessoa a um agir que tem em si mesmo a sua única finalidade. No 

jogo, a criança se põe espontaneamente em movimento no universo simbólico 

que ela projeta no mundo ao seu redor. É essa espontaneidade perdida em 

razão das coerções exteriores que devemos recuperar e manter durante todo o 

tempo de cada uma das sessões.  

 

Constitui-se esse clima no decorrer do trabalho técnico de exploração e de 

domínio do espaço corporal, desenvolvendo-se em exercícios que se 

apresentam sobre forma de jogo. É por isto que se pode falar em jogo 

corporal: para além dos gestos estereotipados da vida cotidiana, o corpo 

assume as suas possibilidades infinitas de movimentos. 

 

Esta ambiência de jogo é que permite um distanciamento do mundo da ação, 

por implicar uma gratuidade total dos movimentos, aos quais não são impostos 

quaisquer objetivos, a não ser o de sua mera realização. O jogo corporal 

restaura, por conseguinte a liberdade original do corpo: permite que ele se 

automovimenta: isto é, que ele exista num “mover-se” que só a ele pertença 

na forma e no dinamismo de seus movimentos (CHALANGUIER e BOSSU, 

s./d., p. 59). 

 
O Corpo existe visa a expressão corporal a colocar em ação os seguintes dados 

primordiais da presença: a comunicação primária com o mundo ao sentir que 

o corpo se articula num “mover-se” – e a transcendência sobre o mundo em 

suas formas primitivas – o universo simbólico e suas expressões arquetípicas. 

O que se pretende recuperar para lhes restaurar a dinâmica expressiva é esta 

unidade eu-universo anterior à consciência que vivemos no sentir assim 

como as representações criptológicas. Sendo assim, é neste nível que se situa 

o trabalho de improvisação: individual, entre parceiros, ou em grupo. 

Tomando como ponto de partida uma situação climática introduzida por um 

tema e eventualmente sustentada por um apoio rítmico qualquer (música, 

texto, percussão), coloca-se o corpo em condições de se mover livre e 

espontaneamente.  

Com isto, o movimento expressivo traz à tona o que fica como que oculto e 

sobre pressão no interior do corpo. Assim que se convoca a pessoa, a partir 

das regiões mais obscuras de sua individualidade: fantasmas inconscientes, 

sensações, imaginação, sensibilidade, sexualidade. O trabalho de 

improvisação talvez dê a impressão, à primeira vista, de mergulhar o 

participante no círculo vicioso da satisfação consigo mesmo. 

(CHALANGUIER e BOSSU, s./d., p. 99). 

 

De fato diante de todas essas questões levantadas, ao expressar-se o indivíduo coloca em 

evidência, suas emoções, suas frustrações, alegrias e tristezas e sente alívio em compartilhá-las, ainda 

que, de modo indireto aos do meio.   

“A prática formará o individuo como condutor, docente, estimula a criatividade, a 

vivência do processo de aprendizagem, adquire confiança, desenvolve potencial criativo, 

projetam suas frustrações, seus medos e põe em grupo seus próprios limites” (ROBERTO VEJA 

1981, p. 9). 

 

PERSPECTIVAS PEDAGÓGICAS DA EXPRESSÃO CORPORAL 
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Nos capítulos anteriores observamos que a Expressão Corporal se faz presente na 

dança, no teatro, artes, nos jogos e brincadeiras, enfim a todo o momento que nos 

expressamos.  

Claude Chalanguier (s./d., p. 126) apresenta algumas perspectivas pedagógicas, em 

seu livro “A Expressão Corporal -  Método e Prática”. Que são elas: perspectivas Globais e 

Particulares se elaboram a partir dos três eixos fundamentais para a expressão corporal a 

Técnica, o Relaxamento e a Criatividade: 

A Técnica - seria o treinamento do corpo para mantê-lo em boas condições 

físicas, para que o mesmo tenha dimensões e mais particularidades para onde 

será adotada sua expressão, construindo a sua total autonomia. 

O Relaxamento - situa-se exclusivamente no plano muscular e respiratório.  

A Criatividade - assegura que haverá improvisação onde se constitui o 

momento que se entra em sena e cada um se manifesta diante do seu texto, 

colocando sua criatividade em evidencia. Há também a criatividade em 

coletivo onde implica que todos cheguem a um entendimento um plano em 

comum. 

 

As Perspectivas Globais consistem em três sessões que são destinadas a 

exploração do espaço, sessões girando em torno da descoberta das sensações 

corporais, sessões girando em torno da elaboração de um espaço rítmico. 

Essas sessões orientam se pela convicção de que o corpo é capaz de 

desenvolver uma linguagem própria. Sendo que, duas direções determinam 

essa pedagogia. Permite que a pessoa determine um eu exclusivamente seu. 

 

Perspectivas Particulares são: A montagem - que se realiza num grupo como 

o encadeamento e ao diálogo das formas expressivas, obedecendo a um tema 

e a uns itinerários escolhidos. A expressão corporal na criança - para ela a 

expressão pelo jogo é um estado de consciência encantada 

.  

Intervenção em caso de doenças mentais - Ao entrar em contato com o doente 

psicótico, é possível por vezes leva-lo a sair do mundo do ‘ser’ onde se refugia, 

dando-lhe acesso a um movimento de seu corpo vivido. Dessa maneira, o temo 

vivido se transforma em tempo para descobrir os limites de seu corpo. Uma 

vez reconhecidos os limites do corpo, torna-se possível ao individuo 

distinguir-se do outro, do que não é ele, e com isto pode-se estabelecer a 

identidade do sujeito, o sentido do vivido dentro dos limites de seu corpo 

(CHALANGUIER e BOSSU, s./d., p. 130 - 201). 

 

A perspectiva de pedagogia aqui registrada tem como objetivo descobrir o dinamismo 

e os limites do corpo, com suas possibilidades de transgressão, reformular a imaginação e a 

criatividade tomando ciência da vida profunda do próprio corpo. 

Essa pedagogia deve permitir a redescoberta do universo simbólico, reencontrando-se 

com os outros, coexistindo com o grupo, numa criação coletiva. Neste sentido, determinamos 

uma progressão de sessões capaz de tornar o mais aparente possível a nossa intenção. 

 Não somente na Educação Física ou nas artes deverão atender ao movimento 

expressivo, mas em outras disciplinas como fez Ferreti (1988), por exemplo, com o objetivo de 
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trabalhar problemas de atenção e dificuldades de raciocínio, na área da linguagem, começou a 

modificar sua metodologia. Ao invés de exercícios repetitivos e centrados em atividades fora 

da criança, começou a utilizar atividades que se centravam no seu próprio corpo. 

Utilizando como método, exercícios de relaxamento e técnicas de respiração, 

juntamente para lidar com a linguagem da criança. Para muitos (as), algumas atividades não 

passam de brincadeiras improdutivas, e como já observamos essa representação não procede. 

Seria muito  interessante  utilizar dentro da sala de aula, métodos que possam estimular 

os raciocínios voltados para atividades mais estimulantes e espontâneas, como as lúdicas. Os 

jogos, além de outros objetivos, estimulam as ações físicas e atividade mental dos alunos. 

 

A EXPRESSÃO CORPORAL E A CRIANÇA 
Ao longo de todo o seu desenvolvimento, a criança procura conhecer-se e, conhecendo-

se, ela procede a uma abordagem do lugar que lhe cabe na ordem do mundo. Pela expressão, 

pelo jogo faz um confronto, projeta-se na imagem de seu papel e extraia dessa imagem os 

elementos que a enriquecem. 

Para a criança, a expressão pelo jogo é um estado de consciência encantada; a 

criança não se deixa iludir por ela, sem, no entanto, chegar a compreender que, 

ao assumir diferentes figuras ou situações lúdicas, está a ampliar o campo de 

seus conhecimentos: cada novo gesto é para ela um novo conhecimento. A 

criança é um autor e um ator indivisível. Ela representa o que é, no mesmo 

momento, e é o que está representando (J. MAJAULT, 1958, p. 27). 

 

Por este motivo, pode parecer paradoxal elaborar uma técnica de expressão corporal 

para a criança, tendo em vista que esta vive na expressão espontânea. A criança é criadora, é 

seu próprio mestre: ao adulto cabe fornece-lhe os meios para desenvolver as suas possibilidades. 

Estimulando suas faculdades receptivas e suas sensibilidades criadoras, o adulto chegará a uma 

pedagogia orientada segundo a sua autonomia.  

“Ao final do trabalho com essas crianças, elas serão capazes de: Possuir seu próprio 

corpo (abertura para o espaço); Ser o seu corpo (abertura para si mesmo); Encontrar (abertura 

para o outro)” (CHALANGUIER e BOSSU, s./d., p. 206). 

Muitas crianças especiais, com alguma deficiência psicótica apresentam dificuldades de 

comunicar verbalmente, pois a Expressão Corporal é a tradução da comunicação verbal. A 

única comunicação para essas pessoas é a expressão com gestos, olhares, apertos de mão, 

movimento do corpo para cima e pra baixo ou como um pêndulo, como é o caso dos altistas. 

Com a expressão corporal, a maioria, desprende de seu corpo e entra numa comunicação menos 

restrita. 

 

EXPRESSÃO CORPORAL E BENEFÍCIOS 

 Expressão corporal é a manifestação de sentimentos ou de sensações internas, tanto 

quanto de conteúdos cognitivos, por meio de movimentos representativos ou simbólicos do 

corpo. A linguagem do nosso corpo é a comunicação não-verbal, pois utilizamos gestos, 

posturas e movimentos. Os instrumentos mais comuns da expressão corporal são: o corpo, a 

voz, o som, o ritmo, o gesto, a postura, o movimento, o espaço, o tempo. 
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A expressão corporal pode constituir um meio de conhecimento e de compreensão da 

vida do mundo. A expressão corporal pode representar uma disciplina para despertar e formar 

a sensibilidade, completando o ensino escolar. A expressão corporal intervém junto a doentes 

mentais, tendo significado importante como intervenção terapêutica. 

Por meio da expressão corporal consegue-se chegar ao objetivo desejado, seja por meio 

verbal ou não verbal, porém depende do indivíduo a forma de expressar-se. Se a expressão for 

clara e objetiva. Sendo assim, seus objetivos se caracterizam como: 

Objetivos Físicos: Como prevenção e manutenção da condição física; 

aquisição de algumas aprendizagens técnicas; conhecimento das 

possibilidades de movimento do próprio corpo; desenvolvimento da 

linguagem corporal; domínio do próprio corpo. Objetivos Psíquicos: 

Melhora da espontaneidade e da criatividade; incidência de uma melhora da 

memória, capacidade de atenção e observação; melhora da disponibilidade. 

Objetivos Socioafetivos: Melhora das relações no grupo e da comunicação; 

liberação das tensões internas mediante o movimento criativo; melhora do 

desenvolvimento sensorial em nível de emoção, de sentimentos, de 

inquietações, etc. (CHALANGUIER e BOSSU, s./d., p. 195). 

 

Por meio da linguagem corporal podem-se perceber significados, valores, sentimentos 

e emoções, por vezes relacionados a necessidades, carências ou dificuldades pessoais. A 

utilização do movimento humano como instrumento de diagnóstico para detectar essas 

dificuldades é de fundamental importância para uma interferência profissional no meio 

educativo e no decorrer da vida. 

A linguagem corporal é uma forma de se comunicar que varia entre contextos e culturas, 

sofrendo interferências do meio onde o indivíduo está inserido. A linguagem como forma de 

participação e interação social propicia ao indivíduo o reconhecimento do outro e de si mesmo, 

aproximando-se cada vez mais do entendimento mútuo. 

A comunicação não-verbal assume relevância nos processos de comunicação 

humana, influenciando nas relações interpessoais e os profissionais que se 

utilizam desta forma de comunicação no exercício de suas funções são de 

extrema importância, pois podem colaborar para uma melhor percepção e 

avaliação de outras pessoas e para uma contribuição mais geral na formação 

do indivíduo (MESQUITA, 1997, p. 155). 

 

A Educação Física deve estar atenta às diversas formas de manifestações, utilizando o 

movimento humano como instrumento de diagnóstico para detectar suas possíveis dificuldades, 

necessidades ou carências, visando superar as mesmas. 

 

RELAÇÕES ENTRE EXPRESSÃO CORPORAL E COMUNICAÇÃO 
A expressão corporal desempenha um papel de grande importância no contexto da 

comunicação. Algumas vezes, como meio de reforçar uma ideia que está sendo transmitida e, 

em outras ocasiões, chega até mesmo a confundir-se com o próprio argumento. Assim, o estudo 

da expressão corporal tem como finalidade específica não só investigar os meios de que se vale 

aquele que fala como também para melhor estabelecer sua comunicação com o outro. 
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Para uma boa comunicação é necessário ter Dicção e Postura. A dicção ajudará na 

comunicação falada e a postura levará ao leitor a interpretação correta do que realmente quer 

demonstrar ou falar, por meio da expressão corporal apresentada. 

Segundo Pedro Bloch (2000), quando você fala é a sua personalidade que expressa tudo 

que o homem é ele é porque fala e na fala se revela o homem que é. 

A comunicação é um processo natural ligado a uma arte, a uma tecnologia, a um sistema 

e a uma ciência social. Ela ensina, vende distrai, entusiasma, dá status, constrói mitos, destrói 

reputação, faz ri, faz chorar, reduz a solidão etc. São diversos os meios pelos quais nos 

comunicamos. Oratória, Teatro, Telefone, Jornal (cinema, rádio, televisão, locutores etc.). 

Escola, Profissão, Familiar, Folclore, Social, Canto. Observa-se na leitura da comunicação que 

devemos persuadir e convencer. 

Com a palavra escrita convencemos, mas com a palavra falada poderemos 

persuadir. Por quê? Pela riqueza que há na variação do tom, no colorido e na 

melodia da voz com que passamos nossas emoções e sentimentos, ainda 

acompanhados da expressão facial, do olhar da gesticulação 

(CASTELLIANO, 2000, p. 41). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O motivo pelo qual se escolheu esse tema é de uma particularidade íntima em que o 

individuo cresceu com certos medos, inseguranças, complexos de inferioridade, carências sócio 

afetivo e familiar, corporeidade retraída e um sentimento de não poder demonstrar suas 

emoções por meio de expressões. Sendo assim, a pesquisa nos mostrou que ao reprimir 

corporeidade humana, ditando a forma com que ela deva se expressar, o mesmo se reprime e 

esconde-se diante de seus medos, insatisfação e expressividade contida.  

Verificamos também que a Expressão corporal libera todas as coisas descritas, e se torne 

criativo, comunicativo, confiante, tenha uma socialização adequada e lute por seus ideais, sem 

medo de se expor ou expressar-se de forma clara e objetiva. A Expressão Corporal inclusa no 

currículo escolar beneficiará a escola e a sociedade. Por sua vez se expressará com coerência e 

liberdade e o professor entenderá as razões que o levam a agir de tal forma. O aluno também 

por sua vez saberá respeitar o professor e agirá de forma condizente com as situações ocorridas. 
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