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ESTÉTICA E EDUCAÇÃO FÍSICA: A EXPRESSÃO CORPORAL COMO 

CONTEÚDO DE ENSINO 

 

Resumo 

O tema deste estudo diz respeito à relação entre Estética e Educação Física. Ao basear-

se em aspectos filosóficos, compreende-se a estética como dimensão da sensibilidade 

humana e da expressividade corporal. A pesquisa realizada possui um caráter 

bibliográfico e questiona se qualquer Expressão Corporal pode ser considerada 

conteúdo de ensino da Educação Física. Ser clássico e sistemático são os dois critérios 

trabalhados para a definição de conteúdos de ensino. Como conclusões, considera-se 

que nem tudo que é expressão corporal é conteúdo da Educação Física, pois a Educação 

Física não é possuidora do tratamento pedagógico da expressão corporal no seu todo. A 

expressão corporal remete para um universo mais amplo de produção humana de caráter 

estético no qual se encontram as práticas corporais. Além disso, os gestos espontâneos e 

simples interessam à escola apenas como ponto de partida; portanto, é relevante a essa 

instituição realizar a mediação entre a expressão corporal cotidiana e o universo de 

gestos complexos. Por fim, é importante registrar que a expressão corporal não é um 

outro conteúdo a ser acrescentado ao lado das práticas corporais sistematizadas (dança, 

ginástica, lutas, esportes, etc.). Essas práticas são formas expressivas que carreiam 

linguagem e conhecimentos próprios, são modos diversos do ser humano se exprimir 

corporalmente, isto é, são movimentos expressivos.  Espera-se que as práticas corporais 

sistematizadas tenham na escola a chance de serem compreendidas e reconstruídas, 

conscientemente. 

 

Palavras-chaves: Estética. Educação Física. Conteúdo de Ensino. Expressão Corporal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

AESTHETICS AND PHYSICAL EDUCATION: THE BODY LANGUAGE AS 

TEACHING CONTENT 

 

Summary 

The theme of this study concerns the relationship between Aesthetics and Physical 

Education. By relying on philosophical aspects, it is understood as the aesthetic 

dimension of human sensitivity and expressiveness of the body. The survey has a 

bibliographical character and questions whether any Corporal Expression can be 

considered Physical Education teaching content. Be systematic and classic are the two 

criteria worked to define learning content. In conclusion, it is considered that not all 

body language is the content of Physical Education, because Physical Education it is not 

in possession of the pedagogical treatment of the whole body expression. The body 

expression refers to a broader universe of human production of aesthetic character in 

which they are embodied practice. Moreover, the spontaneous and simple gestures 

interest the school only as a starting point, therefore, is relevant to this institution to 

mediate between the everyday body expression and complex gestures universe. Finally, 

it is important to note that the expression is not another body content to be added beside 

the systematized body practices (dance, gymnastics, wrestling, sports, etc.). These 

practices are expressive forms that carry its own language and knowledge, they are 

different ways of human beings to express themselves physically, that is, they are 

expressive movements. It is expected that the body systematized practices have the 

chance to be understood and reconstructed, consciously in school. 

Keywords: Aesthetics. Physical Education. Teaching Content. Body Expression. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

ESTÉTICA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA: EL LENGUAJE DEL CUERPO 

DOCENTE DEL CONTENIDO 

Resumen 

El tema de este estudio se refiere a la relación entre la estética y la Educación Física. Se 

basará en la filosófica, se entiende como la dimensión estética de la sensibilidad humana 

y el cuerpo expresividad. La encuesta tiene un bibliográfica y se pregunta si cualquier 

expresión corporal puede considerarse enseñanza contenidos de Educación Física. Ser 

clásico y sistemática son los dos criterios trabajado para definir contenidos de la 

enseñanza. En conclusión, se considera que no todo lo que es expresión corporal es el 

contenido de la Educación Física, Educación Física por no poseer el tratamiento 

pedagógico de toda la expresión corporal. La expresión corporal se refiere a un universo 

más amplio de la producción humana de carácter estético en el que están incorporadas la 

práctica. Por otra parte, los gestos espontáneos y sencilla de interés a la escuela sólo 

como un punto de partida, por lo tanto, es relevante a esta institución para mediar entre 

la expresión y el universo cotidiano del cuerpo de gestos complejos. Por último, es 

importante señalar que la expresión no es un órgano distinto contenido que se añade al 

lado de las prácticas corporales sistematizadas (danza, gimnasia, lucha, deportes, etc.). 

Estas prácticas son formas expresivas que carreiam propio idioma y el conocimiento 

son diferentes maneras de expresar el ser humano corporal, es decir, son movimientos 

expresivos. Se espera que las prácticas corporales han sistematizado la escuela la 

oportunidad de entender y reconstruido, de manera consciente. 

 

Palabras clave: Estética. Educación Física. La enseñanza de contenido. Expresión 

Corporal. 
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Estética 

 

Ao privilegiar a relação entre Estética e Educação Física, um dos primeiros 

desafios que enfrento é evidenciar o significado do termo estética. Diante disso, 

busquei, inicialmente, fontes usuais, como dicionários de Língua Portuguesa. 

 O primeiro deles foi o dicionário de Língua Portuguesa Michaelis.
1
. Nele 

encontrei a seguinte definição: “es.té.ti.ca   (gr. aisthetiké); 1 Estudo que determina o 

caráter do belo nas produções naturais e artísticas. 2 Filosofia das belas-artes. 3 

Harmonia das formas e coloridos”. Por sua vez, no dicionário Houaiss,
2
 vários foram os 

sentidos de estética: área de estudo da filosofia, beleza, campo profissional vinculado à 

cuidados corporais e aparência física. 

Como se percebe, trata-se de um termo polissêmico cujo sentido vai desde 

aparência física a campo filosófico. Ao seguir o que os dicionários de língua portuguesa 

sugerem e, em especial o sentido mais formal, busquei dicionários específicos de 

Filosofia. 

No dicionário Escolar de Filosofia (disponível em www.defnarede.com/a.html), 

deparei-me com a definição de Estética como uma das disciplinas tradicionais da 

filosofia, que abordam um conjunto de problemas e conceitos muito diferentes entre si. 

  A estética começou por ser uma teoria do belo, defrontando-se com problemas 

como: o que é o belo? Depois passou a ser entendida como a teoria do gosto, cujo 

problema central centrou em saber como justificamos os nossos gostos; nos nossos dias, 

é predominantemente identificada com a filosofia da arte, isso porque as revoluções 

artísticas dos dois últimos séculos, ao alargar de tal modo o universo de objetos que 

passaram a ser catalogados como arte, acabaram por despertar nos filósofos vários 

problemas que se tornaram o centro das disputas estéticas.  

Já no dicionário Básico de Filosofia de Japiassu e Marcondes (1996, p. 91), 

encontrei: 

1. Estética (gr. aisthetikós, de aisthanesthai: perceber, sentir) I. 

Um dos ramos tradicionais do ensino da filosofia. O termo “estética” 
foi criado por Baumgarten (séc.XVIII) para designar “a ciência do 

belo” o estudo da sensação. 

                                                             
1 Disponível no endereço eletrônico em http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index. php 
2 Disponível em http://educacao.uol.com.br/dicionarios/ 
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2. Kant emprega essa palavra num sentido diferente. A estética 

como uma ciência, não pode ser concebida como a ciência do belo, 

mas apenas uma crítica do gosto.  
3. Hegel atribui a estética um sistema filosófico.  

4. Na contemporaneidade, a estética assume diferentes correntes, 

cada uma constituindo suas teorias próprias. 

 

De todas essas indicações, percebe-se que o termo estética tem um sentido 

etimológico vinculado aos sentidos e à percepção. Desse modo, segundo Marilena 

Chauí (2000, p. 411), “Estética é a tradução da palavra grega aesthesis, que significa 

conhecimento sensorial, experiência, sensibilidade”. Contudo, esse termo ganhou, no 

século XVIII, um sentido propriamente filosófico. Da etimologia (e, portanto, do 

sentido amplo de estética) para o sentido filosófico, houve uma longa história. De um 

modo geral, podemos identificar que, nesse longo itinerário, o termo passou a designar 

um campo de estudo da filosofia e também se vinculou ao campo artístico. Novamente 

nos lembra Chauí (2000, p. 411): 

A estética foi empregada para referir-se às artes, pela primeira vez, 

pelo alemão Baumgarten, por volta de 1750. Em seu uso inicial, 
referia-se ao estudo das obras de arte enquanto criações da 

sensibilidade, tendo como finalidade o belo. Pouco a pouco, substituiu 

a noção de arte poética e passou a designar toda investigação 

filosófica que tenha por objeto as artes ou uma arte. Do lado do artista 
e da obra, busca-se a realização da beleza; do lado do espectador e 

receptor, busca-se a reação sob a forma do juízo de gosto, do bom 

gosto. 
 

Sendo assim, no século XVIII, Estética tornou-se um dos campos filosóficos, 

passando a ser comumente chamada de Filosofia das Artes, porque procurou estudar as 

formas das artes, o trabalho artístico; a idéia da obra de arte e sua criação; a relação 

entre matéria e forma nas artes, a relação entre arte e sociedade; a arte e a política; assim 

como arte e ética (CHAUÍ, 2000). 

A Estética como disciplina da filosofia inicia-se, portanto, com o estudo da arte; 

por sua vez, a palavra arte etimologicamente advém do latim ars e correspondente ao 

termo grego techne, técnica; assim, vincula a arte e, portanto, o artista a uma atividade 

humana submetida a regras; nesse sentido, a uma técnica (o útil), a arte (o belo), e ao 

juízo do gosto, do lado do público.  

Em termos de revisão de literatura, encontramos, no campo da Educação Física, 

a dissertação de Juliana Moreira Costa (2011) que, em seu primeiro capítulo, investiga 

os sentidos que o termo estética assume em artigos de periódicos da Educação Física; 
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dentre esses periódicos, estão os que mais se destacam no que diz respeito a formação 

de professores de Educação Física, como Pensar a prática, Movimento e a Revista 

Brasileira de Ciência do Esporte – RBCE. Ao fazer isso, consideramos esse estudo 

próximo da nossa temática; por essa razão, destacamos alguns de seus elementos. 

Ao falar dos sentidos atribuídos à estética nesses periódicos, Costa (2011) 

destaca quatro principais: 1) aparência corporal; 2) configurações e possibilidades de 

vivência de uma prática corporal; 3) arte; 4) âmbito do viver humano ligado à 

sensibilidade ou discussão filosófica vinculada à sensibilidade. 

Ao utilizar estética com o significado de aparência corporal (COSTA, 2011, p. 

30), os artigos analisados pela autora apontam aspectos que vão desde assuntos 

relacionados com a saúde, padrões de beleza, assim como nas relações de poder que 

podem ser materializadas a partir de corpos considerados perfeitos. Para a autora, faz-se 

necessário contextualizar esses temas, partindo para uma análise crítica de que o corpo é 

parte integrante da compreensão da história de vida do ser humano, e, portanto, tema 

importante para a formação de professores.  

No segundo sentido de estética, “configurações e possibilidades de vivência de 

uma prática corporal” (COSTA, 2011, p. 30), os textos estudados compreendem a 

estética como algo atrelado ao movimento corporal. Amplia-se, desse modo, o sentido, 

incluindo a necessidade do ser humano recriar movimentos já criados anteriormente. 

Contudo, Costa (2011, p. 31) observa: 

Porém, reduzir a estética à aparência corporal ou às possibilidades de 

vivência de uma prática corporal pode representar limites para a 

formação de professores: afinal, há temas que têm acompanhado à 
estética, como arte, belo e sensibilidade que, sob esses vieses, ficam 

descartados. Talvez a falta de tratamento teórico-conceitual do termo 

estética conduza a essa situação, além de introduzir, no campo da 
formação docente, um tom de obviedade a uma palavra cujo sentido 

não é óbvio. 

 

Segundo a autora, quando estética passa a sofrer um tratamento conceitual, ela 

começa a compor uma discussão mais ampla. Isso acontece com o terceiro sentido, 

“arte, teoria da arte, ou categoria do belo” (COSTA, 2011, p. 30). Compreende-se aqui a 

estética como uma teoria da arte é vinculada à categoria do belo; essa concepção é uma 

das mais presentes na tradição filosófica, portanto, coloca-se o sentido estético como 

pertencente ao universo da arte. Também se atribui à estética como teoria da arte: 
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Ademais, quando vista como uma forma de conhecimento, a arte 

suscita questões acerca da sua especificidade, valoração, 

temporalidade de suas expressões, relação com a verdade e com 
outros saberes. Ao considerar esse conjunto de aspectos, o campo da 

Educação Física pode indagar sobre suas aproximações e 

distanciamentos com o universo de manifestações artísticas (COSTA, 

2011, p. 43). 

 

Assim, quando analisado sob a ótica da Educação Física, a dança é a 

manifestação mais próxima que interliga Educação Física e Arte. Porém, segundo Costa 

(2011, p. 44), e aqui concordamos com a autora, essa associação “está longe de ser 

suficiente para dar conta da discussão proposta”. 

A autora se posiciona questionando sobre o universo estético ser privilégio 

apenas da arte, concluindo que determinados conteúdos da Educação Física não são 

artísticos, mas podem ser analisados como expressões estéticas (neste caso, não 

podemos classificá-las como artísticas). 

E, no quarto e último sentido por ela identificado, “âmbito do viver humano 

ligado à sensibilidade ou discussão filosófica vinculada à sensibilidade” (MOREIRA, 

2011, p. 30), a estética assume uma compreensão mais ampla, pois, a expressividade e o 

conhecimento sensível estão intrinsicamente ligados às experiências da sensibilidade 

humana. 

Esse quarto sentido de estética é, por fim, adotado por Costa (2011) e serve de 

base para o sentido de estética deste TCC. Assim, parte-se do pressuposto de que, ao 

longo da história, o homem constrói e adquire experiências sensíveis/estéticas: o seu 

viver tem como fundamento primeiro o sentir/perceber o mundo; a sensação/percepção 

não é uma mera faculdade fisiológica; ela remete para uma experiência de relação com 

o mundo e com os outros e sempre ocorre pela mediação de significados culturais e 

históricos. Por isso, a sensação/percepção instaura uma forma de comunicação com o 

mundo, uma linguagem a partir da qual dialogamos com as coisas e com os outros. Ao 

mesmo tempo, esse também é um momento de construção de conhecimento, pois 

apreendemos e compreendemos o mundo por meio de nossa sensibilidade. Dessa 

maneira, o conhecimento sensível tem como base primordial a experiência da 

sensação/percepção e serve de suporte para o desenvolvimento de nossa consciência e 

de todos os conhecimentos mais abstratos. Em nosso viver mais originário, sentimos o 

mundo antes de pensá-lo. A capacidade de sentir/perceber a realidade não é um 
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conhecimento inferior diante da atividade racional, mas um saber que lhe antecede e 

servirá de solo para o seu desenvolvimento. Por sua vez, a sensação/percepção também 

constitui o alicerce de formas de manifestação humana, formas pelas quais expressamos 

nossa existência em gestos e práticas corporais diversas. A expressão corporal remete 

para esse conjunto de possibilidade de exprimir corporalmente a humanidade que 

construímos em nós. 

 Temos a chance de tornar consciente essa dinâmica do nosso existir. Assim, não 

apenas sentimos/percebemos o mundo. Também podemos nos perceber sentindo o 

mundo. Nesse momento, abrimos a possibilidade de ter consciência de nossas 

experiências sensíveis/estéticas como linguagem, conhecimento e expressão corporal. A 

consciência corporal diz respeito a esse caminho reflexivo que o ser humano estabelece 

com a dimensão sensível de sua vida. Mas não apenas isso. Esse ser que reflete e pensa 

sua vida só o faz porque é um ser corporal, sensível. O termo consciência corporal pode, 

então, indicar que essa consciência é do corpo, pertence a ele; a consciência é uma 

faculdade que pertence a esse ser corporal que nós somos
3
. 

Mais adiante veremos como situar a Educação Física em relação a essas 

considerações. Neste momento, interessa registrar que seguirei a decisão de Costa 

(2011) ao tomar o termo estética vinculado ao âmbito da sensibilidade, sentidos, 

sensações e expressões humanas; já que a sensibilidade vista pela perspectiva estética 

nos convoca a considerar a complexidade da experiência humana, buscando ampliar o 

autoconhecimento e consciência. 

Considerando essas observações, dentro da discussão estética, tomo como foco a 

noção de expressão corporal, em uma tentativa de afunilamento ainda maior de nosso 

tema de pesquisa. Assim, tendo em vista o amplo horizonte de experiências 

sensíveis/estéticas, indago que relação se estabelece entre Expressão Corporal e 

Educação Física. 

A partir dessa precisão, busquei investigar monografias e Trabalhos de 

Conclusão de Curso (TCC) já elaborados por estudantes do curso de Educação Física do 

Centro de Educação Física e Desportos (CEFD) da Universidade Federal do Espírito 

Santo (UFES). Procurei trabalhos que indicassem, no título e resumo, a relação entre 

                                                             
3 Optamos por não usar as expressões esquema corporal e imagem corporal devido às origens fisiológicas 

e psicológicas que elas carregam (cf. MELO, 2005, p. 174-176) 
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Educação Física e Expressão Corporal. De um total de 1074 TCCs, até o ano de 2013, 

encontrei seis que atendiam a esses critérios. 

Sendo assim, no Centro de Educação Física e Desportos da Universidade 

Federal do Espírito Santo, pude observar que existem poucos TCCs e monografias que 

tratam da relação que se estabelece entre Educação Física e Expressão 

Corporal/Consciência Corporal (como assunto relacionado). As monografias e TCCs 

encontrados que tratam da relação entre Expressão Corporal e Educação Física foram:  

1. Expressão Corporal e Educação Física: primeiras aproximações com a perspectiva 

fenomenológica de Merleau-Ponty, de Favalessa (2007);  

2. Conscientização Corporal e Formação Profissional em Educação Física, de 

Rodrigues (2006);  

3. Conscientização Corporal e sensibilidade nas aulas de Educação Física no ensino 

noturno, de Zardini (2006);  

4. Conscientização e formação de professores em Educação Física: Indicantes da 

disciplina curricular ‘Conscientização Corporal’, de Pedro (2005);  

5. Conscientização Corporal: relato de uma experiência, de Callegari (1997);  

6. Expressão e Consciência Corporal: deficiência mental, de Zamborlini (1995). 

  

Apenas a versão impressa de quatro das seis monografias foi encontrada na 

Biblioteca Setorial do CEFD. As monografias Conscientização Corporal e 

sensibilidade nas aulas de Educação Física no ensino noturno (ZANDINI, 2006); e 

Conscientização Corporal: relato de uma experiência (CALLEGARI 1997); estão 

desaparecidas do setor da biblioteca a que deveriam estar destinadas. 

Na monografia Expressão Corporal e Educação Física: primeiras aproximações 

com a perspectiva fenomenológica de Merleau-Ponty (FAVALESSA, 2007), verifica-se 

que o tema Expressão Corporal é abordado a partir da noção fenomenológica de ser 

humano como ser que se relaciona consigo e com os outros por meio de sua 

corporeidade.  

A expressão Corporal é um campo propício para potencializar as 
diversas possibilidades de movimentar-se de modo criativo e 

expressivo, assegurando a produção da linguagem corporal e da 

comunicação que oportuniza e vislumbra o conhecimento de si, o 

desenvolvimento da criação, a relação afetiva e comunicativa com o 
outro, e tantas outras ações que permitem quebrar a visão utilitária do 

corpo (FAVALESSA, 2007, p. 33). 

 

Implica dizer que corpo e percepção estabelecem relações próximas, dessa 

relação o Homem se percebe, percebe o outro, e daí, manifestam-se através da 

linguagem não verbal sua expressão corporal. 
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Segundo a autora, cabe à Educação Física, deste modo, promover possibilidades 

infinitas de comunicação, na medida, que possibilita através de linguagens distintas de 

movimentação corporal, a Expressão Corporal.  

Favalessa esclarece a relação que se estabelece entre Educação Física e 

Expressão Corporal:  

Penso que a Educação Física deva ter como meta o despertar das 
percepções de nossa corporeidade, mas não podemos como área da 

educação humana, tornar essa tarefa como exclusiva da área. O mais 

oportuno é manter uma articulação com os diversos conhecimentos 
que dão visibilidade aos processos corporais e produzindo 

conhecimentos específicos para a área, a partir de propostas que 

potencialize uma educação que permita os indivíduos se sentirem e 

viverem a corporeidade. Pode ser uma grande contribuição e 
investimento na Educação Física (FAVALESSA, 2007, p. 81). 

 

Já a monografia Conscientização Corporal e Formação Profissional em 

Educação Física (RODRIGUES, 2006) problematiza a disciplina Conscientização 

Corporal que pertencente ao curso de Licenciatura em Educação Física do 

CEFD/UFES, vigente de 1991 a 2006 (atualmente chamado currículo antigo). O 

objetivo é investigar essa disciplina como uma possibilidade de os alunos 

problematizarem e levantarem questionamentos em suas vidas pessoais e profissionais, 

no sentido da busca e descoberta de um corpo com linguagem própria, e dotado de 

sentidos e sensibilidade.  

Conclui-se que a disciplina, além de despertar sensações, sentimentos, “é um 

convite à reflexão” (RODRIGUES, 2006, p. 39). Proporcionam experiências novas, 

conhecimentos de um corpo consciente, indivíduo consciente de si, além é claro, 

problematizar situações, de um indivíduo que reflete sobre suas ações e problematiza 

sua existência, “a (re) construção desse corpo para colocar em evidência as relações 

humanas e a forma como elas se estabelecem” (RODRIGUES, 2006, p. 40). 

Esse estudo indica que a disciplina Conscientização Corporal dá um passo 

significativo nessa direção. As relações que se estabelecem entre Educação Física e 

Conscientização Corporal são:  

A mudança da perspectiva do corpo é trabalhada para que seja 
aperfeiçoada não só a relação interpessoal e intrapessoal, mas também 

a prática pedagógica do acadêmico como profissional de Educação 

Física pela modificação do olhar sobre o outro, da compreensão do 

arcabouço cultural que o outro mantém a respeito do corpo. Dessa 
forma o profissional é capaz de trabalhar o corpo como um todo de 
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acordo com suas necessidades e, a interferir e aguçar no outro a 

necessidade e vontade de se conhecer melhor. (RODRIGUES, 2006, 

p. 40). 
 

 

Na monografia Conscientização e formação de professores em Educação Física: 

indicantes da disciplina curricular ‘Conscientização Corporal’ (PEDRO, 2005), o tema 

conscientização é abordado novamente tendo a disciplina Conscientização Corporal 

como foco. A preocupação é a construção de uma nova concepção de corpo como meio 

para se verificar como os graduandos do curso de Licenciatura em Educação Física do 

Centro de Educação Física e Desportos da Universidade Federal do Espírito Santo, 

reagem ao trabalho com essa nova concepção de corpo. Ou seja: 

 
A disciplina “Conscientização Corporal” busca proporcionar uma 

nova experiência e um maior conhecimento do corpo ‘enquanto’ 

indivíduo consciente que reflete sobre suas ações e problematiza sua 
existência, e de todos os aspectos ou elementos envolvidos na 

construção e remodelação desse corpo: fruto de influências biológicas, 

psicológicas e sócio-culturais. É através do estudo de métodos que 

objetivam uma consciência maior que essa disciplina se fundamenta e 
pauta sua vivência prático-teórica (PEDRO, 2005, p. 40). 

 

 Problematizando a noção corpo-sujeito, a consciência corporal, a imposição dos 

padrões estéticos (corpo e musculação), nas diferentes relações interpessoais, 

problematiza as relações estabelecidas entre corpo e Educação Física. 

 

A mudança da perspectiva do corpo é trabalhada para que seja 
aperfeiçoada não só a relação interpessoal e a relação sujeito-meio 

ambiente, mas também a prática pedagógica do acadêmico como 

profissional de educação física pela modificação do olhar sobre o 
outro, do entendimento do arcabouço cultural que o outro mantém a 

respeito do corpo. Através desse olhar aprimorado, se tem o objetivo 

de: tornar o profissional mais apto a enxergar e analisar características 

no outro, que este às vezes não é capaz de perceber. Dessa forma o 
profissional é capaz de trabalhar o corpo como um todo de acordo 

com a real necessidade dele e, a interferir e aguçar no outro a 

necessidade e vontade de se conhecer melhor (PEDRO, 2005, p. 41). 

 

Por sua vez, na monografia Expressão e Consciência Corporal: deficiência 

mental (ZAMBORLINI, 1995), o tema de trabalho é pautado num relato de experiência, 

na qual a autora desenvolvia junto ao Laboratório de Educação Física Adaptada 

(LAEFA) do Centro de Educação Física e Desportos da UFES, um projeto relacionado 
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à intervenção pedagógica junto a alunos da APAE – Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais – de Vitória/ES.  

 

Tendo como objetivo considerar a importância das atividades de 

“expressão e consciência corporal em portadores de deficiência 

mental”, enfatizamos as necessidades de exprimir, comunicar, criar, 
compartilhar e interagir no meio social, sempre acreditando-o e 

aceitando-o como indivíduo que se comunica com o mundo externo 

também, através da ação corporal (ZAMBORLINI, 1995, p. vi). 

 

Neste trabalho, a expressão corporal é simbolizada na própria consciência do 

corpo, ela é para o ser humano a expressão de si, o instrumento é o próprio indivíduo. 

Portanto, no trabalho com deficientes mentais a sensibilização e a consciência dos 

gestos, atitudes e ações cotidianas são necessidades básicas para que o mesmo possa se 

comunicar, compartilhar e agir criativamente na sociedade a qual está inserido, “o 

portador de deficiência mental vive dentro de um corpo sem limites, um espaço 

indeterminado e angustiante” (ZAMBORLINI, 1995, p. 33). Assim, a Educação Física 

possibilitaria, através de objetivos e estratégias claras, o atendimento pedagógico no 

LAEFA, desenvolvendo pesquisas, atividades esportivas, recreativas, endereçadas 

especificamente a pessoa portadora de deficiência.  

Por isso, é necessário, segundo Zamborlini (1995, p. 50): 

 

[...], inserir a “expressão e consciência corporal” no programa de 

Educação Física Adaptada. Pois é através destas atividades que o 

indivíduo inicia um trabalho no qual ajudará a conhecer-se e desta 

forma melhor conhecer e entender seus semelhantes e o mundo a sua 
volta, integrando-se dentro do círculo familiar e social com maior 

facilidade. 

 

 

Conclui-se através desse levantamento bibliográfico e quantitativo dos TCCs do 

curso de Licenciatura em Educação Física do CEFD/UFES que, analisadas 

conjuntamente, essas monografias trazem como foco central a sensibilização, 

sensibilidade e a consciência corporal; vistas dessa forma, elas se relacionam com a 
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Educação Física na medida em que esta pode proporcionar a livre manifestação corporal 

por meio dos movimentos corporais conscientes e livres.
4
 

Quando as monografias são analisadas individualmente, a relação Expressão 

Corporal e Educação Física é tratada de diferentes formas. Em duas delas 

(RODRIGUES, 2006; PEDRO, 2005), o tema é abordado tendo como preocupação 

principal a formação inicial de estudantes de EF (ou seja, o trabalho de intervenção 

junto a estudantes do curso de graduação). Em outro (ZAMBORLINI, 1995), o tema se 

relaciona à intervenção pedagógica junto a alunos que possuem deficiência mental. Por 

fim, em Expressão Corporal e Educação Física: primeiras aproximações com a 

perspectiva fenomenológica de Merleau-Ponty, de Favalessa (2007), a relação entre 

Educação Física e expressão corporal sofre um tratamento eminentemente teórico.   

A partir desses levantamentos apontados, busco compreender mais 

profundamente como acontece essa inter-relação entre Educação Física e Expressão 

Corporal. Apresento, a seguir, alguns exemplos. 

Na história mais recente da Educação Física brasileira, o livro Metodologia do 

Ensino de Educação Física (SOARES et al., 1992) atribui à expressão corporal o 

emblema de ser o objeto de estudo da Educação Física.  

O ser humano, ao longo de sua história, vem desenvolvendo formas de 

representação do mundo, criando diferentes atividades e instrumentos e através do 

trabalho transformando a natureza; o que constitui o universo da cultura. A cultura 

corporal humana surge desse processo histórico construído pelo ser humano, manifesta-

se nas ações cotidianas e se refere àquela parcela do patrimônio cultural a qual 

pertencem diferentes manifestações corporais.  

A expressão corporal em vista desse desenvolvimento torna-se o objeto principal 

do conhecimento corporal, como linguagem, saber ou conhecimento que assume formas 

diversas, como: “[...] a ginástica, as lutas, as acrobacias, a mímica, o esporte e outros. 

Este é o conhecimento que constitui o conteúdo da Educação Física” (SOARES et al., 

1992, p. 18). 

Já no artigo Expressão corporal e linguagem na Educação Física: uma 

perspectiva semiótica, Gomes-da-Silva, Sant’Agostinho e Betti tomam como objeto de 

                                                             
4 Livre no sentido de criar, pensar e sentir, expressando essa liberdade através do corpo que, por sua vez, 

está inserido em um contexto cultural (SOUZA, 2004). 

 



 
 
 

20 
 

análise a afirmação “Expressão Corporal na Educação Física como uma forma de 

linguagem”, e criticam a compreensão de expressão corporal apenas articulada à 

atividade rítmica e expressiva. 

Para os autores (2005, p. 30), a expressão corporal como conteúdo em si não 

aparece com consistência na área da Educação Física, o que, de certa forma, manifesta o 

entendimento de que a expressão corporal só seria tratada pela Educação Física: 

 

O que ainda não aparece com consistência na Educação Física é a 

expressão corporal como conteúdo em si próprio, que possui sua 
própria identidade como mensagem gestual, e por mensagem gestual, 

entendemos a capacidade de produção de significados/sentidos através 

de gestos. 

 

Cabe à Educação Física, para esses autores, dentro de suas várias áreas de 

atuação, saber reconhecer as diferentes formas de linguagem corporal: 

Então, quando a Educação Física lida com o conteúdo “basquetebol” 

ou “dança”, o objetivo não deve ser apenas chegar às formas 

institucionalizadas/codificadas de movimentar-se nessas atividades, ou 
à conceitualização/teorização (típicas da terceiridade) como ápice do 

processo de ensino e aprendizagem, porém, abrir espaço também para 

novas mensagens gestuais, imprevistas e inusitadas (GOMES-DA-

SILVA; SANT’AGOSTINHO; BETTI, 2005, p. 37).  
 

Já no artigo escrito por Carolina Picchetti Nascimento, para o Grupo de Trabalho 

Temático Escola, no XV Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte, ano 2007, sob o 

título A Perspectiva da Cultura Corporal na Educação Física Escolar: elementos para 

a construção de uma proposta pedagógica a partir do trabalho com os temas, a 

Expressão Corporal é vista como uma área que trata da realidade cotidiana de todos os 

seres humanos, vinculando-se aos temas da cultura corporal. A referência aqui é a 

proposta já mencionada de Soares et al. (1992) 

 Define-se a cultura corporal como parte de uma parcela da cultura geral do 

indivíduo, dos conhecimentos materiais e não materiais que foram produzidos e 

acumulados historicamente. Abarcam-se cinco eixos principais de conhecimentos como: 

jogo, o esporte, a dança, a ginástica e a luta, que seriam as expressões concretas das 

produções culturais historicamente produzidas. 

A cultura é parte orgânica, viva, da individualidade e, neste sentido: 
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A elaboração dos conhecimentos essenciais (ou objetivos) 

relacionadas à expressão corporal dar-se-ão, juntamente com a busca 

da elaboração das formas de se organizar o trabalho pedagógico da 
educação física (NASCIMENTO, 2007, p. 4). 

 

 

Assim, esses autores apresentam posições variadas acerca da possível relação 

entre Educação Física e expressão corporal. Além disso, suscitam dúvidas diversas. 

Porém, antes de qualquer análise, precisamos enfrentar a seguinte indagação: qualquer 

expressão corporal é conteúdo de ensino da Educação Física?  Essa é a questão que 

instiga esta investigação.  

Responder a essa pergunta não é tarefa simples, pois, caso qualquer expressão 

corporal seja considerada conteúdo da Educação Física, surge um problema. Os 

conteúdos de ensino da Educação Física remeterão para um conjunto muito amplo de 

experiências estéticas que vão desde a prática de esporte até um gesto cotidiano de dar 

“adeus”. Nesse caso, o conteúdo da Educação Física fica “inflado” e não sabemos o que 

trabalhar nas aulas. Por sua vez, se respondermos que não é qualquer expressão corporal 

que interessa à Educação Física, cabe evidenciar os critérios para definir a escolha de 

algumas expressões corporais para que possam ser abordadas pela escola. Para isso, 

precisamos compreender mais profundamente o significado do termo prática corporal.  

Diante dessa problemática, talvez meu primeiro desafio seja compreender o que 

é um conteúdo de ensino. Para tanto, recorro às formulações de Demerval Saviani. 

 

Critérios para definição de um conteúdo de ensino 

Na tentativa de compreender o que define um conteúdo de ensino, tomamos 

como base o livro Pedagogia Histórico-Crítica, de Saviani (1991). Ao seguir a 

argumentação do autor, torna-se relevante inicialmente compreender a natureza da 

educação e sua especificidade, no sentido de situá-la como fenômeno próprio do ser 

humano e, a partir daí, compreender o tratamento do saber sistematizado na escola, 

como algo necessário à sua constituição. 

Para Saviani (1991), a educação é um fenômeno próprio do ser humano; 

compreendê-la, portanto, implica também entender a natureza humana; o ser humano é 

a única espécie de seres vivos que tem a capacidade de entender sua própria natureza. O 

homem, ao longo de sua existência, adaptou a natureza ao seu modo de vida, criou, 
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recriou e transformou essa natureza por meio do trabalho
5
; o trabalho, por sua vez, foi 

se aprimorando e a educação passou a ser “uma exigência ‘do’ e ‘para’ o processo de 

trabalho” (SAVIANI, 1991, p. 12).  Os seres humanos ao mesmo tempo em que 

produzem história, e coletivamente a sua existência material, constroem também 

conhecimentos, valores e idéias; este processo de trabalho que tem por objeto o 

conhecimento e o âmbito do pensamento, com base em Marx, Saviani (1991) define 

“trabalho não material” em contraste com o trabalho voltado para a produção de objetos 

tangíveis. 

Isso significa que, para sobreviver, o homem necessitou produzir materialmente 

sua própria subsistência por meio do trabalho; desse modo, o homem descobriu que no e 

pelo trabalho, além de produzir sua subsistência material, também proporcionaria outro 

tipo de produção, uma produção não material, referente ao mundo simbólico, isto é, ao 

saber propriamente dito. Daí dizer-se que o objeto principal da educação é o saber. 

Conforme Saviani (1991), a produção do saber, entendido como ideias, 

conceitos, valores, atitudes e hábitos humanos, é produto do trabalho não material, esse 

saber é produzido a partir do trabalho (produto do trabalho), assim como é também 

condição para a efetivação do trabalho; a ele se vincula o trabalho educativo. Assim, a 

humanidade produzida no homem, ao longo de sua história, é fruto de um trabalho 

educativo, compreendido em sentido lato como processo de assimilação ativa de 

cultura.  

Ao tomar essa teoria como referência, a educação partiria desse pressuposto:  

[...] o trabalho educativo é o ato de produzir, direta e 

intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é 

produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens. Assim, 

o objeto da educação diz respeito, de um lado, a identificação dos 
elementos culturais que precisam ser assimilados pelos indivíduos da 

espécie humana para que eles se tornem humanos e, de outro lado e 

concomitantemente, à descoberta das formas mais adequadas para 
atingir esse objetivo (SAVIANI, 1991, p. 13). 

 

Partindo desse entendimento e do objeto da educação, faz-se necessário, 

portanto, que a educação faça uma seleção do que ensinar. Saviani (1991) sugere, pelo 

menos, dois critérios de seleção do saber a ser trabalhado na escola: ser clássico e ser 

um saber sistemático.  

                                                             
5 Baseando em Marx, Saviani define o trabalho como ato de agir sobre a natureza, adaptando-a às 

necessidades humanas. 
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Inicialmente discutiremos o sentido do termo clássico, em seguida o sentido de 

saber sistemático a fim de compreendê-los como critérios de escolha dos conteúdos a 

serem tratados na escola. Posteriormente, compreenderemos como esses saberes se 

articulam com a Expressão Corporal, Estética e Educação Física. 

  

Conteúdo de ensino como um conhecimento clássico 

O sentido do termo clássico sugere várias interpretações como descrito por Faria 

(1962, p. 194):  

2. classici (subentend. eives), -õrum, subs. m.pl. I — Sent. próprio: 1) 

Cidadāos pertencentes à primeira das classes instituídas por Sérvio 

Túlio (A. Gél. 7, 13, 1). II — Sent. figurado: Adj.: 2) De primeira 
ordem, exemplar, clássico (A. Gél. 19, 8, 15). 

 

Assim como ocorreu com o termo estética, fica evidente o quão variado é o 

significado da palavra clássico. Por essa razão, detalho, a seguir, algumas informações 

apenas mencionadas por Faria. Desde a Roma antiga, por volta do séc. VI a.C., o termo 

clássico assume diferentes significados. Foi Sérvio Túlio (578-535 a.C.), 6º rei romano 

e o segundo de origem etrusca que proclamou as primeiras leis sociais de Roma, leis 

estas que proporcionaram a divisão de sua população; atribuiu o termo clássico aos 

cidadãos de Roma pertencentes à primeira das classes sociais; em outros termos, 

pertenciam à primeira classe social “[...] apenas aqueles que constavam das listas do 

censo segundo uma renda de cento e vinte e cinco mil ases ou mais” (ARAÚJO, 2008, 

p.21). Clássico era, portanto, o cidadão que, por sua riqueza e família, pertencia à 

primeira das classes sociais. 

 Alguns séculos adiante, vemos em Aulo Gélio (gramático e crítico latino do sII 

d.C.) o termo clássico assumindo outra conotação: clássico era o autor ou “escritor 

clássico ou modelar” (Houaiss). Aulo Gélio, portanto, foi o primeiro a trazer o termo 

clássico para o âmbito da literatura. 

Contudo, a referência à classe social dominante não se perde completamente 

nessa nova conotação. Em sua obra “Noites Àticas, XIX, 8, 15”, Gélio descreve o 

escritor clássico ou scriptor classicus como aquele que escreve para a classe dos mais 

favorecidos social e politicamente e, por isso, considerado um escritor notável e 

exemplar; e o scriptor proletarius, aquele que escreve para as classes letradas de menor 

condição social, sendo ele próprio um indivíduo das classes baixas. O escritor clássico 
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ou modelar era, por assim dizer, um autor de primeira classe, opondo-se assim ao 

escritor proletário (ARAÚJO, 2008, p. 13).  

Observa-se, assim, uma ordem hierárquica dentro da literatura, Gélio introduz a 

idéia do que hoje temos de clássico: anterior a nós e um modelo de referência. 

Mais tarde, particularmente nos trabalhos de Sebillet (1512-1589), o termo 

clássico aproxima-se da escola. Referindo-se aos espaços de escolarização formal, a seu 

valor didático e ao que é “lido e estudado na escola” (HOUAISS), “um escrito ‘clássico’ 

veio a ser uma composição literária reconhecida como digna de ser estudada nas 

‘classes’ das escolas” (ROSENFELD; GUINSBURG, 2011); são modelares (no sentido 

de exemplar e não tanto padronizadas, modelos, normas), portanto, indispensáveis às 

escolas.  

Enfim, no século XIX, o termo clássico começa a assumir um novo sentido e 

passa a ser entendido como uma escola estética, corrente literária denominada 

classicismo, com características sobre o estudo das artes. 

 No Classicismo, o valor estético está na obra, e só nela; a obra tem seu valor, 

deve por si fazer-se valer esteticamente perante o público, dizer algo sobre si. Por isso, o 

clássico aqui não se confunde com o classicismo; a corrente literária denominada 

classicismo dá a obra tal como é o seu devido valor, a obra é o que vale não o que pode 

dizer de seu criador (ROSENFELD; GUINSBURG, 2011, p. 262); os elementos 

clássicos se distinguem pela valorização da harmonia, da medida e do belo, mantendo 

como elementos fundamentais o equilíbrio, a ordem, a harmonia, a disciplina e a 

serenidade, por meio de ambientes diurnos que simbolizem a natureza (ROSENFELD; 

GUINSBURG, 2011). 

Enfim, no classicismo, a separação das artes se faz presente, para que cada estilo 

possa se manifestar da maneira que for conveniente as suas normas e regras. 

Vigora no Classicismo uma rígida separação das artes: elas não se 

confundem, cada uma obedece a seus próprios ditames. De igual 

modo, dentro da literatura, cada gênero tem suas leis específicas. A 

poesia lírica não deve valer-se do padrão épico e este não se confunde 
com a poesia dramática. A cada gênero correspondem preceitos 

especiais e a confusão entre os vários tipos de composição é tida como 

um grave defeito. A obra deixa de ter o valor que poderia alcançar se 
conformasse exatamente às regras dos respectivos gêneros 

(ROSENFELD; GUINSBURG, 2011, p. 262).  
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 Diante de conotações etimológicas tão variadas, indagamos: em que medida 

esses sentidos podem nos ajudar a compreender o clássico como critério de seleção de 

conteúdos de ensino? Se, por um lado, o sentido etimológico nos parece insuficiente 

para essa discussão, por outro, ele pode nos oferecer um ponto de partida desse debate. 

A limitação se apresenta quando, por exemplo, tomamos o sentido de clássico como 

escola estética. Nesse aspecto, a escola só selecionaria conteúdos vinculados ao 

Classicismo? A nosso ver, isso não parece pertinente, por mais que essa tendência 

estética possa compor o conteúdo de discussões literárias ou artísticas em geral, junto 

com outras escolas artísticas. Uma definição de conteúdos de ensino a partir de uma 

leitura literal de aspectos culturais relativos à classe dominante do tempo de Sérvio 

também não nos parece produtiva. 

Inicialmente clássico era entendido aquele cidadão que pertencia à primeira das 

cinco classes romanas; posteriormente foi entendido a partir de uma divisão do 

conhecimento destinado às classes dominantes e o destinado às classes mais 

favorecidas; essa noção de clássico inicia o processo de seleção do conhecimento, a 

aqueles que estudam os clássicos, para dentro de um espaço formal, como a escola; os 

conteúdos escolares por assim dizer devem partir desse pressuposto: conteúdos da 

cultura erudita, advindas das obras clássicas, não apenas como referência de estudo, mas 

como parâmetros modelares a determinar os valores a serem seguidos pela educação. 

Para nós, interessa perceber: 1) desde o início, há uma vinculação de clássico à 

classe dominante, seja por uma referência direta a essa classe, seja porque o escritor 

modelar pertence a essa classe e a ela destina seus escritos; 2) não deixa de ser curioso 

que, em termos etimológicos, a palavra clássico assumiu, ao longo do tempo, 

significados que a aproximaram da escola enquanto critério essencial para a seleção de 

conteúdos. 

Com relação à primeira afirmação, a noção de clássico está intimamente 

vinculada ao domínio das classes dominantes sob as classes dominadas. Dermeval 

Saviani (1993), em sua obra Escola e Democracia, oferece um novo olhar sobre esse 

paradigma, afirmando que a prevalência do sistema capitalista, assim como da educação 

tradicional, está em afirmar e aceitar esse tipo de dominação social. Uma perspectiva 

crítica de educação tende a por em xeque esta dominação, o que implica negar a noção 

de que um conhecimento mais simplório deve ser destinado às classes dominadas e um 
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conhecimento mais complexo e refinado, para as classes dominantes. Ou seja, parte-se 

da noção de socialização da riqueza, o que implica “o dominado não se liberta se ele 

não vier a dominar aquilo que os dominantes dominam. Então dominar o que os 

dominantes dominam é condição de libertação” (SAVIANI, 1993, p. 66). 

Nessa citação, o que fica de mais significativo é que as classes dominadas, para 

fazer valer seus interesses (igualdade, justiça, liberdade, educação, saúde etc.), 

necessitam apropriar-se dos conteúdos da cultura que a classe dominante já domina, 

para assim se fortalecer e se preparar para agir com igualdade de conhecimentos com 

relação a essa classe e aos conteúdos que a mesma legitima para subjugar e dominar os 

menos favorecidos (SAVIANI, 1993). Diante disso, devemos também compreender 

esses conteúdos para além do entendimento dominante/do capital, pois, “as grandes 

questões sociais precedem a seleção de conteúdos escolares” (GASPARIN, 2002, p. 

37); faz-se necessário exercitá-lo também de forma diversa, criando sobre essas novas 

perspectivas, como as sociais. Portanto, acessar manifestações culturais transformadas 

em conteúdo de ensino é inserir-se na luta social por uma sociedade baseada na 

igualdade. Além disso, é importante considerar que se o ser humano se humaniza pela 

apropriação do patrimônio cultural, o acesso a essa parcela da cultura humana sob a 

forma de conteúdo de ensino é um fator relevante para o próprio processo pelo qual nos 

constituímos humanos. 

Com relação à segunda afirmação, percebemos como o termo clássico assumiu, 

ao longo do tempo, significados que o aproximaram da escola enquanto critério 

essencial para a seleção de conteúdos, passando a designar um termo didático, onde os 

escritos do escritor modelar (precisão, clareza e perfeição) vieram a se configurar numa 

composição literária, reconhecidas como dignas de ser estudada nas “classes” das 

escolas (ROSENFELD; GUINSBURG, 2011, p. 261). Aqui surge, pelo menos, um 

problema: como caracterizar o escritor ou a obra modelar de modo a não cair na 

afirmação de classes sociais? 

Ítalo Calvino (1993), em sua obra Por que ler os clássicos?, apresenta algumas 

sugestões de critérios para qualificar um autor ou obra modelar ou exemplar quando 

define o clássico: 

Dizem-se clássicos aqueles livros que constituem uma riqueza para 
quem os tenha lido e amado; mas constituem uma riqueza não menor 

para quem se reserva a sorte de lê-los pela primeira vez nas melhores 

condições para apreciá-los (CALVINO, 1993, p. 10). 
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Nessa definição, Calvino esclarece sobre a “riqueza” do que significa ler um 

clássico. A obra clássica possui caráter formativo; nesse sentido, dá forma às 

experiências, oferece histórias, valores e referências que passam a compor a vida 

daquele que a leu ou está lendo, seja porque concordamos ou discordamos deles. 

Portanto, exercem influências inesquecíveis a quem as tenha conhecido:  

Os clássicos são livros que exercem uma influência particular quando 

se impõem como inesquecíveis e também quando se ocultam nas 
sobras da memória, mimetizando-se como inconsciente coletivo ou 

individual (CALVINO, 1993, p. 11). 

 

 Cada obra clássica é criada a partir de desafios de um determinado tempo 

histórico e de uma cultura. Porém, o fato de possuir um caráter formativo para quem o 

lê evidencia que a obra clássica permite diálogos entre as diferentes obras ao longo da 

história, proporcionando o conhecimento das diferentes culturas, linguagens e costumes 

dos diferentes povos, no espaço e no tempo. Assim, ao longo dos anos, a obra clássica 

supera sua temporalidade e carreia junto a si as leituras realizadas por cada geração de 

leitores. Por isso, 

Os clássicos são aqueles livros que chegam até nós trazendo consigo 
as marcas das leituras que precederam a nossa e atrás de si os traços 

que deixaram na cultura ou nas culturas que atravessaram (ou mais 

simplesmente na linguagem ou nos costumes) (CALVINO, 1993, p. 
11). 

 

São livros, que já ouvimos dizer, achamos que os conhecemos, mas quando 

realmente os lemos, de fato, descobrimos o quão são inéditos: “Os clássicos são livros 

que, quanto mais pensamos conhecer por ouvir dizer, quando são lidos de fato mais se 

revelam novos, inesperados, inéditos” (CALVINO, 1993, p. 11). 

O clássico consegue fazer parte da vida da pessoa que o leu e, a partir daí, torna-

se o seu “talismã”; é uma relíquia, aflora os conhecimentos a partir deles: “Chama-se 

clássico um livro que se configura como equivalente do universo, à semelhança dos 

antigos talismãs” (CALVINO, 1993, p. 11). 

É clássico aquilo que passou a ter lugar de impacto na vida de uma sociedade ou 

de uma geração inteira, coloca em diálogo o nosso tempo (presente) e o tempo passado 

(tempo de criação da obra clássica), impactando os sujeitos, a pessoa, e as gerações. 

Dessa maneira, o contato com o clássico aguça o nosso sentido de humanidade, pois nos 
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permite ter referências da constituição das individualidades e da coletividade; enfim, é 

clássico aquilo que é mais essencial para a liberdade do ser humano. 

Um clássico é um livro que vem antes de outros clássicos; mas quem 

leu antes os outros e depois lê aquele, reconhece logo o seu lugar na 
genealogia. [...] persiste como rumor mesmo onde predomina a 

atualidade mais incompatível (CALVINO, 1993, p. 12). 

 

 Em consonância com o nosso esforço, Calvino chega a mencionar a relação 

entre a educação escolar e os livros clássicos. Ao fazer isso, acaba por imputar uma 

função a essa instituição. Segundo esse autor, é fundamental a escola abordar os 

clássicos; mas cumprir esse papel implica ferir o caráter desinteressado da leitura de um 

clássico. Parece haver aí um paradoxo: a leitura do clássico não se guia por nenhuma 

finalidade, mas, no contexto escolar, essa ausência de finalidade é suspensa e o contato 

com o clássico é compulsório. Calvino aposta que a liberdade da escolha só pode ser 

construída a partir do contato obrigatório com os vários clássicos existentes. Portanto, 

na sua compreensão, o caráter compulsório pode ser condição de liberdade para os 

leitores, pois apenas tendo contato com vários clássicos cada um terá condições de 

escolher seus próprios clássicos; esse é o papel da escola:  

[...] a escola deve fazer com que você conheça bem ou mal um certo 
número de clássicos dentre os quais (ou em relação aos quais) você 

poderá depois reconhecer os “seus” clássicos. A escola é obrigada a 

dar-lhe instrumentos para efetuar uma opção: mas as escolhas que 
contam são aquelas que ocorrem fora e depois de cada escola 

(CALVINO, 1993, p. 11, grifo nosso). 

 

Por mais que tome como referência prioritária o âmbito literário, Calvino coloca 

no coração do trabalho escolar a apropriação dos clássicos. Em Saviani, o sentido de 

clássico assemelha-se ao dado por Calvino. Segundo o educador brasileiro, “Clássico é 

aquilo que resistiu ao tempo, logo sua validade extrapola o momento em que ele foi 

proposto” (SAVIANI, 1991, p. 101). A força de resistir ao tempo de um conhecimento 

clássico advém de seu caráter formativo, de sua força de fazer dialogar tempos. Nesse 

sentido, Saviani aprofunda o vínculo com a escola: 

O clássico não se confunde com o tradicional e também não se opõe, 

necessariamente, ao moderno e muito menos ao atual. O clássico é 

aquilo que se firmou como fundamental, como essencial. Pode, pois, 
constituir-se num critério útil para a seleção dos conteúdos do trabalho 

pedagógico (SAVIANI, 1991, p. 14). 
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Conclui-se desses dois autores que a escola é o lugar no qual os clássicos 

ocupam lugar privilegiado, visto que é o espaço de socialização desse saber.  

A humanidade tem produzido na sua história muitos saberes. Os conteúdos de 

ensino começam a ser selecionados, quando, no trabalho pedagógico, indagamos quais 

desses saberes são clássicos, sobreviveram ao tempo e condensaram a atividade humana 

de gerações a gerações a ponto de se tornar crucial para a compreensão e formação do 

mundo e do sujeito contemporâneo. 

 

Conteúdo de ensino como um conhecimento sistemático 

Na tentativa de compreender o mundo e orientar a sua ação, o ser humano 

produz várias formas de conhecimento. O saber popular corresponde ao saber mais 

originário que produzimos em nossas relações e práticas diárias e imediatas; por essa 

razão, ele tem o caráter assistemático, fragmentado e espontâneo. Também chamado de 

senso comum, o saber espontâneo não é necessariamente falso, mas representa um saber 

que não conhece a si mesmo, os seus fundamentos e a sua razão de existir. Por sua vez, 

a partir desse saber mais espontâneo, o ser humano produziu, ao longo da sua história, 

conhecimentos mais complexos e elaborados. Podemos dizer mais sistematizados. 

Como podemos caracterizar o saber sistemático? 

O termo sistemático deriva de sistema, e sistema, segundo o dicionário Houaiss, 

diz respeito à: 

 
sis.te.ma 
1 conjunto de elementos, concretos ou abstratos, intelectualmente 

organizado  

[...] 

2  estrutura que se organiza com base em conjuntos de unidades inter-
relacionáveis por dois eixos básicos: o eixo das que podem ser 

agrupadas e classificadas pelas características semelhantes que 

possuem, e o eixo das que se distribuem em dependência hierárquica 
ou arranjo funcional  

[...] 

3    técnica ou meio de se fazer alguma coisa, esp. de acordo com um 
plano; método, processo, procedimento  

[...] 

4    conjunto de ações e meios que visam a um objetivo; planejamento, 

plano [...] 
5    qualidade econômica, moral, política de uma sociedade que 

condiciona, integra e/ou aliena um indivíduo 
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Dessa caracterização, percebe-se que o termo está atrelado às regras, normas, às 

diferentes combinações de partes reunidas para concorrerem a um todo, formar um 

conjunto; daí conclui-se que o termo, quando aplicado ao saber, é melhor compreendido 

como um conhecimento articulado, metódico, coerente, portanto, elaborado e erudito, 

como se apresenta na ciência, na arte e na filosofia, por exemplo. 

O saber espontâneo, de senso comum, não precisa da existência da escola para 

existir ou para ser difundido, pois ele é produzido e apropriado nas nossas relações 

sociais mais imediatas. Portanto, a escola que, em tese, apenas prolonga o saber popular 

é desnecessária. 

Saviani (1991) considera que o saber popular é o ponto de partida do trabalho 

escolar; isso significa que a escola parte do que foi vivido, experienciado e conhecido 

pelos alunos.  Contudo, esse ponto de partida precisa ser superado e enriquecido, isto é, 

a escola não pode apenas se encarregar do mais simples palpite ou da simples 

disseminação do senso comum. Nessa perspectiva, o autor defende a proposta da escola 

como mediadora entre o saber popular e o saber erudito. 

O autor defende a idéia de que o povo precisa da escola para ter acesso ao saber 

erudito, ao saber sistematizado e, em conseqüência, para expressar, de forma elaborada, 

os conteúdos da própria cultura popular que correspondem a seus interesses; coloca a 

escola como instituição cujo papel consiste na socialização do saber sistematizado.  

Em Saviani (1991, p. 21), é pela mediação da escola que acontece o acesso ao 

saber sistematizado, sistemático; em outros termos, é o local onde ocorre a passagem do 

saber espontâneo ao saber sistematizado e da cultura popular à cultura erudita; 

proporcionando ao educando a possibilidade de adquirir o conhecimento, sistematizado, 

sem que com isso, desmereça o saber espontâneo. 

 Saviani (1991, p. 22, grifo nosso), acrescenta:  

O acesso à cultura erudita possibilita a apropriação de novas formas 

por meio das quais se podem expressar os próprios conteúdos do saber 

popular. Cabe, pois, não perder de vista o caráter derivado da cultura 

erudita, em relação à cultura popular, cuja primazia não é destronada. 
Sendo uma determinação que se acrescenta a restrição do acesso à 

cultura erudita, conferirá àqueles que dela se apropriam uma situação 

de privilégio, uma vez que o aspecto popular não lhes é estranho. 
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Segundo Saviani (1991), a escola permite uma via de mão dupla: parte do saber 

popular, dele se afasta pela mediação do saber sistemático, para ao saber popular 

retornar, agora de um modo mais denso e diferente do ponto de partida. 

É fundamental que o ensino seja organizado, de modo que possa ocorrer a 

transmissão e assimilação ativa do conhecimento clássico e sistematizado. Ao 

selecionar esses conhecimentos para compor o currículo escolar, a escola enfrenta o 

desafio de sequenciá-los e dosá-los. 

 

Expressão Corporal e Educação Física 

 Os conteúdos de ensino representam saberes socialmente produzidos e 

selecionados pela escola em meio aos conflitos sociais que esta enfrenta 

cotidianamente; de acordo com nosso referencial teórico esses saberes precisam atender 

aos critérios de ser clássico e sistemático. Tal constatação, portanto, coloca-nos diante 

de algumas questões: em que medida podemos compreender a expressão corporal como 

conteúdo da Educação Física? Quais possibilidades de expressões corporais atendem 

aos critérios de ser conhecimento clássico e sistemático? 

Diante de tais questionamentos, lembramos que o ser humano ao longo de sua 

história tem produzido manifestações culturais; no seu conjunto, o patrimônio cultural 

exterioriza modos de ser e estar no mundo. Expressar-se corporalmente é apenas uma 

das maneiras possíveis de manifestar a existência humana.  

A nosso ver, a expressão corporal é uma forma social e histórica que o ser 

humano criou para exprimir a si próprio e o mundo que vive, portanto, é tanto uma 

linguagem como um conhecimento que pode ser escolarizado.  

Como linguagem, a expressão corporal revela esse “falar” não verbal que 

constitui o campo da gestualidade. Os gestos comunicam; eles não são apenas 

deslocamentos corporais biomecânicos, possuem sentidos e significados; são 

expressivos. Assim, a expressão corporal remete para a dimensão estética, isto é, para o 

âmbito dos sentidos humanos. Pela mediação desses sentidos, compreendemos e 

representamos o mundo, apreendemos as suas relações constitutivas; nesse sentido, a 

expressão corporal se caracteriza como conhecimento eminentemente sensível. É claro 

que aqui não estamos compartimentando o ser humano em sua complexidade 

intelectual-sensitiva ou sensitivo-intelectual. Chamamos atenção para o fato de que a 
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experiência eminentemente (e não exclusivamente) sensorial é também uma experiência 

de conhecimento. 

Como linguagem e conhecimento, a expressão corporal está presente em vários 

momentos da vida e em diferentes lugares sociais. Andar, correr e saltar são atos da vida 

diária, da vida em sociedade, traços da cultura que se inscreveram nos corpos ao longo 

de sua história. São ações que podem compor tarefas como atravessar uma rua, pegar 

uma fruta em uma árvore, fugir de um cachorro raivoso. Por certo, essas formas de 

movimentar-se demandaram uma aprendizagem social, mas tal aprendizagem é 

garantida pelas relações sociais espontâneas. Porém, existem também gestos mais 

complexos, constituídos de muitos atos cotidianos combinados, incorporados em 

práticas corporais sistematizadas na forma de dança, esporte, jogos da performance de 

um ator etc. São gestos corporais codificados em uma forma de linguagem complexa e  

em um saber sistematizado a partir de um certo desenvolvimento técnico, científico  e 

cultural, carregados de sentidos históricos para a humanidade muitas vezes não 

traduzíveis ou captados de modo imediato. 

Como se percebe, as possibilidades gestuais expressivas não são homogêneas. 

Brasileiro e Marcassa (2008) chegam a descrever três formas especificas de 

compreender a linguagem corporal: a linguagem individual, formada a partir de 

gestualidades próprias dos sujeitos, de seu universo psíquico, personalidade e construída 

na relação com a cultura; há aquelas constituídas pelas marcas, normas, regras e 

expressões gestuais dos grupos e das pessoas que compartilham de uma mesma cultura; 

e outras nas quais as práticas ou manifestações da cultura corporal, ao serem 

sistematizadas e elaboradas com base em saberes e interesses específicos, comportam 

sentidos e significados que contextualizam, explicam, classificam e selecionam 

movimentos, ações, expressões e atividades corporais humanas (BRASILEIRO; 

MARCASSA, 2008). Há, portanto, formas diversificadas de expressões corporais. 

Considerando a sua complexidade, não existe na escola uma única disciplina que 

tenha exclusividade no tratamento das possibilidades expressivas do corpo. Diante desse 

universo variado de expressões corporais, indagamos: que mover-se é esse que interessa 

à educação escolar? Portanto, qual interessaria a Educação Física? Quais gestos 

simbólicos que, ao longo da história, foram codificados e se tornaram objetos de estudo 

de determinadas disciplinas escolares? 
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Se tomarmos como referência a educação dos gestos corporais vinculados à 

Educação Física, é importante lembrar que ela foi primeiramente pensada a partir de 

análises laboratoriais e médicas como os estudos do fisiologista E. Marey e do biólogo 

G. Demeny, nas duas últimas décadas do século XIX (SOARES, 1996). Posteriormente 

estudadas com enfoque no olhar expressivo do movimento; enfim, tratada de forma a 

expressar símbolos e esconder outros, formando, portanto, a linguagem do corpo. As 

relações do homem com o mundo expressas por meio dos gestos não estão dissociadas 

dos aspectos culturais e sociais. Soares (1996, p. 10) destaca: 

Desde suas origens na sociedade ocidental moderna, vamos sempre 

encontrar a inegável importância de um conhecimento do corpo sob o 

ponto de vista da anatomia, fisiologia e mecânica do movimento. Mas 
também, desde as suas origens vamos encontrar preocupações de 

natureza pedagógica, busca de relação entre o físico e o mental, 

socialização, etc. 

 

 

Com suas características especiais e específicas, as práticas corporais formaram 

um grande acervo na história corporal dos gestos e dos movimentos, constituíram em 

objetos de estudos de médicos, pedagogos e outros, e começaram a ser então 

pedagogizadas na escola. 

Começamos, então, a partir daqui a compreender que a expressão corporal não é 

então conteúdo exclusivo da Educação Física, não é conteúdo em si. As várias formas 

de conhecimento estético abordadas pela escola não se reduzem àquelas que são 

conteúdos da Educação Física. O conhecimento estético também remete para o âmbito 

da Educação Artística e da Literatura, por exemplo.  

 Soares et. ali denomina de elementos da cultura corporal as formas de expressão 

corporal que se tornam conteúdos da Educação Física. Considerando o caráter muito 

genérico dessa denominação, opto por seguir a tendência de denomina-las como práticas 

corporais, entendidas, segundo Silva e Damiani (2005), como construções culturais 

expressas como linguagem nas diferentes formas de expressão corporal. 

O termo prática corporal é usado em diferentes áreas do conhecimento – 

Antropologia, Sociologia, Psicologia, História, Saúde – e, em cada uma, ganha 

significados próprios. Como afirmam Lazzarotti Filho et al. (2010, p. 25), na Educação 

Física, esse termo tem sido valorizado por aqueles que estabelecem a relação da área 

com as Ciências Humanas e Sociais, “[...] pois aqueles que dialogam com as ciências 
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biológicas e exatas operam com o conceito de  atividade física”. Ao seguir essa 

orientação, tomamos o termo com um sentido mais específico, indicando manifestações 

sistematizadas como esporte, jogo, lutas, ginástica e dança, entre outras, que foram 

historicamente apropriadas pela Educação Física como seus conteúdos de ensino. 

As práticas corporais a serem abordadas pedagogicamente pela Educação Física 

são formas de expressão corporal, mas isso não significa que todas as formas de 

expressão corporal reduzem-se às práticas corporais tematizadas pela Educação Física. 

Portanto, nem tudo que é expressão corporal é conteúdo da Educação Física, pois a 

Educação Física não é possuidora do tratamento pedagógico da expressão corporal no 

seu todo. A expressão corporal remete para um universo mais amplo de produção 

humana de caráter estético no qual se encontram as práticas corporais. 

Além disso, é importante registrar que a expressão corporal não é um outro 

conteúdo a ser acrescentado ao lado das práticas corporais sistematizadas na forma de 

dança, ginástica, lutas, esportes, etc. Essas práticas corporais são formas expressivas que 

carreiam linguagem e conhecimentos próprios, são modos diversos do ser humano se 

exprimir corporalmente, isto é, são movimentos expressivos. Seu sentido e significado, 

isto é, o que esses movimentos expressam e comunicam pode modificar-se ao longo da 

história humana.   

Essa observação é relevante, pois, às vezes, acredita-se que o trabalho com a 

expressão corporal surge na Educação Física quando o professor opta por incentivar a 

consciência do fazer corporal do aluno, quando esse incentiva a conscientização da 

expressividade do corpo, dos sentidos, das sensações e do fazer estético. Pode-se dizer 

que esse trabalho é um momento fundamental para o horizonte de conscientização 

corporal. Contudo, mesmo as formas mais rígidas e tradicionais de práticas corporais 

são expressões corporais. Por exemplo, a repetição ininterrupta e tediosa do movimento 

técnico do battement tendu em uma aula ballet clássico para crianças de 8 anos 

conduzida por uma professora bastante tradicional comunica e expressa algo. O que? 

Talvez que a aprendizagem do ballet é enfadonha, que o corpo precisa ser totalmente 

controlado e disciplinado para dançar, ou que é preciso esforço e superação dos 

sacrifícios para uma aprendizagem eficiente, entre outras possibilidades interpretativas. 

Dessa maneira, mesmo quando o professor não estimula uma atitude consciente diante 
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do fazer estético, há nesse fazer uma expressividade. A diferença é que essa 

expressividade é “muda”, não reconhecida e refletida pelo próprio sujeito. 

Deste modo, as práticas corporais sistematizadas de que trata a Educação Física 

são modos corporais de expressividade, sejam elas mais rígidas, tradicionais, 

conscientes ou não. Um dos grandes desafios que interessa à Educação Física, então, é a 

conscientização dessa expressividade corporal, orientada por meio de um trabalho 

pedagógico que reconheça e identifique essa expressividade como linguagem e 

conhecimento. Por esse caminho, confere-se dignidade ao tratamento escolar dessa 

pratica. Nesse sentido, 

A expressão corporal é uma linguagem, um conhecimento universal, 
patrimônio da humanidade que igualmente precisa ser transmitido e 

assimilado pelos alunos na escola. A sua ausência impede que o 

homem e a realidade sejam entendidos dentro de uma visão de 
totalidade. Como compreender a realidade natural e social, complexa 

e contraditória, sem uma reflexão sobre a cultura corporal humana? 

(COLETIVO DE AUTORES, 1992, p. 43). 

 

Mas, ainda permanece a nossa indagação chave: é qualquer possibilidade 

expressiva do corpo que interessa à Educação Física escolar? 

Uma primeira observação diz respeito ao tipo de aprendizagem que certos gestos 

exigem. Um gesto mais simples como acenar adeus é aprendido no contexto das 

próprias relações sociais espontâneas e cotidianas. À educação escolar não interessa 

limitar-se a esse tipo de conhecimento; no dizer de Saviani, trata-se de um 

conhecimento espontâneo que não justificaria a existência da instituição escolar. Nesse 

sentido, à escola caberia socializar um saber que as relações espontâneas não dão conta 

de garantir; portanto, ela se interessaria por gestos mais complexos que, em princípio, 

demandam uma aprendizagem igualmente mais complexa, elaborada e sistematizada. 

Além disso, nosso olhar na escola deve voltar-se para formas de práticas 

corporais/expressivas que a despeito de suas mutações e diversificações, tem 

sobrevivido aos tempos e se tornaram clássicas: as várias formas de ginástica, de 

danças, lutas, jogos, as diversas modalidades esportivas, etc. Nesse sentido, é 

importante identificar linguagens corporais/ conhecimentos sensíveis que se afirmaram 

como elementos da cultura, da linguagem corporal ao longo da história humana, 

tornaram-se clássicas e ganharam relevância social na constituição humana 

contemporânea. 
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Entretanto, aqui surge um problema: algumas formas complexas e 

sistematizadas de práticas corporais declinam da mediação da instituição escolar para 

sua aprendizagem (ou de qualquer outra instituição que confira um tratamento 

pedagógico formal a essas práticas). Aqui pensamos no futebol, em várias danças ou 

jogos e brincadeiras que crianças e adolescentes aprendem nas ruas ou em suas casas. 

É importante retomarmos as reflexões de Saviani no sentido que a escola precisa 

ser ponte entre o saber espontâneo e o sistematizado; no nosso caso, mediação entre a 

expressão corporal cotidiana e o universo de gestos complexos. A linguagem corporal 

cotidiana e o conhecimento sensível espontâneo interessam à escola como ponto de 

partida do trabalho educativo. Acessar formas complexas de movimentar-se pode 

contribuir não apenas para o enriquecimento da experiência cultural do sujeito (à 

medida que se apropria de linguagens e conhecimentos complexos), mas também para a 

compreensão e reconstrução dos próprios gestos cotidianos e seus significados. 

Também é importante considerar que a aprendizagem cotidiana de algumas 

manifestações corporais complexas pode acontecer, mas com o risco permanente de 

simplificar a própria complexidade dessas manifestações. Desta maneira, a 

aprendizagem “massificada” do futebol, muito característica da sociedade brasileira, só 

ocorre na medida em que as dimensões do conhecimento dessa prática corporal 

definidas por Bracht (1996) – o seu próprio fazer e o saber sobre esse fazer – são 

sacrificadas e reduzidas a padrões motores estereotipados e instrumentais; expressões de 

um corpo disciplinado. 

Portanto, algumas práticas corporais complexas e sistematizadas podem começar 

a ser aprendidas fora da escola, mas, a nosso ver, tem na escola a chance de serem 

plenamente incorporadas, vivenciadas, compreendidas e reconstruídas.  Isso significa 

recuperar a 

 [...] memória corporal viva, individual e coletiva, das experiências 

marcantes e dos saberes corporais prévios. Trata-se de uma tentativa 

de revisão da história do corpo “em movimento” – tanto do ponto de 

vista do indivíduo que a carrega, como da relação dessa mesma 
memória com a cultura e a sociedade mais ampla. Esse “diálogo” 

realizado na e pela linguagem do corpo possibilita, por sua vez, não 

somente conhecer mais de si mesmo e do mundo que nos cerca, mas 
criar novas possibilidades de expressão, inserção e intervenção em 

nosso meio (BRASILEIRO; MARCASSA, 2008, p. 203). 
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Considerações finais 

Nesta pesquisa, buscamos responder a seguinte indagação: qualquer 

possibilidade expressiva do corpo interessa à Educação Física escolar como conteúdo 

educacional? A fim de abordar essa questão, consideramos necessário discutir as 

relações entre Estética, Educação Física e Expressão Corporal. 

Assim, nesse artigo, foi necessário compreendermos o significado do termo 

estética para tomarmos como base de entendimento de nossas indagações. Utilizamos 

dicionários de língua portuguesa, e específicos de Filosofia, e descobrimos indicações 

de que o termo estética em seu sentido etimológico está vinculado aos sentidos e à 

percepção humana. Avançamos no sentido filosófico e, de um modo geral, 

identificamos que, nesse longo itinerário, o termo passou a designar um campo de 

estudo da filosofia e do campo artístico. 

Ao vincular a discussão do termo estética com a Educação Física, encontramos o 

trabalho da autora Costa (2011) que analisou periódicos da área e identificou neles o uso 

de quatro sentidos principais de estética; aparência corporal; vivências de uma prática 

corporal; arte; e por fim, o viver humano, e a discussão filosófica vinculada à 

sensibilidade humana. Identificamos que determinados conteúdos da Educação Física 

que não são artísticos podem ser analisados como expressões estéticas (neste caso, não 

artísticas).  

Seguindo a decisão de Costa, tomamos o termo estética como vinculado ao 

âmbito da sensibilidade, referente aos sentidos e sensações, e, achamos relevante 

trabalhar a noção de expressividade, para tentar compreender a relação entre expressão 

corporal e conteúdos de ensino da Educação Física. 

  Considerando essas observações dentro da discussão estética, tomamos como 

foco a noção de expressão corporal. Para tanto, procuramos Trabalhos de Conclusão de 

Curso do Centro de Educação Física e Desportos da Universidade Federal do Espírito 

Santo que indicassem, no título e resumo, as relações existentes entre Educação Física e 

Expressão Corporal. A maioria das monografias encontradas aborda a expressão 

corporal a partir de noções como sensibilização, sensibilidade e conscientização 

corporal.   

 Alguns autores de referência no Brasil têm insistido que a expressão corporal é 

conteúdo de ensino “em si” da Educação Física e por ser uma questão que merecia 
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esclarecimentos fiquei instigada a investigar e discutir a noção de expressão corporal e 

sua relação com a Educação Física. 

Assim, buscamos compreender o significado que um conteúdo de ensino deve 

ter, recorrendo às formulações levantadas por Demerval Saviani (1991) para 

entendermos a natureza da educação e sua especificidade, e como a humanidade 

produzida no homem, ao longo de sua história, é fruto do trabalho educativo. Faz-se 

necessário, portanto, que a educação faça uma seleção do que ensinar. Saviani (1991) 

ainda nos sugere, pelo menos, dois critérios de seleção do saber a ser trabalhado na 

escola; o saber clássico e o saber sistemático.  

Inicialmente discutimos o sentido do termo clássico, em seguida o sentido de 

saber sistemático e pudemos compreendê-los como critérios de escolha dos conteúdos a 

serem tratados na escola, entendendo como esses saberes se articulam com a Expressão 

Corporal e Educação Física.  

Para iniciarmos o processo de seleção dos conhecimentos a serem tratados na 

escola deveríamos compreender a noção do termo clássico. Em Ítalo Calvino, 

averiguamos que os conteúdos escolares vinculam-se a obras clássicas; estas são vistas 

não apenas como referência de estudo, mas como parâmetros modelares devem 

determinar os valores a serem seguidos pela educação. A escola, então, deve ser o lugar 

onde esses clássicos devem ocupar lugar privilegiado, visto que é o espaço de 

socialização dos saberes. Assim, a humanidade tem produzido na sua história muitos 

saberes.  

Os conteúdos de ensino começam a ser selecionados quando, no trabalho 

pedagógico, indagamos quais desses saberes são clássicos, sobreviveram ao tempo e 

condensaram a atividade humana de gerações em gerações a ponto de se tornarem 

cruciais para a compreensão e formação do mundo e do sujeito contemporâneo. 

 Mas ainda ficava uma pergunta, como poderíamos caracterizar o saber 

sistemático? Saviani (1991) considera que o saber popular é o ponto de partida do 

trabalho escolar; a escola parte do que foi vivido, experienciado e conhecido pelos 

alunos; esse saber precisa ser superado e enriquecido. Portanto, nessa perspectiva, a 

escola é a mediadora entre o saber popular e o saber erudito.  

Em Saviani (1991, p. 21), identificamos que é pela mediação da escola que 

acontece o acesso ao saber sistematizado, sistemático; sendo o local onde ocorre a 
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passagem do saber espontâneo ao saber sistematizado e da cultura popular à cultura 

erudita; a escola deve então partir do saber popular, dele se afastar pela mediação do 

saber sistemático, para ao saber popular retornar, agora de um modo mais denso e 

diferente do ponto de partida. 

É fundamental que o ensino seja organizado, de modo que possa ocorrer a 

transmissão e assimilação ativa do conhecimento clássico e sistematizado. Ao 

selecionar esses conhecimentos para compor o currículo escolar, a escola enfrenta o 

desafio de seqüenciá-los e dosá-los.  

Uma primeira observação que destacamos é com relação ao tipo de 

aprendizagem que certos gestos exigem. À escola caberia socializar um saber que as 

relações espontâneas não dão conta de garantir; portanto, ela se interessaria por gestos 

mais complexos que, em princípio, demandam uma aprendizagem igualmente mais 

complexa, elaborada e sistematizada.  

Nesse artigo, pude evidenciar que os movimentos corporais nos remetem para 

um conjunto muito amplo de experiências estéticas que vão desde a prática do esporte 

até gestos cotidianos. O olhar da Educação Física volta-se para algumas formas de 

expressão corporal que, a despeito de suas constantes diversificações, tem sobrevivido 

aos tempos e tornaram-se clássicas como as várias formas de ginástica, danças, lutas, 

jogos e as diversas modalidades esportivas, entre outros. Nesse sentido, é importante 

identificar linguagens corporais e conhecimentos sensíveis que se afirmaram como 

elementos da cultura e da linguagem corporal ao longo da história humana, e assim 

tornaram-se clássicas ao ganhar relevância social na constituição humana 

contemporânea. 

Concluímos que a escola precisa ser a ponte entre o saber espontâneo e o 

sistematizado, pela mediação que faz entre a expressão corporal cotidiana e o universo 

dos gestos complexos. Assim, para a Educação Física, a Expressão Corporal enquanto 

pratica corporal é conteúdo da Educação Física; porém, esta não é possuidora do 

tratamento pedagógico da expressão corporal no seu todo, o uso comum do termo 

banaliza a expressão corporal como conteúdo a ser estudado separadamente da vida 

humana, o que é um erro. Devemos sim articular os conhecimentos simples e 

complexos apreendidos fora da escola, conferindo a eles um tratamento pedagógico para 

que sejam plenamente incorporados, vivenciados, compreendidos e reconstruídos no 
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ambiente educacional, onde a conscientização do movimento deva ser o grande foco 

nesse processo. 

Somos desafiados a avaliar nosso trabalho enquanto educadores, nos preparando 

melhor para compreender o valor que determinadas práticas corporais podem trazer de 

significante para a sociedade quando sofrem um tratamento especializado pela educação 

formal. Além disso, precisamos saber identificar os conteúdos que são apropriados, 

ressignificando e recriando os que válidos e relevantes para a comunidade escolar no 

sentido de garantir o aprendizado que deve ser objeto de ensino da Educação Física.  

Reconhecemos, ainda, que algumas questões mereceriam aprofundamentos em 

pesquisas futuras. Interessa-nos detalhar a distinção e a relação existente entre os 

movimentos corporais expressivos que assumem uma intencionalidade própria, tendo 

em vista os objetivos ou metas a que a pessoa deseja seguir; e os movimentos que não 

buscam necessariamente uma intencionalidade, aqueles movimentos que são 

espontâneos, mas que foram construídos a partir da experiência que a pessoa 

experienciou a partir do contato com os movimentos expressivos complexos e, após 

essa experiência, deixaram marcas no indivíduo demarcando o que ele é e o que faz de 

sua vida.  
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