
EDUCAÇÃO SOMÁTICA: UMA COMPANHEIRA PARA O ENSINO DA 

DANÇA NA ESCOLA
1
 

 

Mayara Pereira dos Santos
2
 

CEAFI – Pontifícia Universidade Católica de Goiás 

 

RESUMO: O presente estudo tem o objetivo de apresentar que a educação somática pode ser 

uma companheira para o ensino da dança na escola. Possibilitando que a dança lute contra a 

permanência do movimento mecânico e automatizado do corpo na escola e incentivando o 

aluno a despertar sua consciência corporal e também do movimento, o que também colabora 

para o despertar da percepção, da sensibilidade, da espontaneidade desse sujeito. É uma 

pesquisa bibliográfica que discursa sobre o corpo, o movimento, a educação somática e a 

dança unindo todos esses elementos no ambiente escolar. 
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ABSTRACT: This study aims to show that somatic education will be a great companion for 

teaching dance at school. Helping to fight the remained of automated mechanical movement 

and the body in school and encouraging the student body to awaken his conscience and also 

the movement, which in turn also contributes to the awakening of perception, sensitivity, 

spontaneity of this subject. It is a literature that talks about the body, movement, dance and 

somatic education uniting all of these elements in the school environment. 
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O CORPO NA ESCOLA 

 

Nunca se falou, se viu e se mostrou tanto o corpo, como estamos presenciando agora, 

na atual época em que vivemos. O corpo que antes era escondido por várias camadas de 
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roupas, onde nem a própria pessoa podia vê-lo, vestimentas que muitas vezes atrapalhavam 

essa pessoa a aproveitar a sua ampla capacidade de movimento, hoje essa realidade é 

completamente contrária. O corpo está completamente à mostra por toda a cidade, todos 

podem ver e as roupas estão cada vez menores. Apesar do paradoxo histórico e da imensa 

quantidade de imagens do corpo visualizadas diariamente, nunca se vivenciou uma ausência e 

uma anulação tão grande deste. Anulação essa que perpassa à percepção, à sensibilidade, à 

mobilidade e à espontaneidade desse corpo. 

Atualmente o corpo virou artigo de vitrine, ou seja, algo para ser observado e a 

referência é de algo virtual, televisivo, computadorizado, como as fotos de revistas, outdoors. 

Esse corpo é mostrado para a sociedade como sendo belo, e nas entrelinhas é imposto como o 

ideal para todos. Porém esse corpo que vemos diariamente nos meios de comunicação não é 

real, é um corpo idealizado, moldado por programas de computador, que conseguem fazer 

toda e qualquer alteração como aumentar o bumbum, diminuir a barriga, passar uma borracha 

nas celulites e nas estrias, mudam o ângulo da imagem.  

Esse corpo virtual, ou melhor, essa imagem completamente modificada e manipulada 

é objeto de desejo das pessoas. Infelizmente, a palavra objeto, nesse momento cabe 

perfeitamente, pois o corpo passa a não ter mais identidade, virou apenas um acessório que 

pode ser moldado, manipulado e controlado, deste modo às pessoas fazem de tudo para 

conseguirem se adequar a um modelo. Com tudo elas desejam ter um corpo que não existe, 

que não passa de uma folha de papel ou de uma imagem virtual, e acreditam que quando 

alcançarem este resultado serão mais confiantes em si mesmas. Mas o mais importante às 

pessoas não fazem, que é se educar para ter um corpo saudável. O corpo virtual, manipulado, 

modificado é sempre desejado e o real, palpável, é sempre descartado, escondido, jogado 

quase que em uma lata de lixo.   

Mas é claro que a tecnologia nos deu outra possibilidade de ter aquele corpo virtual 

escultural. Pagando, dinheiro que hoje compra “quase tudo”. Posso tirar, acrescentar, moldar. 

Nesse momento o corpo vira uma massa de modelar. Mas como manter isso sem uma 

educação alimentar, sem um programa de atividade física? Isso é simples, quando esse corpo 

estiver fora dos padrões da mídia, pago para que ele seja remodelado outra vez. E a vida toda 

será desta maneira, se tiver dinheiro, pois só assim conseguirá manter aquele corpo escultural 

que não lhe pertence, criado em uma sala de cirurgia, pode ser moldado de qualquer forma e a 

qualquer momento. Portanto, por mais que tentemos moldar o nosso corpo em uma sala de 

cirurgia ele nunca vai ficar igual ao das imagens que nos são mostradas diariamente, nunca, 

não pela tecnologia, mas infelizmente pelas pessoas, que nunca estão satisfeitas, sempre 
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querem mais. Talvez não saibam que o dinheiro não compra a felicidade, a satisfação, o 

prazer de ser um corpo. 

Bolsanello (2010) complementa dizendo que o corpo de hoje é um “Corpo 

manipulável, liberto do destino que “Deus” lhe deu”, mas que por outro lado ficou escravo 

de outros fatores, como o: 

 

Body building, fitness, piercing, escarificação, cirurgias estéticas, uso de 

anabolizantes, viagra e anticoncepcionais, implante de próteses, dopagem, cirurgia 

de mudança do sexo, transplante de órgãos, perspectiva de clonagem e manipulação 

genética: o corpo contemporâneo é feito ao sabor das escolhas do indivíduo pelas 

mágicas da tecnologia [...]. Desvinculado do sujeito, o corpo contemporâneo luta por 

sobreviver em meio à ideais inatingíveis de beleza; à comercialização de sua 

imagem; a sua reificação e “virtualização”; às solicitações da mídia; às exigências de 

produtividade; às dramáticas mudanças no meio ambiente; às frequentes catástrofes 

naturais; às incertezas em relação à continuidade de nossa espécie; à manipulação 

genética; à reprodução fora da sexualidade; a sua hiper-sexualização; à sua 

submissão à autoridade médica; às promessas dos produtos farmacêuticos e 

cosméticos; à abundância de imagens de violência. (BOLSANELLO, 2010, p. 27) 

 

É assim o corpo contemporâneo, e como afirma Bolsanello “desvinculado do sujeito”, 

corpo que não se aceita como é. Desvinculado porque as pessoas não se reconhecem nas 

imagens vistas diariamente na televisão, na internet, nos outdoors e nas revistas. É deste modo 

que o corpo deixa de ser sujeito da própria vida e vira objeto, sendo utilizado como um 

acessório, que deve ser disciplinado e controlado, diante disso os seus movimentos passaram 

a ser mecânicos e automáticos. O corpo nessa perspectiva ficou fragmentado, separado em 

várias partes, perdendo a sua unidade existencial e a sua auto-identidade, as pessoas deixaram 

de ser o corpo e passaram a ter um corpo, o que é muito diferente. De acordo com Duarte Jr 

(2010) “a realidade do homem contemporâneo vem chegando cada vez mais pelos 

instrumentos da mídia do que sendo vivida através da experiência integralmente física”. 

Nas inúmeras ciências - sociais, biológicas e humanas – o corpo é observado e 

estudado por diferentes ângulos e contextos. Essas ciências quase nunca se juntam para 

trabalharem em um contexto globalizado, unificando o corpo que nunca deveria ter sido 

fragmentado e que ainda é visto de maneira dualizada como corpo/mente, corpo/alma, 

razão/emoção, racional/sensível, ciência/cultura. Uma separação que gerou a ascensão de um 

conhecimento em detrimento do outro. Nas palavras de Gonçalves (2000) “o homem passou a 

considerar a razão como o único instrumento válido de conhecimento”, razão que trouxe a 

racionalização de coisas que são corporais, como por exemplo, a arte, que virou um arremedo 

de teorias, e mais teorias tentando explicar algo que na sua essência é corporal, isso causou 

um distanciamento do corpo, da emoção, da sensibilidade.  
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Ainda sobre a razão, Gonçalves acrescenta que: 

 

A razão, que em seu cerne traz a esperança de libertar o homem, melhorando suas 

condições de vida e livrando-o da submissão às determinações ambientais, 

transformou-se, no decorrer de sua trajetória histórica, em razão instrumental, que, 

na sua unidimensionalidade, perdeu a visão da totalidade do homem e da vida social, 

gerando a ciência e a técnica alienadas, [...]. (GONÇALVES, 2000, p. 26) 

 

O que era esperança e promessa para um futuro promissor, acabou virando uma prisão, 

gerando um corpo aprisionado, adormecido, anestesiado e até alienado, passando a aceitar 

coisas absurdas como sendo corriqueiras, do dia-a-dia, ou seja, nos acomodamos diante de 

uma situação absurdamente terrível como, por exemplo, a violência no trânsito que por dia 

mata milhares de pessoas, e a poluição dos nossos rios que causa um mau cheiro insuportável. 

Para nós tornou-se aceitável e normal passar em uma rua e ver um acidente de trânsito e 

também passar por um rio poluído e tampar o nariz ou simplesmente fechar o vidro do carro 

para resolver o problema. 

É claro que não podemos negar os benefícios que a ciência e a tecnologia nos 

proporcionaram, combatendo doenças, prolongando vidas, possibilitando rápidas formas de 

locomoção, diferentes formas de comunicação e novas possibilidades de realização de 

atividades corporais, mas fez surgir problemas que eliminou a vida da sociedade. Duarte Jr 

compreende que:  

 

[...] o processo de civilização trouxe consigo um aumento na repressão de impulsos 

e emoções do homem, que, ao não poder manifestar seu ser total de forma 

espontânea, expressa-se em forma de perturbações e doenças. [...] a anulação 

progressiva do corpo e a valorização unilateral de processos racionais, que se 

constatam na história da civilização ocidental, enfraquecem o homem em suas 

vivências concretas, que perdem o caráter de totalidade, cindindo-o e levando-o a 

viver pela metade. (DUARTE JR, 2010, p. 155) 

 

A ciência e a tecnologia trouxeram um novo modo de vida, que causou e ainda causa 

sérios problemas para o ser humano. Um desses problemas é o stress, que é causado pelo 

acúmulo de tensões ao qual as pessoas não conseguem lidar e resolver sozinhas. Outro 

exemplo são as doenças de cunho psicológico como a depressão, que é o isolamento de si 

mesmo causado pela própria pessoa e por ultimo podemos acrescentar as doenças causadas 

pela falta de movimentos. Na opinião de Bolsanello (2010), ”a tecnologia da qual somos 

dependentes hoje redefine nosso corpo, reduzindo-o a dedos e a olhos”, pois a geração 

contemporânea é exposta a milhões de imagens diariamente, como se a visão fosse o único 

sentido que temos.  
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As nossas sensações são restritas somente a visão e não mais pelos cinco sentidos que 

temos - tato, olfato, paladar e audição. Se tamparem os nossos olhos não conseguiremos ter 

referencias sensoriais do ambiente em que estamos, ou seja, não conseguimos senti-lo, apenas 

vê-lo. E se pararmos para pensar em qual parte do nosso corpo movimentamos mais, 

realmente são os dedos, que ficam em frente ao computador não só nas horas de trabalho, mas 

também nas horas de lazer. Hoje o computador não é só uma ferramenta para se trabalhar, 

virou também um instrumento de lazer, no qual o ser humano, no seu horário de descanso, 

fica observando mais e mais imagens e se comunicando com as pessoas por essa tecnologia. 

Isso deveria ser ótimo, mas com esse tipo de comunicação impessoal as pessoas passaram a 

não ser elas mesmas, passaram a criar outras identidades que é nada mais, nada menos que um 

produto da sua própria imaginação. 

Até o caminhar, uma atividade tão simples e carregada de significados inclusive 

emocionais, que batalhamos tanto para conseguir nos nossos primeiros anos de vida, hoje é 

exercido cada vez menos. Hillman (1993) nos afirma que o ato de caminhar “acalma as 

pessoas”, que quando estão nervosas deslocam de um lado para outro ou simplesmente saem 

andando tentando se acalmar. Nas palavras de Duarte Jr (2010) o caminhar hoje se pauta em 

regras não sensíveis, com fins imediatistas ou pragmáticos, que por uma recomendação 

médica o faz para perder peso, para melhorar o metabolismo. E as pessoas até caminham, mas 

em uma esteira dentro de casa, sem nenhuma ligação sensível com aquele ato, ou seja, 

continua sendo uma ação mecânica e automática, e quando o fazem em uma pista de 

caminhada, cheia de árvores, flores nem prestam atenção no ambiente em que estão. Em geral 

as pessoas caminham apenas para melhorar o físico, ou seja, pela ação mecânica e ainda 

automatizam seus movimentos, não prestando a atenção no trajeto e nem na própria 

caminhada, o que nos remete a idéia de que muitas vezes nem estão ali naquele momento, 

tornando-se sujeitos apáticos, abandonados de si mesmo.  

Nas palavras de Millôr Fernandes (apud Duarte Jr, 2010) que define o caminhar com 

um irônico humor dizendo que é “aquilo que você faz quando desce do automóvel e vai até o 

elevador”, ou seja, um pequeno espaço que não tem outro meio de locomoção, por enquanto, 

a não ser o caminhar. Duarte Jr (2010) acrescenta que “o andar significa tão-só uma ação 

mecânica que os conduz de um ponto a outro, a transposição de uma distância que não pode 

ser vencida com o concurso de máquinas ou equipamentos”. 

De acordo com Gonçalves (2000) o homem da era industrial passa por um momento 

de descorporalização, ou seja, ele se distancia do seu corpo cada vez mais e em detrimento 

disso acontece uma contínua evolução da racionalização, transformando atos corporais em 
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expressões e gesto formalizados, pois a sua capacidade de percepção sensorial foi 

significativamente diminuída e ainda seus afetos e emoções foi com o tempo sendo 

controlados.  

Teixeira (1998) acredita que hoje ninguém mais sabe o que é viver, porque viver é 

afirmar-se em si mesmo, se sensibilizar, se emocionar, a todo instante, rir ou chorar com 

vontade. Mas, hoje as pessoas racionalizam tudo, controlam todas as suas emoções, 

formalizam seus gestos e suas expressões, o ato mecânico e controlado parece que se tornou 

mais fácil, menos doloroso. 

Falamos tanto do corpo, porém até agora não tocamos no título deste tópico, que é o 

corpo na escola. Corpo que na verdade é o mesmo: anulado, adormecido, anestesiado, 

abandonado, mecânico, automatizado, imobilizado. A escola apenas reproduz esse modelo 

construído socialmente, mas então você pode perguntar, e não é na escola que acontece a 

produção de conhecimento, como que lá apenas reproduz um modelo já existente? 

Infelizmente neste ambiente não se constrói conhecimento prático, principalmente o 

conhecimento corporal, mas sim apenas transmite os conteúdos racionalizados, que nada tem 

haver com experiências vivenciadas, o que não altera em nada tudo que já falamos até agora. 

Jussara Miller nos seus estudos se refere a um Corpo Sentado, termo que foi inclusive o nome 

de seu espetáculo no fechamento de sua pesquisa relatado em seu livro “A escuta do corpo”. 

Em um parágrafo deste a autora cita e define o corpo sentado, definição que podemos igualar 

ao corpo que está na escola. 

 

[...] corpo sentado, corpo fixado, corpo acomodado, corpo abandonado: não só o 

corpo sedentário que nossa sociedade constrói com todas as estratégias de não-

movimento, mas o corpo preso em uma realidade cristalizada e imutável, como o 

próprio bailarino pode vivenciar na sua dança ou qualquer indivíduo em relação à 

sua própria vida. (MILLER, 2007, p. 101) 

 

Continuando essa idéia, Gonçalves (2000) acredita que os meios de comunicação 

possibilitam inúmeras formas de acesso e aquisição de conhecimento. Porém em contra 

partida, afasta o homem de experiências corporais sensíveis, proporcionando-lhe um 

abandono corporal e causando a anulação dos conhecimentos sensíveis e perceptíveis da vida. 

Concluindo essa idéia, fechando a ligação do “corpo sentado”, tanto na escola quanto na 

própria vida do ser humano, Rumpf diz que: 

 

As práticas escolares, [...] tendem a perpetuar a forma de internalização das relações 

do homem com o mundo, que consiste na supervalorização das operações cognitivas 

e no progressivo distanciamento da experiência sensorial direta. Para esse autor, a 
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escola, nos últimos 150 anos de processo civilizatório, pretende não somente 

disciplinar o corpo e, com ele, os sentimentos, as idéias e as lembranças a ele 

associadas, mas também anulá-lo. (RUMPF, apud GONÇALVES, 2000, p. 33) 

 

A escola para Gonçalves (2000) tem como um dos objetivos a disciplina e o controle 

dos alunos. Lá eles devem ficar sentados, quietos, escutando tudo que lhe é transmitido e 

recomendado, onde acima de tudo obedeçam às ordens e as regras sem pestanejar. A escola 

com esse objetivo elimina a vida, a sensibilidade, a afetividade e a espontaneidade do 

ambiente escolar. Isto é o que também ocorre com o conteúdo a ser estudado, ou seja, o aluno 

não tem nenhum vínculo sensível e afetivo com a escola e com o conteúdo que está 

estudando, ou melhor, a escola não tem nenhum vínculo com a vida do aluno. 

O conhecimento do mundo na escola, segundo Gonçalves (2000), acontece do mesmo 

jeito que o corpo é estudado pelas diversas ciências, de forma fragmentada, é só observar a 

quantidade de disciplinas existentes. É claro que todas têm ligações umas com as outras, mas 

o ensino delas em sala de aula nada mostra isso, pelo contrário, é uma tentando se afirmar 

mais do que a outra. Em um certo dia, entregando os trabalhos de dança corrigidos, 

acrescentei correções ortográficas,  vários alunos vieram contestar que eu não deveria tê-lo 

feito visto que não era a minha função, por não ser professora de português. Neste momento 

foi constatado que os alunos desconhecem que podem aprender português em uma aula de 

dança, ou matemática em uma aula de biologia, ou história em uma aula de educação física. 

Em sua vida diária os alunos desconhecem que todas as disciplinas ministradas na escola 

estão presentes em tudo na vida deles. É como se tudo que é ensinado na escola não fosse lhe 

servir para nada fora dela. 

Gonçalves (2000) nos explica que isso acontece porque a aprendizagem dos conteúdos 

é feita de forma abstrata, ou seja, realizada por meio de discursos teóricos, de fotografias, de 

vídeos, de fórmulas que nada dizem para o aluno. É claro que esses recursos têm a sua 

importância, mas o ensino de algo não pode ser pautado única e exclusivamente por eles, para 

que este não ocorra de forma apenas memorizada. O corpo precisa ter uma participação 

efetiva nesse processo para que o aluno se identifique com o conteúdo. Mas não é assim que 

acontece e não é simplesmente pela exigência do aluno ficar imóvel, sem poder se 

movimentar em sala de aula, mas também pelas características do conteúdo, do método de 

ensino e da forma de organização da sala, que o faz sentir distante do mundo em que ele vive, 

à medida que privilegia as operações cognitivas, pois o corpo muitas vezes não tem espaço 

para se manifestar e se movimentar.  
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Esse ensino ainda é realizado sem nenhuma participação afetiva do aluno. Como 

podemos aprender sobre as plantas, sem vê-las ao vivo, sem tocá-las, sem senti-las? A 

aprendizagem hoje é feita por fotografias, o corpo do aluno não tem nenhuma participação 

nesse processo. Sobre isso Gonçalves (2000) acrescenta que lado a lado com o distanciamento 

da natureza e do corpo, caminha a destruição do meio ambiente e também a desumanização 

das pessoas. Elas não formam nenhum vínculo afetivo e sensível com a natureza, pois isso 

não foi construído na escola, nem no ambiente familiar, e muito menos por outro ambiente 

que o aluno tenha contato, o que leva este a tratar a natureza com indiferença e com 

distanciamento, como se um não precisasse do outro. Duarte Jr pondera que:  

 

[...] toda abstração teórica só se mostra realmente eficaz quando principia nesse fato 

concreto e irredutível de nossa corporeidade e dos sentidos que a animam. O vivido, 

o experienciado, o sentido, é aquilo que se apresenta para ser pensado; e sempre e 

com muito mais força durante a infância e a adolescência, quando ainda não se acha 

arraigado em nós esse compulsivo vício da abstração desencarnada. (DUARTE JR, 

2010, p. 190) 

 

Por que a escola reproduz esse modelo de corpo existente na sociedade e não incentiva 

a reflexão com seus alunos para que essa realidade mude? Silva (1987) responde dizendo que 

é desinteressante para a sociedade industrial que o corpo se expresse, se comunique, ele 

apenas deve ser eficiente e funcional para a produção e que se adapte as necessidades da 

mesma sem questioná-las. Portanto a escola pretende formar pessoas com essas qualidades. 

Dentro das obrigações da escola existem momentos na carga horária que propiciam a 

movimentação dos alunos, como por exemplo, as aulas de educação física, as aulas de dança, 

o recreio e as festinhas que acontecem como a quadrilha e outras. Mas essa movimentação 

não acontece de forma livre, harmônica. De acordo com Soares e Figueiredo a movimentação 

dos alunos nessas horas “livres” não passa de um arremedo de mexer-se, uma desintoxicação 

daquela prisão corporal.   

 

Mesmo em momentos de liberdade, percebíamos que o corpo que as crianças ali se 

expressavam não era um corpo livre, era um arremedo de mexer-se, assim como a 

ginástica laboral nas fábricas, as crianças mexiam-se o máximo possível como forma 

de desintoxicação do corpo ou o que acredito ser a dessomatização da prisão 

corporal que é a sala de aula. O brincar, distante de ser algo saudável, nas muitas 

observações que fizemos, tinha tons excessivamente agressivos. Com certeza, uma 

resposta ao recalcamento do cárcere corporal. (SOARES E FIGUEIREDO, 2009, p. 

31) 

  

Até uma simples brincadeira dos alunos em uma aula, que propicia a movimentação, 

acaba em agressividade. Eles ficam tão ansiosos, eufóricos, que acabam descarregando isso 
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nos próprios colegas de classe. Até as brincadeiras que são criadas envolvem violência, e um 

simples problema que poderia ser resolvido com uma conversa, vira motivo de discussão ou 

briga.  

A escola precisa considerar tanto o conhecimento racional como também o 

conhecimento corporal e sensível nos seus ensinamentos, pois um não existe sem o outro. O 

corpo na escola precisa ser abordado de forma integral. E a escola nunca pode ter a pretensão 

de adaptar o aluno à sociedade existente. Bolsanello pontua que:  

 

O corpo não é um animal que devemos domesticar; não é uma máquina que 

devemos consertar; não é um pecador que devemos punir, nem um escravo que 

devemos obrigar a trabalhar. O corpo é um estado de consciência a ser explorado. 

(BOLSANELLO, 2010, p. 410) 

 

A escola tem a responsabilidade de humanizar o homem, de torná-lo um ser 

comunitário, capaz de compreender a si mesmo e ao seu mundo, entendendo que nesse lugar 

lhe cabe tarefas sociais e profissionais. Este é o principal papel da escola, mas a família 

também tem uma importante participação nessa tarefa devendo agir de forma mútua. 

Gonçalves (2010) ressalta que “é objetivo da [...] educação em geral, propiciar o 

desenvolvimento de qualidades pessoais como a autonomia, a capacidade de decisão, a 

autoconfiança, a cooperação, a criatividade e a sociabilidade [...]. 

 

 

A PROPOSTA DA DANÇA NA ESCOLA 

 

Desde o homem das cavernas há registros de que o homem dança. Até em países de 

diferentes continentes de culturas completamente distintas, a dança está presente. Claro que 

em cada região ela se apresenta de acordo com a cultura e com as movimentações que aquele 

determinado povo está acostumado a realizar. A dança está presente na vida do ser humano 

desde o seu surgimento, visto que a história da dança acompanha também a história do ser 

humano. As pessoas dançam para expressar sua alegria, sua dor, sua tristeza, para celebrar, 

para agradecer e para pedir algo. Hoje o homem dança até para contestar algo que está errado 

na sociedade.  

Nessa discussão Marques (2004) acrescenta que os nossos corpos não estão isolados 

do mundo em que existimos, muito menos a dança está isolada desse contexto. É por isso que 

a dança dentro do currículo escolar deve ser contextualizada com a vida do aluno. Portanto o 

corpo, o movimento e a dança devem ser problematizados, refletidos e compreendidos dentro 
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desse ambiente para que o ensino de uma forma geral não aconteça desvinculado da realidade 

do aluno, e que principalmente esse não se sinta isolado nesse processo. 

Corpo, movimento, dança e educação são palavras que tem significados entrelaçados, 

um conduz ao outro. Poderíamos excluir a dança desse processo, mas onde estaria a cultura de 

movimento? Arraigada no corpo ela precisa se manifestar de alguma forma. É claro que 

existem outras maneiras de manifestação cultural, como por exemplo, a música e o teatro, mas 

se observarmos, a dança está ali, intrínseca na maioria delas.  

O Corpo é o ponto de partida, nosso lugar de ser no mundo. E para conhecermos 

melhor este mundo necessitamos explorar este corpo a fundo, nas suas diversas capacidades. 

É através do movimento que nosso corpo conhece o mundo, deslocar pelo espaço é uma 

necessidade. Desta forma é explorando essa movimentação e propondo diversas formas de 

deslocamento que surge à dança, uma manifestação artística que nos faz enxergar o mundo 

por um viés mais sensível. Ao explorar o mundo e a cultura entendemos que somos seres 

diferentes e que não há possibilidade de globalização cultural, para isso necessitamos de uma 

educação que nos leve a uma humanização, ao respeito por toda essa diversidade cultural e 

também pelo mundo, Vianna (2008) destaca que “educar pela arte é fortalecer a 

investigação, a experimentação e a transformação do indivíduo”, destaca-se neste trabalho a 

educação pela arte da dança. 

Hoje podemos perceber que o homem não conhece o mundo somente através das 

palavras, Marques (2007) diz que é principalmente por meio das imagens e dos movimentos, 

portanto a dança no contexto educacional se faz importante, já que o movimento é à base dela, 

como uma das vias de educação do corpo criador e crítico, corpo que cria pensando, faz, 

sentindo, pois a dança é uma junção do cognitivo com o emocional, além de permitir um tipo 

diferenciado de percepção que nos faz compreender o mundo de forma diferenciada, ou seja, 

de uma forma artística e estética.  

Marques (2007) reconhece que o espaço escolar não é o único lugar para se aprender 

dança com qualidade, profundidade, compromisso, amplitude e responsabilidade, mas que 

sem dúvida é um lugar privilegiado para que isto aconteça. Mas então o que é a dança na 

escola? Área de conhecimento? Recurso educacional? Exercício físico? Terapia? Catarse? De 

antemão posso ressaltar que a dança na escola não tem somente o papel de relaxamento, de 

soltar as emoções, de conter a agressividade ou acalmar os alunos, de esquecer os problemas, 

de prevenir contra o stress e de trabalhar a coordenação motora, é claro que de uma maneira 

geral ela pode trabalhar todos esses elementos, mas ela é muito mais que isso, seus objetivos 

dentro da escola não se resumem somente a essas possibilidades. Marques (2007) pondera 
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ainda que, no entanto, a especificidade da dança, está em tratar todos esses aspectos como arte 

e não apenas como movimento, terapia ou recurso educacional. 

No documento de orientação curricular para professores de Goiás (2009) apresenta 

que o ensino da dança na escola deve possibilitar ao aluno conhecer diversas danças, diversas 

culturas, possibilitando a leitura de textos e gestos corporais diversos, produzindo diferentes 

coreografias, propiciando a expansão de valores culturais, artísticos e estéticos sobre o mundo 

e ainda contribuindo para o diálogo com a diversidade social, étnica, identitária, sexual e para 

diálogos consigo mesmo. No mesmo documento, ainda diz que a contemporaneidade, idade 

histórica em que estamos, exige cada vez mais um repertório corporal ampliado, e a dança no 

contexto escolar possibilita a ampliação desse repertório corporal. 

 

 

SOBRE A EDUCAÇÃO SOMÁTICA 

 

Educação somática foi um termo primeiramente utilizado por Thomas Hanna, que a 

define como “a arte e a ciência de um processo relacional interno entre a consciência, o 

biológico e o meio ambiente, estes três fatores sendo vistos como um todo agindo em 

sinergia” (HANNA apud FORTIN, 1999).  Os seres humanos fazem parte deste meio 

ambiente, não há porque dominá-lo ou guiá-lo. É importante entender a dependência entre o 

meio e os homens e que o corpo não seja visto somente como vários acontecimentos 

biológicos, controlados pela mente e transportados pelo corpo.  Pois, a tristeza que muitas 

vezes se torna presente nas vidas das pessoas, não é somente a falta de um hormônio, mas está 

diretamente ligada aos sentimentos, que, por sua vez, vinculam-se ao corpo e a mente. 

A educação somática entende o corpo de forma total, sem fragmentação, e não apenas 

como matéria física, mas também como algo subjetivo e perceptivo. Sendo assim, não só um 

monte de acontecimentos biológicos, mas também a vida que esse corpo tem. 

É importante diferenciar um trabalho corporal pautado nos princípios da educação 

somática de um que tem como embasamento outra abordagem corporal. Strazzacappa (2009) 

esclarece que não é simplesmente pelo fato do trabalho corporal ser realizado com uma maior 

preocupação e atenção com o corpo que irá determinar como sendo ou não um trabalho de 

educação somática, mas sim pela gênese do trabalho, pelos fundamentos, pelas metas, pela 

metodologia para se chegar à consciência do corpo e do movimento. É o como acontece o 

desenvolvimento da consciência no processo educacional, a abordagem que se dá ao corpo 

durante esse processo, a concepção de corpo que esse trabalho leva em consideração e o 
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significado de vida que ele abarca que irá definir um trabalho como sendo ou não de educação 

somática. Sobre esse assunto Bolsanello nos acrescenta e explica melhor dizendo que: 

 

À primeira vista, poderíamos pensar que os métodos de Educação Somática se 

parecem com a Yoga, o Tai Chi Chuan ou com dança. [...] Seus criadores são, em 

sua maior parte, cientistas e artistas. Os métodos são criados por ocidentais para 

ocidentais. Uma primeira diferença: embora o campo da Educação Somática postule 

que o homem é um ser total – corpo, mente e espírito – e que o corpo é indissociável 

da consciência, nenhum dos métodos é ligado a um sistema religioso em particular 

como o hinduismo, a vedanta ou o taoismo. Uma das especificidades da Educação 

Somática é que nenhum de seus métodos pede do aluno a maestria da forma. A 

tônica das aulas de Educação Somática é uma exploração dos movimentos propostos 

e não o aperfeiçoamento de posturas ou coreografias fixas como o Tai Chi e a Yoga. 

Durante o aprendizado da sequência de movimentos do Tai Chi ou dos asanas da 

Yoga, o aluno toma o professor como modelo. Nas aulas de Educação Somática, o 

aluno não copia os movimentos do professor, mas é guiado por comandos verbais: a 

execução dos movimentos é sentida e vivenciada de modo pessoal por cada um. 

(BOLSANELLO, 2008, p. 2) 

                                                         

Strazzacappa (2009) sobre o corpo, ressalta que o trabalho da educação somática não 

visa à padronização, a fragmentação, e a anulação dos corpos, muito pelo contrário tem como 

objetivo resgatar a unidade e a identidade do ser humano, despertando a sensibilidade e a 

espontaneidade. A educação somática parte do princípio de que todos os seres humanos são 

diferentes, nenhum é igual ao outro e que essas diferenças devem ser respeitadas e mantidas, 

nunca devem ser esquecidas, deixadas para trás como se fossem sem importância em um 

trabalho corporal. 

Existem vários métodos de educação somática
3
 cada qual com suas particularidades, 

mas em nenhum deles será realizado uma abordagem corporal fragmentada, muito pelo 

contrário, todos eles terão como pressuposto o corpo global, unificado, ou seja, corpo físico, 

subjetivo e perceptivo unidos, sem possibilidade alguma de separação. A educação somática 

também não busca a padronização de posturas e sim faz com que o sujeito sinta qual é a 

melhor postura para ele. Outro importante detalhe para a diferenciação de um trabalho de 

educação somática é que o professor nunca será o modelo do exercício a ser realizado, deste 

modo é o próprio aluno que deverá sentir e vivenciar qual a melhor forma para o seu corpo 

realizar determinado exercício.  

Podemos citar vários aspectos do corpo que a educação somática aborda nos seus 

estudos e no seu trabalho, como por exemplo, os aspectos motores, sensorias, perceptivos, 

cognitivos, afetivos e espirituais, mas é necessário que a compreensão destes aconteça de 

                                                 
3
 Métodos de diferentes criadores como: Bartenieff, técnica Alexander, eutonia, método Feldenkrais, método de 

cadeias musculares e articulares GDS, BMC, continuum, somaritmos, ginástica holística, antiginástica, somato 

psicopedagogia, pilates, sps, gyrotonic, ideokinesis. 
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forma integrada, sendo assim o corpo todo entra para o estudo e para a aprendizagem, visto 

que não há possibilidade de um trabalho somente com um deles, pois todos estão 

entrelaçados. A separação acontece somente para fins didáticos e de explicação. Bolsanello 

(2005) acredita que “que é unânime entre os professores de educação somática a visão de 

que o corpo humano é um organismo vivo indivisível e indissociável da consciência”. 

É preciso ressaltar que cada método de educação somática tem seus conceitos, formas 

de trabalho e linguagens próprias, como ressalta Bolsanello (2010), mas todos vão trabalhar o 

corpo e o seu movimento de uma maneira pedagógica tanto para a manutenção de qualidade 

de vida, quanto para a recuperação, prevenção, cura de doenças e patologias diversas. A 

educação somática trabalha com o corpo em movimento, pois ela entende que é através das 

movimentações mais simples as mais complexas que o ser humano consegue satisfazer 

necessidades vitais e ainda é através dele que conhecemos a nós mesmos, aos outros e tudo 

que está a nossa volta. 

Durante muitos anos acreditou-se que a educação somática era somente um método 

terapêutico, portanto poderia ser aplicada somente na área da saúde, realizando seu trabalho 

apenas com a recuperação e a cura de lesões. Bois reconhece que a educação somática pode 

ser aplicada em diversos campos não só na saúde, mas também na educação, na arte e no 

crescimento do ser humano (BOIS apud BOLSANELLO, 2010). Crescimento este que abarca 

as questões físicas, psicológicas, perceptivas e subjetivas da vida do homem, se preocupando 

ainda com a humanização deste. Desta maneira forma-se um ser humano educado, civilizado, 

que respeita o mundo, o meio ambiente, as pessoas e os animais que aqui habitam, 

conhecedor dos seus deveres perante a sociedade e também consciente de seus direitos, 

comprometido moralmente com a sociedade em que vive. A educação somática olha para o 

ser humano como um sujeito e não apenas como um objeto a ser moldado e disciplinado por 

uma técnica.  

Neste trabalho a prevenção será o foco, mas não em uma restrita a doenças e a 

patologias e sim em uma que irá estimular o cuidado e a atenção que o homem precisa ter 

com ele mesmo, preocupando-se com uma educação de corpo inteiro. Em um ambiente 

escolar muitas vezes lidamos com corpos totalmente ou parcialmente adormecidos e 

anestesiados, neste caso a educação somática irá trabalhar no despertar desses corpos 

utilizando-se de seus pilares por meio da arte, em específico a arte da dança.  

Bolsanello (2010) sobre esse assunto pode nos acrescentar que a arte e a ciência da 

educação somática não residem apenas na doença, na patologia e na sintomatologia. Ela não 

irá se preocupar apenas com a lesão física ou psíquica, mas sim com o processo de 
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aprendizagem de um corpo capaz de sentir, de se auto regular e organizar diante dos 

acontecimentos da vida. Busca-se manter um estado de equilíbrio físico, psíquico, social e 

ecológico sem precisar recorrer sempre a medicamentos e cirurgias diversas para a correção 

dos problemas, pois acredita-se que a solução esteja em si mesmo. 

Citamos tanto o corpo até agora e inclusive ressaltamos que a educação somática tem 

uma concepção diferenciada de corpo, mas não definimos que concepção é essa. Bolsanello 

(2005) a define como “corpo enquanto experiência”, que tem como eixo central de sua 

pedagogia o aprendizado pela vivência, pela sensibilização e pela percepção. É o corpo como 

sujeito de sua própria vida, consciente, sensível e perceptível dos acontecimentos ao seu 

redor, portanto menos vulnerável ao exercício do poder que podem exercer sobre ele. 

Bolsanello ainda sobre o corpo enquanto experiência nos acrescenta que:  

 

A particularidade da educação somática é a transmissão de instrumentos que 

despertam no aluno o gosto pela auto-investigação através do movimento de seu 

corpo. Na medida em que a consciência de uma pessoa se expande – usando o corpo 

como veículo dessa expansão – mais ela estará apta a fazer sentido de suas próprias 

emoções. Uma pessoa que desenvolve sua capacidade de sentir estará mais apta a 

fazer escolhas que contribuam à realização de suas potencialidades. 

(BOLSANELLO, 2008, p. 3) 

 

Quando acreditamos que somos sujeitos da nossa própria vida e reconhecemos o nosso 

corpo como experiência e vivência disso, fortalecemos o gosto pela pesquisa e pela auto-

investigação. Ficamos íntimos de nós mesmos, mais conhecedores da nossa própria vida. 

Bolsanello nos diz que o corpo é um veículo desse conhecimento, mas esse veículo não se 

refere a um ser fragmentado e sim em um sujeito global, totalizado, nos tornando seres 

conscientes e confiantes em nós mesmos, para não sobreviver nesse mundo e sim viver em 

toda a potencialidade que nos foi concedido. 

O objetivo da educação somática é despertar nas pessoas o interesse em descobrir 

como o corpo funciona, como ele reage as diversas sensações, como que ele percebe o mundo 

e as outras pessoas ao seu redor, conscientizando o corpo e o movimento das suas limitações e 

das suas possibilidades. Soter (1999) destaca que a educação somática enfatiza mais o 

processo de aprendizagem do que a aprendizagem em si. O desejo é que o aluno perceba que 

o processo é mais importante do que o produto final e que o fim não é objetivo em si, mas sim 

o processo, o como se aprende. O caminho percorrido é mais importante, pois é durante o 

processo que acontece o crescimento do ser humano.  

Bolsanello (2005) acredita que despertando nas pessoas a vontade de ser um corpo, 

principalmente aceitando seus limites e ressaltando suas possibilidades, descarta-se a 
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descorporalização imposta pela sociedade em que vivemos hoje e admite-se a corporização, 

ou seja, viver esse corpo plenamente, levando o sujeito a se descobrir além de sua aparência, 

lembrando-o de seus sentimentos, emoções e sensibilidades, tornando-o mais autônomo e 

independente. 

Strazzacappa (2009) admite que a educação somática é um campo teórico prático no 

qual a teoria caminha lado a lado com a prática, acontecerá sempre um fazer pensando e 

refletindo. Ocorre um entrelaçamento das duas sem possibilidade de separação e uma nunca 

irá se destacar mais do que a outra. É necessário ressaltar que em um trabalho de educação 

somática não irá acontecer primeiro a aprendizagem da teoria, depois a aprendizagem da 

prática e por último à junção das duas. Muito pelo contrário, não existe o momento de uma e 

depois de outra, ambas se aprendem juntas sendo que em alguns momentos a teoria oferece a 

base para a prática, em outros a prática oferece a base para a teoria, uma se alimenta da outra. 

Strazzacapa (2009) chama isso de teorização, clareando melhor, teoria/ação. Trata-se de uma 

ação carregada de reflexão, uma não abandona a outra, até porque uma não iria sobreviver 

sem a outra. 

 

 

A DANÇA E A EDUCAÇÃO SOMÁTICA NA ESCOLA 

 

Da necessidade do movimento surgiu a possibilidade da dança. Da possibilidade da 

dança estabeleceu-se a necessidade de dançar, como um ciclo de complexidade 

humana que insiste em desafiar todas as questões que a lógica procura clarear. Tão 

necessário como respirar e mover, intencionar o movimento, dar lhe significado. 

Único, preciso, emocionado. Investi-lo de poesia, de dedicação, de meio e de fim em 

si mesmo. De instrumento de expressão do amor e da dor, da tristeza e da alegria, da 

taquicardia, da calmaria, do sensual, do erótico. Da necessidade de mover veio a 

possibilidade de modificar esse mover, de aprender a mover de outra forma, de 

experimentar outros limites, outras características, outras realidades. (MANSUR, 

2008, p. 211) 

 

Teixeira (1998) diz que vida é movimento, pois não há como refletir a vida no 

estático, assim a vida se manifesta através dele. Este movimento ao qual me refiro não é 

apenas o biomecânico, e sim aquele carregado de sentimentos, de percepções, emoções e 

sensivelmente ativo, ou seja, o movimento carregado de vida. O movimento cru ou o 

movimento pelo movimento não traz aprendizagens, traz sim automatizações, tornando-se um 

movimento mecânico. É necessário tornar o movimento vivo e não automático e mecanizado. 

Podemos nunca ter realizado uma determinada movimentação, mas ao fazê-la é necessário 

que o nosso corpo se aproprie dela com toda a emoção que lhe cabe tornando-a natural no seu 

corpo. Gonçalves sobre esse assunto pondera que: 
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O movimento humano é mais do que o resultado da atuação de forças fisiológicas ou 

biomecânicas, ou de um processo de aprendizagem motora. O acento principal está 

no termo “humano”: é o homem como um todo que se movimenta, o homem como 

um ser que pensa sente e age, existindo em um mundo com o qual interage 

dialeticamente. (GONÇALVES, 2000, p. 141) 

 

Como já vimos no primeiro tópico deste artigo, a escola pouco propicia a 

movimentação dos seus alunos e ainda desestimula qualquer refinamento perceptível e 

sensível deste ambiente, impedindo completamente a vivencia dos alunos por esses 

conhecimentos. A dança na escola ensinada por um viés somático tem como objetivo fugir 

desse ensino fragmentado, pautado somente no conhecimento cognitivo e completamente 

distante dos conhecimentos sensíveis e perceptíveis. 

Sabemos que no ensino tradicional de dança acontece a reprodução de um modelo, 

sendo que este geralmente é o professor, ele cria ou copia de algum vídeo os movimentos, 

passa para os alunos e estes executam. O professor dita até o sentimento que os alunos devem 

sentir diante daquela movimentação. Fortin (2004) discordando dessa ação diz que a 

demonstração do professor deveria ser um estímulo uma fonte de inspiração e não um modelo 

fechado a se seguir, até porque a pessoa nem sempre consegue executar o movimento como 

ela vê e dificilmente ela irá conseguir converter o que ela vê em o que ela deveria sentir. 

Sobre isso Gonçalves pode nos acrescentar que: 

 

A prática de atividades físicas, realizada de forma mecânica, simplesmente reativa, 

sem criatividade e participação do aluno e sem seu conhecimento das 

transformações ocorridas em seu corpo, está cooperando para a formação de um 

indivíduo apático, que deixa de interpretar o mundo por si próprio, para se 

abandonar à interpretação dos outros, um indivíduo que se adapta a este mundo, sem 

questionar seus absurdos e que não se sente engajado em uma ação transformadora. 

(GONÇALVES, 2000, p. 149) 

 

Deste modo a dança na escola como uma reprodução ou uma cópia será como uma 

caminhada na esteira, onde a pessoa não tem nenhuma ligação sensível com o seu corpo e 

muito menos com o lugar onde está, como já foi mencionado. Sendo assim a pessoa só está ali 

de corpo presente e nunca de corpo inteiro, portanto o ensino desta maneira irá formar pessoas 

apáticas, sendo capaz apenas de reproduzir ou copiar o que vê e nunca de criar novas 

possibilidades. Formará pessoas completamente adaptáveis ao mundo e não sujeitos críticos e 

conscientes dos absurdos existentes nele. 

A junção da dança com a educação somática na escola irá pautar o seu trabalho 

justamente nesses quesitos, despertar a consciência do corpo e do movimento do aluno e 
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também a consciência do mundo ao redor dele, formando cidadãos. Fortin et al (2010) 

acredita que a dança ensinada somaticamente desenvolve uma autoridade interior do sujeito  

tornando-o mais confiante em si mesmo e capaz de tomar decisões baseadas tanto em 

descrições sensíveis quanto cognitivas, o que acentua a singularidade do corpo. 

No documento de orientação curricular para professores de dança de Goiás (2009), é 

orientado que no estudo interno das partes do corpo pode-se utilizar como base a fisiologia, a 

anatomia, a consciência corporal ou a Educação somática e que para o estudo externo pode-se 

utilizar a coreologia. Discordando dessa colocação podemos dizer primeiramente que a 

Educação somática não vai lidar com o corpo por partes, fragmentando-o, segundo que ela 

não tem apenas um estudo interno do corpo, mas sim um estudo globalizado, que leva em 

consideração todos os aspectos corporais, tanto internos quanto externos. 

A educação somática agindo como companheira da dança na escola terá como objetivo 

proporcionar ao aluno autênticas experiências corporais. Possibilitando este a sentir-se como 

sujeito da própria vida, autônomo e autoconfiante, consciente de suas limitações e de suas 

possibilidades. Ajudará também a resgatar capacidades como a sensibilidade, a 

expressividade, a criatividade e a espontaneidade, atributos que a escola tanto tenta controlar. 

A educação somática irá contribuir também para que o aluno seja um sujeito mais autêntico, 

principalmente na sua movimentação e ainda ampliará a sua capacidade comunicativa.  

Calazans (2008) ainda pode nos acrescentar que o trabalho da dança junto com a 

educação somática na escola irá proporcionar aos alunos um projeto de vida pautado em bases 

científicas, artísticas e educativas e que também se interage com as práticas da sociedade 

desenvolvendo assim um ser humano - com todo o significado que essas palavras têm - total 

globalizado, integral e consciente de que precisa zelar do mundo onde vive. 

A dança pensada por esse viés somático tem ainda como objetivo o que é descrito por 

Vianna em seu livro: 

 

Dançando, o homem transcende a fragmentação, esse espelho partido cujos pedaços 

representam as partes dispersas do todo. Enquanto dança, ele percebe novamente 

que é uno com seu próprio Eu e com o mundo exterior. Quando atinge tal nível de 

experiência profunda, o homem descobre o sentido da totalidade da vida. (VIANNA, 

1990, p. 14) 

  

Dançando o sujeito irá superar a fragmentação de seu corpo imposta pela sociedade, 

deste modo não tem como objetivo superar isso somente na dança, mas também de levar essa 

superação para a sua vida, como relata Bernabé, “Mas do que se apresentar para uma plateia. 

Trata-se de subir no palco da própria vida, estar no comando do próprio corpo e dar o 
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prazer de se ver e se sentir em movimento, dentro de um teatro ou lá fora, atuando na vida 

real” (BERNABÉ apud BOLSANELLO, 2010). 

Os conteúdos da educação somática podem contribuir muito para o ensino da dança na 

escola, pois estes é justamente o que falta nela. É com este tipo de educação, pautado no 

conhecimento corporal e sensível que irá despertar nos alunos a consciência corporal, 

complementando os objetivos já existentes da dança na escola. Afinal, é muito triste quando 

no meio de um processo coreográfico percebemos que o que falta aos alunos é a entrega para 

a vivência corporal, para a experimentação do movimento, ou seja, realizar toda aquela 

determinada movimentação coreográfica consciente e carregada de sensibilidade e emoção. 

De antemão posso afirmar que esse trabalho não será fácil, pois os alunos têm uma resistência 

enorme quando a movimentação “livre” e ao estudo e investigação do seu próprio movimento, 

querendo sempre deixar de lado o processo criativo. Primeiramente eles querem racionalizar 

todos os movimentos propostos e ainda sempre querem definir qual é a dança a ser trabalhada.  

Embora os alunos desejam sempre algo pronto, é necessário uma luta diária do professor 

contra esse costume e também sempre pensar o seu trabalho pelo viés da conscientização do 

corpo. 

Essa parceria nas aulas de dança na escola terá como lema “dançar, sentindo e 

pensando”, o que deve conscientizar o aluno a levar os conhecimentos que adquiriu nas aulas 

para a vida, incentivando-o a “viver, sentindo e pensando”. Deste modo o aluno deve ser 

conscientizado de que é importante uma educação sensível, visto que o sentir é anterior ao 

pensamento. Portanto primeiro acontece à sensação, depois vem o pensar, o refletir e enfim a 

ação, a movimentação. Isso acontece tão rápido que muitas vezes não nos damos conta de que 

sentimos algo antes de realizar determinada ação, e principalmente utilizando-me das palavras 

de Vianna (1990) não nos damos conta de que “O comportamento poucas vezes é racional: 

habitualmente é emocional. Podemos dizer palavras sensatas como resultado de um 

raciocínio, mas o ser inteiro reage as sensações”, deste modo, podemos raciocinar antes de 

dizer algo, mas antes desse raciocínio, o corpo inteiro sentiu e reagiu as sensações, 

respondendo diante delas.  

Utilizando a idéia de Klauss Vianna exposta por Jussara Miller (1998) e ainda levando 

essa idéia para a escola, mais do que ensinar passos a dança na escola deve ensinar o caminho. 

Deste modo ela irá despertar a criatividade do aluno, fazendo com que ele crie novos 

caminhos, novas possibilidades e diferentes formas de se fazer um movimento e até mesmo de 

resolver um problema. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Percebemos com este estudo que é necessário uma mudança na organização e na 

metodologia da escola, pois a que se está utilizando muitas vezes reproduz um modelo 

midiático, que considera como importante apenas o conhecimento cognitivo, causando a 

racionalização da sociedade. Isso gerou uma descorporalização da mesma ocasionando na 

perda de identidade e de auto-confiança das pessoas. E para que aconteça a reversão disto, a 

escola precisa entender e aceitar um conhecimento que por muito tempo foi considerado sem 

importância, o conhecimento corporal, sensível e cultural.  

A dança na escola precisa tomar muito cuidado com os automatismos e com o 

professor modelo. Primeiramente ela tem a necessidade de trabalhar com a cultura, 

expandindo o conhecimento cultural dos alunos e ainda incentivando os a respeitá-la, e 

precisa trabalhar também com a consciência corporal. 

Percebendo a dificuldade da dança em trabalhar com a consciência corporal na escola, 

acreditamos que a educação somática pode ser uma companheira muito eficiente neste 

trabalho, deste modo a relação das duas será de cumplicidade, uma irá ajudar a outra nos 

momentos de estudo do movimento. Esse companheirismo irá inserir no ambiente escolar os 

conhecimentos que nunca deveriam ter sido separados – o corporal e o cognitivo - que aqui é 

abordado desta forma apenas para fins explicativos, pois não tem possibilidade de pensar um 

sem o outro.  

O movimento mecânico e automatizado que elimina a vida, a sensibilidade do ensino 

da dança no ambiente escolar precisa ser banido. Desta maneira a educação somática deve 

possibilitar aos alunos verdadeiras experiências corporais sensíveis e perceptíveis para que 

este se sinta como um ser humano, com todo o significado que essas palavras carregam já 

mencionados neste trabalho. 

Mais do que ensinar passos, a dança na escola com um viés somático deve despertar 

nos alunos a criatividade, para que eles mesmos criem seus próprios movimentos. Mais do 

que ter um corpo, o aluno deve acreditar ser um corpo, e ainda aceitá-lo como ele é, com 

todos os seus defeitos e suas qualidades, moralmente consciente dos seus deveres e direitos 

perante este mundo. 
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