
INTRODUÇÃO 

O presente estudo tem como proposta fundamental, analisar a 

relação entre Educação Somática e a prevenção de lesões em 

bailarinos. Deste modo, selecionamos três Técnicas de Educação 

Somática: Pilates, Feldenkrais e Klauss Vianna, buscando observar se o 

conhecimento e a aplicação prática destas técnicas ajudam a prevenir 

possíveis lesões, influenciando na atitude corporal do estudante, diante 

dos inúmeros exercícios e repetições de uma aula ou ensaios de dança.  

 

      

 

METODOLOGIA   

Após levantamento e estudo bibliográfico das Técnicas de Educação 

Somática selecionadas para esta pesquisa, entrevistamos profissionais 

experientes das três áreas escolhidas e aplicamos um questionário 

estruturado a estudantes de dança de cursos superiores e de 

academias de médio a grande porte, acrescentando novos horizontes  

para o estudo do movimento, sensibilidade proprioceptiva e a relação da 

educação somática aplicada a prática corporal de bailarinos, a fim de se 

evitar lesões. 

 

RESULTADOS 

Devido à extensão da bolsa para Janeiro de 2013, os resultados 

ainda se encontram em processo. Na fase atual de análise dos 

questionários, notamos que a maioria dos bailarinos que possuem 

algum conhecimento destas Técnicas pertence ao grupo acadêmico, 

visto que a Universidade contrapondo aos estúdios informais de 

Dança propicia aulas voltadas para o universo da Educação 

Somática. Observamos também, que o Pilates é a técnica mais 

utilizada entre os alunos das Academias e a técnica Klauss Vianna 

prevalece  entre os estudantes universitários. 

 

 

CONCLUSÃO  

O exercício da Educação Somática desenvolvido paralelamente à atividade prática do estudante de dança, 

pode transformar a qualidade de vida do intérprete, prevenindo possíveis lesões e desencadeando melhor 

capacidade técnica e expressiva. Até o presente momento, notamos que o estudo da Educação Somática 

possibilita um trabalho esquelético/muscular sensitivo, amplia o auto conhecimento e o entendimento do 

corpo em movimento, ocasionando uma profunda mudança de atitude que certamente acompanhará o 

bailarino ao longo da vida.  
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