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EEdduuccaaccããoo  SSoommááttiiccaa
nnaa  EEssccoollaa��

Educacão Somática
na Escola�

ÉÉ  ppoossssíívveell??É possível?

FFáábbiioo  SSooaarreess  ddaa  CCoossttaaFábio Soares da Costa

´́́ !!!

Qual o lugar da educação

corporal na escola?
O lugar da educação corporal na escola é a Educação

Física Escolar, que é uma disciplina curricular obrigatória

no ensino básico brasileiro que objetiva, sobretudo, a 

democratização, a humanização e a diversificação da 

prática pedagógica da área, de modo a ampliar essas 

possibilidades aos estudantes, desde a perspectiva

biológica até o desenvolvimento das dimensões afetivas,

cognitivas e socioculturais. 

Abrange objetivos, conteúdos e critérios de avaliação

específicos, sendo desenvolvida, atualmente, com base

no desenvolvimento de habilidades corporais a partir 

de vivências em unidades temáticas como jogos e 

brincadeiras, esportes, ginásticas, danças, lutas e 

práticas  corporais de aventura. 
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Educação Somática na

escola é possível?
A Educação Somática na escola é possível sim. E
ainda, além de possível é necessária. Este conjunto
de técnicas e estratégias pedagógicas de educação
e sensibilização corporal é um potente conteúdo
curricular para as aulas de Educação Física Escolar.
A Educação Somática é uma contribuição valiosa 
para a consciência corporal dos aprendentes, para o 
processo de formação dos professores de Educação 
Física e de outras áreas, e para a constituição
epistemológica da área, sobretudo no que pese à
sua aproximação da área da Educação quanto da 
Saúde, em prol de uma educação integral do 
comportamento somático.Porque aulas de Educação Física

Escolar  Somática são necessárias ?

Porque as aulas de EFES melhoram a qualidade
de vida de alunos e possibilita a ressignificação
positiva dos conceitos de corpo e saúde desses
jovens. Também, por resultados científicos de que
os métodos de Educação Somática são capazes de
transformar as estruturas externas e internas do
corpo humano (pois essas estruturas são indisso-
ciáveis), possibilitando melhor autopercepção, o 
despertar para a consciência de uma experiência
corporal nova e, principalmente, por possibilitar a 
integração e liberdade corporal e do movimento
em todos os gestos do cotidiano desses aprendentes.

3
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O que é Educação Somática ?

[...] é um campo teórico-prático composto
de métodos cuja intervenção pedagógica 
investe no movimento do corpo, visando a 
manutenção de sua saúde e o desenvolvimento
das faculdades cognitivas e afetivas da pessoa
através de uma mudança de hábitos 
psicomotores.

Débora Pereira Bolsanello
Ecologia do Movimento Humano
(2016, p. 20 )

Sobre o autor

Licenciado em Educação Física pela Universidade Federal do Piauí - 

UFPI.Especialista em Supervisão Escolar pela Universidade Federal do 

Rio de Janeiro - UFRJ. Mestre em Comunicação pelo PPGCOM/UFPI e 

Doutor em Educação pela Escola de Humanidades da Pontifícia 

Universidade Católica do Rio Grande do Sul - PPGEDU/PUCRS (Bolsista 

CAPES/PROEX). Pesquisador do Grupo de Estudos e Pesquisa sobre 

Questões Sociais na Escola - PUCRS. Professor Adjunto do 

Departamento de Métodos e Técnicas de Ensino-DMTE/CCE da 

Universidade Federal do Piauí - UFPI. Tem experiência na área de 

Educação Física Escolar e Coordenação de projetos esportivos e sociais. 

Principais pesquisas desenvolvidas ou em desenvolvimento nos temas: 

Imagem corporal, corporeidade, saúde, qualidade de vida, juventudes, 

educação, educação física, gênero, representações simbólicas, 

educação física escolar somática, formação docente em educação física, 

estágio supervisionado e dispositivos midiáticos.

Professor Adjunto

DMTE/CCE/UFPI

Fábio Soares da Costa

CREF 001848-G/PI

  fabiocosta@ufpi.edu.br

(86) 98857-1593

https://sigaa.ufpi.br/sigaa/public/

departamento/professores.jsf?id=173
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Gestão das aulas de 

Educação Somática na Escola
REALIZAÇÃO DO MOVIMENTO 
 
O professor guia a observação inicial, 
intermediária e final 

O aluno, após se preparar e observar 
        Realiza o movimento 
        Sente o movimento 
        Reconhece o impulso motor 
        Modula o tônus muscular 
        Conscientiza-se do "como" e 
        Reorganiza o movimento 

Atitudes essenciais das

aulas de Educação Somática
Desacelerar 
Pesquisar 
Sentir 
Perceber 
Reorganizar (corporificar a experiência) 

69



Como se dá a preparação das

aulas de Educação Somática?

1) Tematização da aula

2) Seleção do material a ser utilizado

3) Gestão da aula:

3.1) Etapa 1: Preparação do movimento

3.2) Etapa 2: Realização do movimento

3.3) Etapa 3: Avaliação do movimento

Gestão das aulas de 

Educação Somática na Escola
PREPARAÇÃO PARA O MOVIMENTO 

Boas-vindas 
Apresentação da temática 
Coleta do material inicial 

Preparação do soma 
          Relaxamento 
          Concentração 
          Respiração 

Posição do corpo pré-movimento 

Descrição do movimento 
           Primeira e preferencialmente oral 
           Se necessário, visual 
           Se necessário, por meio do toque

7 8
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Você quer saber mais sobre Educação
Somática e seus benefícios dentro 
das aulas de Educação Física Escolar?

Você quer ter acesso a exemplos de aulas?

Você quer se aprofundar nos princípios
que norteiam a Educação Somática?

Você quer ter acesso aos principais
benefícios da Educação Somática
aplicada a alunos do Ensino Médio?

Então acesse a minha Tese de Doutorado
e encontre tudo isso lá. Boa leitura !

http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/8390

Gestão das aulas de 

Educação Somática na Escola
AVALIAÇÃO DO MOVIMENTO 
 
O aluno faz conexões entre os movimentos 
realizados durante a aula 

Integra esses movimentos 

Expressa-se e transfere o movimento 
para reflexões sobre sua vida 

10 13
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Fases do movimento nas

aulas de Educação Somática 
1) Relaxamento 

2) Preparação mental 
     (observar o segmento corporal passivo) 

3) Execução do movimento 
3.1) Direcionamento de energia 
        (contração, força) 
3.2) Ato sinestésico lento 

4) Preparação mental para a parada do ato 

5) Parada ativa 

6) Preparação mental para o relaxamento 

7) Relaxamento 

12 11
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