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1. RESUMO 

Esta pesquisa desenvolve-se a partir da pressão plantar dos pés de 

estudantes do primeiro ano do curso de dança na Universidade Anhembi 

Morumbi (SP), através de sua documentação, análise e reflexão sobre a coleta 

de dados a partir da técnica da baropodometria1.  

 

2. INTRODUÇÃO  

 Essa pesquisa documenta o apoio plantar dos estudantes do primeiro ano 

do curso de dança da Universidade Anhembi-Morumbi em São Paulo ao longo 

de 2014. Os estudantes são submetidos a um teste de baropodometria no início 

do ano e uma nova coleta de dados ocorrerá após seis meses de trabalho dentro 

da universidade.  

Os dados coletados no início da pesquisa estão sendo analisados, assim 

como acontecerá com os dados coletados no futuro. A Universidade Anhembi-

Morumbi tem, como base de trabalho em dança, a integração entre as 

metodologias somáticas2 e a técnica de dança, evidenciando a importância da 

consciência do alinhamento ósseo e dos apoios dos pés nas aulas de movimento 

dentro da grade curricular.  

Existem poucas referências bibliográficas que relacionem a 

baropodometria às técnicas de dança (FREITAS, 2010), portanto há 

necessidade de que este estudo seja realizado, documentando e analisando as 

interferências que a pressão plantar exercerá sobre o corpo dos indivíduos 

ingressantes na Universidade após um trabalho de reconhecimento de suas 

estruturas corporais, aliando técnicas de dança e abordagens somáticas. 

 

3. OBJETIVOS GERAL E ESPECÍFICOS 

O objetivo geral é registrar, através da técnica da baropodometria a pressão 

exercida inicialmente pelos pés em alunos ingressantes no Curso de Dança da 

                                                           
1 Baropodometria é uma técnica de medição da pressão plantar, que objetiva e quantitativamente, 
mensuram as pressões desenvolvidas nos diferentes pontos de apoios dos pés. 
2 Metodologias somáticas visam corpo e mente de maneira integrada. O termo soma refere-se ao corpo 
percebido a partir do ponto de vista do sujeito. O termo soma foi cunhado pelo educador corporal Thomas 
Hanna e diferencia do estudo do corpo. Para Hanna, o estudo do corpo é o utilizado tradicionalmente 
pelas ciências da saúde e se distancia das percepções do sujeito ao estudar o corpo como objeto. 



2 
 

Universidade Anhembi-Morumbi e a coleta e comparação de dados após um ano 

de trabalho corporal na Universidade. 

 Os objetivos específicos são: 

 Registrar a pressão plantar sem a influência exercida pelos 

procedimentos das abordagens somáticas; 

 Analisar os dados coletados, levando em consideração as experiências 

corporais dos estudantes ingressantes na Universidade; 

 Registrar a pressão plantar final, após os procedimentos de integração 

entre as metodologias somáticas e a técnica de balé clássico; 

 Analisar, comparar os dados iniciais ∕ finais e estabelecer as 

transformações sofridas na pressão que os pés exercem contra o solo ao 

final do período. 

 

4. METODOLOGIA  

 A primeira fase do projeto consistirá de levantamento bibliográfico para 

embasar teoricamente o estudo a ser desenvolvido. Como metodologia também 

será utilizada para a coleta de dados a técnica da baropodometria, para que a 

pressão plantar de cada voluntário seja documentada antes e depois dos 

procedimentos que serão aplicados nos estudantes ingressantes na 

Universidade. Os procedimentos técnicos que serão aplicados foram baseados 

nas técnicas de alinhamento corporal de Klauss Vianna3 e de Reeducação do 

Movimento de Ivaldo Bertazzo4 e serão desenvolvidos após o ingresso dos 

estudantes na Universidade. Para finalizar o estudo, haverá a confecção de um 

relatório final contendo a coleta de dados, reflexão e análise do estudo feito ao 

longo do ano. 

 

5. DESENVOLVIMENTO  

A pesquisa desenvolve-se desde abril de 2014, quando houve a coleta de 

dados da pressão plantar dos pés dos alunos ingressantes no Curso de Dança 

                                                           
3 Klauss Vianna (1928-1992) –Nasceu em Belo Horizonte (MG). Interessou-se inicialmente pelo teatro em 
peças escolares. Estudou balé clássico, mas logo se decepcionou com as regras rígidas e sem explicações 
da sala de aula. Dirigiu a Escola Municipal de Bailados e também o Balé da Cidade (SP) na década de 80.  
4 Ivaldo Bertazzo (1949-) – Coreógrafo, professor de dança e terapeuta corporal. Dirige desde 1975 a 
Escola de Reeducação do Movimento em São Paulo. Organiza cursos regulares sobre as técnicas da 
osteopata belga Godelieve Denys-Struyf e das fisioterapeutas Marie Madeleine Béziers e Suzanne Piret. 
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da Universidade Anhembi Morumbi. Desde então houve o levantamento 

bibliográfico referente à técnica do balé clássico (FOSTER, 2010 / HAAS, 2011) 

e das metodologias somáticas que serão desenvolvidas com estes alunos5 e 

também o levantamento bibliográfico referente à anatomia e cinesiologia. 

As informações levantadas na pesquisa bibliográfica são utilizadas para 

fundamentar a leitura e análise dos dados gerados pelo baropodômetro, assim 

como estabelecer a trajetória da dança cênica ocidental e suas transformações 

estéticas no que concerne ao virtuosismo técnico. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

A análise dos dados iniciais gerados pelo aparelho de baropodometria mostra 

que a trajetória dos bailarinos tem forte influência em seus apoios e pressão 

plantar. Cerca de 70% dos alunos analisados estabelecem maior pressão plantar 

na região dos calcâneos, enquanto 20% a mantém no primeiro metatarso, os 

outros 10% exercem maior pressão no quinto metatarso. 
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5 Os procedimentos utilizados partiram do Método Klauss Viana (VIANNA, 2003) e Método Ivaldo 
Bertazzo (2012), como citado na página 2. 


