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I. RESUMO 

A pesquisa se desenvolve a partir da técnica da baropodometria1, com coleta 

de dados, análise e comparação da pressão plantar dos pés de estudantes do curso 

de Dança da Universidade Anhembi-Morumbi (UAM-SP) que cursaram nesse período 

o primeiro e terceiro semestre, respectivamente. Os alunos do primeiro semestre 

ainda realizarão uma segunda medição após seis meses de trabalho corporal dentro 

da universidade e será feita uma comparação de dados da pressão plantar dos pés 

entre a primeira e a segunda medição dos alunos ingressantes. 

 

II. INTRODUÇÃO 

A pesquisa analisa os dados da pressão plantar dos pés dos alunos 

ingressantes no Curso de Dança da UAM - SP em comparação com a dos alunos do 

terceiro semestre, trazendo a possibilidade de desenvolver uma percepção do 

alinhamento corporal desenvolvido pelos estudantes ao longo do curso. 

Muitos alunos ao ingressarem no curso trazem consigo um histórico dentro da 

dança, porém, muitas vezes os estudantes apreendem os conteúdos da arte do 

movimento sem um processo de autoconhecimento do corpo. Este estudo desenvolve 

instrumentos capazes de estudar, documentar, analisar dados e desenvolver um 

projeto baseado em informações científicas que possam alicerçar as melhorias 

alcançadas no alinhamento postural global dos alunos ao ser utilizado a integração 

entre técnicas de dança a partir da percepção do corpo sob a ótica das metodologias 

somáticas2.  

 

III. OBJETIVOS  

Como objetivo geral a pesquisa coleta e analisa dados da pressão plantar dos 

alunos do terceiro semestre e dos estudantes ingressantes no curso de dança da 

Universidade Anhembi-Morumbi (SP). Além disso, essa pesquisa pretende:  

                                                           
1 O baropodômetro é um aparelho constituído de uma plataforma com sensores ligado à um computador, que 
contém um programa capaz de identificar as regiões plantares dos pés que apresentam maior ou menor pressão 
no contato com o chão.  
 
2 Thomas Hanna entende educação somática como “a arte e a ciência de um processo relacional interno entre 
consciência, o biológico e o meio ambiente, estes três fatores sendo vistos como um todo agindo em sinergia”. 
(HANNA apud FORTIN, 1999:40) 
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 Comparar a pressão plantar dos pés quando os alunos ingressam no curso 

e após seis meses da aplicação da integração entre metodologias 

somáticas e técnicas de dança; 

 Ampliar a pesquisa inicial desenvolvida em 2014, comparando as medições 

dos alunos ingressantes com a pressão plantar dos pés dos alunos do 

terceiro semestre do Curso de Dança da UAM-SP ao longo do ano de 2015. 

 

IV. METODOLOGIA 

A pesquisa será desenvolvida a partir de levantamento bibliográfico de autores 

para uma análise teórico-conceitual de linhas de pensamentos dentro das áreas da 

baropodometria, da dança e das metodologias somáticas, com o objetivo de 

sedimentar a futura reflexão e análise dos dados. 

Outra metodologia empregada será a coleta de dados a partir da técnica de 

baropodometria, onde através de sensores é possível captar a pressão exercida nas 

plantas dos pés e gerar gráficos, vídeos e imagens. As medições serão feitas no 

Centro Integrado de Saúde (CIS) da Universidade Anhembi- Morumbi (SP).  

 

V. DESENVOLVIMENTO   

A pesquisa iniciou em 2014, quando houve a análise e a reflexão sobre a 

pressão plantar dos pés de alunos do primeiro ano do curso de dança. A continuação 

da pesquisa desdobrou-se através da iniciação científica apresentada nesse estudo, 

que acompanhou o encerramento da pesquisa anterior e iniciou uma nova coleta de 

dados, análise de material e referencial teórico. 

. 

VI. RESULTADOS PRELIMINARES 

Até o momento, foram realizadas quarenta e sete medições com alunos do 

primeiro semestre do curso de Dança da UAM-SP, os dados coletados estão sendo 

analisados e arquivados. Cada aluno realizou a medição em quatro posições 

diferentes, entre as posições medidas está a posição dos pés paralelos. 

A tabela a seguir contém dados das medições dos alunos do período noturno, 

realizada na posição dos pés paralelos sob a plataforma do baropodometro: 
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IND. Pressão pé 
direito (%) 

Distribuição 
pé direito (%) 

Pressão pé 
esquerdo 
(%) 

Distribuição 
pé esquerdo 
(%) 

Peso 
(Kg) 

ÁREA 
PÉ DIR. 
(Cm²) 

ÁREA 
PÉ ES. 
(Cm²) 

 A. R. A. R. A. R. A. R. D E A. R. A. R. 

1 21 30 41 59 23 27 46 54 26 26 45 46 39 49 

2 15 32 32 68 15 37 30 70 28 30 49 63 43 69 

3 21 28 44 56 27 24 52 48 28 29 45 54 56 44 

4 19 32 38 62 24 25 49 51 37 34 61 73 61 62 

5 28 20 59 41 27 25 52 48 29 31 63 51 63 61 

6 21 27 44 56 24 28 46 54 28 30 58 57 57 52 

7 19 34 36 64 24 23 51 49 36 32 67 80 76 73 

8 27 25 52 48 21 27 44 56 35 33 58 73 54 73 

9 20 30 39 61 21 29 41 59 26 27 41 47 41 49 

IND.: Indivíduos; A.: Ante pé / R.: Retro pé; D.: Pé direito / E.: Pé esquerdo. 
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