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ANEXO DA RESOLUÇÃO No 30/2011, DO CONSELHO DE GRADUAÇÃO 
 

INSTITUTO DE ARTES 

COLEGIADO DO CURSO DE DANÇA 

 
PLANO DE ENSINO 

1. IDENTIFICAÇÃO 
 

 
 
 
 
 
 

 

COMPONENTE CURRICULAR:   INTRODUÇÃO À EDUCAÇÃO SOMÁTICA 

 

UNIDADE OFERTANTE: INSTITUTO DE ARTES – DANÇA 

CÓDIGO:   IARTE 44012 PERÍODO:  1o  TURMA: --------  

CARGA HORÁRIA 

SÍNCRONA 

CARGA HORÁRIA 

ASSÍNCRONA 
CARGA HORÁRIA TOTAL 

TEÓRICA: 

08h 

PRÁTICA: 

08h 

TEÓRICA: 

14h 

PRÁTICA: 

 0h 

TOTAL: 

120H 

NATUREZA 

OBRIGATÓRIA: (X)                         OPTATIVA: (  ) 

PROFESSORA-PROFESSOR:  VANILTO ALVES DE FREITAS 

ANO/SEMESTRE: 2020-1 

OBSERVAÇÕES: 
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2. EMENTA 

Princípios teóricos e práticos da educação somática. Introdução ao conhecimento do corpo como 

experiência. 

 
 
3. JUSTIFICATIVA 

O direcionamento da disciplina de caráter obrigatório buscará introduzir a compreensão do campo 

somático entendendo-o enquanto potencialidade de experiência subjetiva e relacional. A disciplina 

pretende apresentar as diversas instâncias que constituem esse campo em suas complexidades de 

saberes organizadas em técnicas, métodos e abordagens que integram as múltiplas vivências dessa 

prática, apresentado-as de modo a entendê-las em suas pluralidades. O objetivo pretendido se faz 

em proporcionar a essa experiência uma amplitude das capacidades de autorreconhecimento 

sensível do corpo em suas possibilidades de reorganização e ressignificação singular e autônoma. 

Junto a isso, soma-se a ideia de mapeamento desse corpo não apenas naquilo que o constituí em sua 

organicidade, mas também em seus atravessamentos éticos, sociais e emocionais. Espera-se poder 

articular aos modos de propriocepção do corpo perspectivas voltadas às esferas de composição e 

criação poética, disparando aos saberes subjetivos provocações que os coloquem em sintonia com 

um pensar/fazer relacional e também político de si.  

 

4. OBJETIVOS GERAIS 

 
 Conhecer os princípios, a diversidade e as diferenciações sobre técnicas, métodos e 

abordagens na educação somática. 

 Iniciar um processo de mapeamento do soma nas relações com a corporeidade em sua 

organicidade e afetividade.  

 Experimentar as estruturas que compõem e organizam o corpo em vida. 

 Experienciar as relações estabelecidas entre os estudos somáticos e os campos de produção 

poética, discursiva e cênica.  
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4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Mapeamento das atividades de interação entre os sistemas sensoriais, motores e criativos. 

 Ampliação das capacidades de percepção e organização interna do corpo (soma) em 

conjunção com atravessamentos externos e relacionais.  

 Investigação sobre os potenciais inscritos no gesto somático em suas manifestações 

poéticas, políticas e performativas.  

 
5. METODOLOGIA 

Aulas embasadas na perspectiva de uma práxis somática. Pretende-se transitar por discussões e 

exposição de conceitos, demonstrações práticas, bem como a experimentação desses conceitos, 

entre outros encaminhamentos. Análise e discussão de textos sugeridos, possibilidade de utilização 

de vídeos que possam contribuir na amplitude das discussões teórico práticas.  

 

6. SOBRE AS PRÁTICAS 

As práticas serão realizadas durante a carga-horária de atividades síncronas, sendo feitas através de 

vídeochamada (plataforma google Meet ou Zoom). Para a realização dessas práticas será necessário 

um espaço no chão, preferencialmente coberto com uma manta, tapete de yoga, toalha ou algum 

recurso similar que implique em um melhor conforto do corpo e adequação ao chão. As práticas 

serão realizadas por meio de direcionamentos verbais lançados pela professora para que as/os 

estudantes acompanhem e executem em suas casas. 

7. PLANO DE AULAS 

Atividades síncronas (aulas via plataforma meet.google ou zoom). 

02/03/2021  - Apresentação da disciplina e conversa inicial com a turma.  

 Aula introdutória sobre à Ed. Somática. 
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 Prática inicial direcionada ao mapeamento do corpo – ossos, órgãos, líquidos, tensões 

musculares e respiração (esses elementos irão integrar o mapeamento ocorrido durante todo 

o percurso do semestre).  

 Texto 1 como leitura sugerida para o próximo encontro. 

 

09/03/2021 - Discussão de texto 1  

 Cada discente deverá trazer uma breve questão sobre o texto  

 Continuidade da prática voltada ao mapeamento do corpo. 

 Texto 2 como leitura sugerida para o próximo encontro. 

 

16/03/2021 - Discussão de texto 2  

 Cada discente deverá trazer um ponto sobre o texto. 

 Prática dirigida à continuidade do mapeamento individual + experimentação de movimento 

criativo integrado.  

 Texto 3 como leitura sugerida para o próximo encontro. 

 

23/03/2021 - Discussão de texto 3 

 Cada discente deverá lançar um breve apontamento sobre o texto. 

 Mapeamento corporal + investigação dos atravessamentos micro e macro políticos que 

integram esse mapa + acionamentos de composição cênica.  

 Texto 4 como leitura sugerida para o próximo encontro. 

 

30/03/2021 - Discussão de texto 4 

 Cada discente deverá traçar uma breve provocação sobre o texto. 

 Prática dirigida ao mapeamento corporal + experimentação de movimentação integrada + 

acionamentos de composição cênica e performativa.  

 Texto 5 como leitura sugerida para o próximo encontro. 
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06/04/2021- Discussão de texto 5 

 Cada discente deverá traçar uma breve provocação sobre o texto sugerido.  

 Mapeamento corporal + acionamentos de relação com o gesto somático e possibilidades 

relacionais de composição.   

 Texto 6 como leitura sugerida para o próximo encontro. 

 

13/04/2021- Discussão de texto 6 

 Cada discente deverá traçar uma pergunta a partir do texto sugerido.  

 Mapeamento corporal + experimentação com fluxos externos ao corpo + acionamentos de 

relação com o gesto e possibilidades relacionais de composição.   

 Texto 7 como leitura sugerida para o próximo encontro. 

 

20/04/2021- Discussão de texto 7 

 Cada discente deverá traçar uma pergunta reflexiva a partir do texto sugerido.  

 Mapeamento corporal + relação com a espacialidade + pausas internas/externas do corpo + 

acionamentos de relação com o gesto e possibilidades relacionais de composição 

performativa.  

 Texto 8 como leitura sugerida para o próximo encontro. 

 

27/04/2021- Discussão de texto 8  

 Cada discente deverá traçar uma ação no corpo a partir do texto sugerido.  

 Mapeamento corporal + experimentação de fluxos da memória afetiva + acionamentos de 

relação com o gesto e continuidade de composição da ação sugerida a partir do texto 8.  

 Texto 9 como leitura sugerida para o próximo encontro. 

 

04/05/2021- Discussão de texto 9 

 Cada discente deverá traçar uma ação poética no corpo a partir do texto sugerido.  
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 Mapeamento corporal + fragmentos da memória corporal afetiva + acionamentos de relação 

com o gesto e continuidade de composição da ação sugerida a partir do texto 9.  

 Texto 10 como leitura sugerida para o próximo encontro. 

 

11/05/2021- Discussão de texto 10 

 Cada discente deverá experimentar o gesto poético no corpo a partir do texto sugerido.  

 Mapeamento corporal + experimentação fluída, fragmentada e pausada da corporeidade 

afetiva + acionamentos de relação com o gesto e continuidade de composição da ação 

sugerida a partir do texto 10.  

 

18/05/2021- Aula 1 

 Com convidada especialista em Sistema Laban/Bartenieff.  

25/05/2021- Aula 2 

 Com convidada especialista em Técnica Alexander.  

01/06/2020 - Aula 3 

 Com convidada especialista no método Body-Mind Centering® - BMC.  

08/06/2020 - Aula 4 

 Com convidada especialista no Método Feldenkrais.  

15/06/2021 - Fechamento da disciplina  

 Avaliação, conversa e devolutivas – feedbacks sobre o semestre.  

 

Atividades assíncronas  

03/03/2021- Leitura de textos e feitura de texto-comentário  

10/03/2021 - Leitura de textos e feitura de texto-comentário  

17/03/2021- Leitura de textos e feitura de texto-comentário  
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24/03/2021 - Leitura de textos e feitura de texto-comentário  

31/03/2021 - Leitura de textos e feitura de texto-comentário  

07/03/2021 - Leitura de textos e feitura de texto-comentário  

14/04/2021 - Leitura de textos e feitura de texto-comentário  

21/04/2021 - Leitura de textos e feitura de texto-comentário  

28/04/2021 - Leitura de textos e feitura de texto-comentário  

05/05/2021 - Leitura de textos e feitura de texto-comentário  

12/05/2021 - Leitura de textos e feitura de texto-comentário  

19/05/2021 - Escrita de anotações e reverberações de aula 1 

26/05/2021 - Escrita de anotações e reverberações de aula 2 

02/06/2021- Escrita de anotações e reverberações de aula 3 

09/06/2021 - Escrita de anotações e reverberações de aula 4 

 

8. CRONOGRAMA 

 8.1 ATIVIDADES SÍNCRONAS  

 

Data completa 

(Data e horário) 

 

Tipo 

(Teórica ou 
prática) 

 

Atividade 

(Descrição detalhada) 
 

 

Materiais 
necessários 

 

Plataforma de 
TDIC 

 

02/03 

9h50 às 11h30 

 
 
 
Teórico-prática 

Apresentação da disciplina.  
Aula introdutória sobre à Ed. 
Somática. 
Mapeamento Corporal. Texto 
1 como leitura sugerida para 
o próximo encontro. 

Internet,  
computador/celular, 
espaço reservado 
para experimentação 
prática. 

Plataforma 
meet.google ou 
Zoom. 
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09/03 

9h50 às 11h30 

 
 
Teórico-prática 
 

Discussão de texto 1. 
Mapeamento corporal. 
Texto 2 como leitura sugerida 
para o próximo encontro. 

Internet,  
computador/celular, 
espaço reservado 
para experimentação 
prática. 

Plataforma 
meet.google ou 
Zoom. 

 

16/03 

9h50 às 11h30 

 
 

Teórico-prática 

Discussão de texto 2  
Mapeamento corporal + 
experimentação de 
movimento criativo 
integrado.  
Texto 3 como leitura sugerida 
para o próximo encontro. 

Internet,  
computador/celular, 
espaço reservado 
para experimentação 
prática. 

Plataforma 
meet.google ou 
Zoom. 

 

23/03 

9h50 às 11h30 

 
 

Teórico-prática 

 

 

Discussão de texto 3 
Mapeamento corporal + 
investigação dos 
atravessamentos micro e 
macro políticos que integram 
esse mapa + acionamentos de 
composição cênica. 
Texto 4 como leitura sugerida 
para o próximo encontro. 

Internet,  
computador/celular, 
espaço reservado 
para experimentação 
prática. 

Plataforma 
meet.google ou 
Zoom. 

 

 

30/03 

9h50 às 11h30 

 
 

Teórico-prática 

Discussão de texto 4 
Mapeamento corporal + 
experimentação de 
movimentação integrada  + 
acionamentos de composição 
cênica performativa. 
Texto 5 como leitura sugerida 
para o próximo encontro. 

Internet,  
computador/celular, 
espaço reservado 
para experimentação 
prática. 

Plataforma 
meet.google ou 
Zoom. 

 

06/04 

9h50 às 11h30 

 
 

Teórico-prática 

 

Discussão de texto 5 
Mapeamento corporal +  
acionamentos de relação com 
o gesto somático e 
possibilidades relacionais de 
composição 
Texto 6 como leitura sugerida 
para o próximo encontro. 

Internet,  
computador/celular, 
espaço reservado 
para experimentação 
prática. 

Plataforma 
meet.google ou 
Zoom. 

 

13/04 

9h50 às 11h30 

 
 

Teórico-prática 

Discussão de texto 6 
Mapeamento corporal + 
experimentação com fluxos 
externos ao corpo + 
acionamentos de relação com 
o gesto e possibilidades 
relacionais de composição.   
Texto 6 como leitura sugerida 
para o próximo encontro. 

Internet,  
computador/celular, 
espaço reservado 
para experimentação 
prática. 

Plataforma 
meet.google ou 
Zoom. 
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20/04 

9h50 às 11h30 

 
 
 
Teórico-prática 

Discussão de texto 7 
Mapeamento corporal + 
relação com a espacialidade 
+ pausas internas/externas do 
corpo + acionamentos de 
relação com o gesto e 
possibilidades relacionais de 
composição performativa.   
Texto 8 como leitura sugerida 
para o próximo encontro. 

Internet,  
computador/celular, 
espaço reservado 
para experimentação 
prática. 

Plataforma 
meet.google ou 
Zoom. 

 

 

 

27/04 

9h50 às 11h30 

 

 

Teórico-prática 

Discussão de texto 8 
Mapeamento corporal + 
Mapeamento corporal + 
experimentação de fluxos da 
memória afetiva + 
acionamentos de relação com 
o gesto e continuidade de 
composição da ação sugerida 
a partir do texto 8. 
Texto 9 como leitura sugerida 
para o próximo encontro. 

Internet,  
computador/celular, 
espaço reservado 
para experimentação 
prática. 

Plataforma 
meet.google ou 
Zoom. 

 

 

 

04/05 

9h50 às 11h30 

 
 
 
Teórico-prática 

Discussão de texto 9. 
Ação poética no corpo a partir do 

texto sugerido. Mapeamento 
corporal + fragmentos da 
memória corporal afetiva + 
acionamentos de relação com 
o gesto e continuidade de 
composição da ação sugerida 
a partir do texto 9. 

Texto 10 como leitura sugerida 
para o próximo encontro. 

Internet,  
computador/celular, 
espaço reservado 
para experimentação 
prática. 

Plataforma 
meet.google ou 
Zoom. 

 

 

 

11/05 

9h50 às 11h30 

 
 
 

Teórico-prática 

Discussão de texto 10. 
Gesto poético no corpo a partir do 

texto sugerido. Mapeamento 
corporal +  experimentação 
fluída, fragmentada e 
pausada da corporeidade 
afetiva + acionamentos de 
relação com o gesto e 
continuidade de composição 
da ação sugerida a partir do 
texto 10.  

Internet,  
computador/celular, 
espaço reservado 
para experimentação 
prática. 

Plataforma 
meet.google ou 
Zoom. 

 

 

18/05 

9h50 às 11h30 

 
 

Teórico-prática 

Aula 1 - Com convidada 
especialista em Sistema 
Laban/Bartenieff.  

Internet,  
computador/celular, 
espaço reservado 
para experimentação 
prática. 

Plataforma 
meet.google ou 
Zoom. 
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25/05 

9h50 às 11h30 

 
 
Teórico-prática 

 Aula 2 - Com 
convidada especialista em 
Técnica Alexander.  

Internet,  
computador/celular, 
espaço reservado 
para experimentação 
prática. 

Plataforma 
meet.google ou 
Zoom. 

 

01/06 

9h50 às 11h30 

 
 
Teórico-prática 

Aula 3 - Com convidada 
especialista no método Body-
Mind Centering® - BMC.  

Internet,  
computador/celular, 
espaço reservado 
para experimentação 
prática. 

Plataforma 
meet.google ou 
Zoom. 

 

08/06 

9h50 às 11h30 

 
 
Teórico-prática 

Aula 4 - Com convidada 
especialista no Método 
Feldenkrais.  

Internet,  
computador/celular, 
espaço reservado 
para experimentação 
prática. 

Plataforma 
meet.google ou 
Zoom. 

 

15/06 

9h50 às 11h30 

 
 
Teórico-prática 

Fechamento da disciplina. 
Avaliação, conversa e 
devolutivas – feedbacks 
sobre o semestre.  

Internet,  
computador/celular, 
espaço reservado 
para experimentação 
prática. 

Plataforma 
meet.google ou 
Zoom. 

 
 
 
8.2 ATIVIDADES ASSÍNCRONAS 
 

Data e carga 
horária 

Atividade Tipo 

(Teórica ou prática) 

Endereço web dos arquivos 

03/03 

8h00 às 9h40 

Leitura de textos e produção 

de texto/comentário 
 

Teórica  
Microsoft teams 

10/03 

8h00 às 9h40 

Leitura de textos e produção 

de texto/comentário  

 
Teórica  

Microsoft teams 

17/03 

8h00 às 9h40 

Leitura de textos e produção 

de texto/comentário  

 
Teórica  

Microsoft teams 

24/03 

8h00 às 9h40 

Leitura de textos e produção 

de texto/comentário  
 

Teórica  
Microsoft teams 

31/03 

8h00 às 9h40 

Leitura de textos e produção 

de texto/comentário  

 
Teórica  

Microsoft teams 
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07/04 

8h00 às 9h40 

Leitura de textos e produção 

de texto/comentário  

 
Teórica  

Microsoft teams 

14/04 

8h00 às 9h40 

Leitura de textos e produção 

de texto/comentário  

 
Teórica  

Microsoft teams 

21/04 

8h00 às 9h40 
 

Leitura de textos e produção 

de texto/comentário  

 
Teórica  

Microsoft teams 

28/04 

8h00 às 9h40 

Leitura de textos e produção 

de texto/comentário  

 
Teórica  

Microsoft teams 

05/05 

8h00 às 9h40 

Leitura de textos e produção 

de texto/comentário  
 

Teórica  
Microsoft teams 

12/05 

8h00 às 9h40 

Leitura de textos e produção 

de texto/comentário  

Teórica  Microsoft teams 

19/05 

8h00 às 9h40 

Escrita de anotações e 

reverberações de aula 1 

 
Teórica  

Microsoft teams 

26/05 

8h00 às 9h40 

Escrita de anotações e 

reverberações de aula 2 

 
Teórica  

Microsoft teams 

02/06 

8h00 às 9h40 

Escrita de anotações e 

reverberações de aula 3 

 
Teórica  

Microsoft teams 

09/06 

8h00 às 9h40 

Escrita de anotações e 

reverberações de aula 4 

 
Teórica  

Microsoft teams 

 

9. SOBRE AS REFERÊNCIAS E MATERIAL DE APOIO 

Serão utilizados textos em PDF, enviados para a(o)s discentes por email. 

 

10. AVALIAÇÃO 

Cada discente deverá produzir 10 comentários em forma de texto de 1 página cada, digitados 

em programa de edição de texto, como Word ou Libre Office, do seguinte modo: 
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Tarefa 1: Texto-comentário referente ao texto 1 (artigo a ser debatido na aula do dia 09/03)  

- Prazo de entrega até o dia 16/03; 

Tarefa 2: Texto-comentário referente ao texto 2 (artigo a ser debatido na aula do dia 16/03).  

- Prazo de entrega até o dia 23/03; 

Tarefa 3: Texto-comentário referente ao texto 3 (artigo a ser debatido na aula do dia 23/03).  

- Prazo de entrega até o dia 30/03; 

Tarefa 4 - Texto-comentário referente ao texto 4 (artigo a ser debatido na aula do dia 30/03).  

- Prazo de entrega até o dia 06/04; 

Tarefa 5 - Texto-comentário referente ao texto 5 (artigo a ser debatido na aula do dia 06/04).  

- Prazo de entrega até o dia 13/04; 

Tarefa 6 - Texto-comentário referente ao texto 6 (artigo a ser debatido na aula do dia 13/04).  

- Prazo de entrega até o dia 20/04; 

Tarefa 7 - Texto-comentário referente ao texto 7 (artigo a ser debatido na aula do dia 20/04).  

- Prazo de entrega até o dia 27/04; 

Tarefa 8 - Texto-comentário referente ao texto 8 (artigo a ser debatido na aula do dia 27/04).  

- Prazo de entrega até o dia 04/05; 

Tarefa 9 - Texto-comentário referente ao texto 9 (artigo a ser debatido na aula do dia 04/05).  

- Prazo de entrega até o dia 11/05; 

Tarefa 10 - Texto-comentário referente ao texto 10 (artigo a ser debatido na aula do dia 11/04).  

- Prazo de entrega até o dia 18/04; 

Tarefa 11 - Texto-comentário referente à aula da primeira convidada a ser entregue até o dia 25/04; 

Tarefa 12 - Texto-comentário referente à aula da segunda convidada a ser entregue até o dia 01/06; 

Tarefa 13: Texto-comentário referente à aula da terceira convidada a ser entregue até o dia 08/06; 
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Tarefa 14: Texto-comentário referente à aula da quarta convidada a ser entregue até o dia 15/12; 

A entrega dos textos equivale a 6 pontos na nota final e será avaliado com base nos seguintes 

critérios: 

1. Coerência, coesão e correção textual; 

2. Apresentação de conexões entre o texto e o objeto do comentário; 

3. Criticidade por meio de levantamento de dúvidas ou indagações sobre os conteúdos estudados; 

4. Capacidade de articular o assunto do comentário com as experiências pessoais vivenciadas tanto 

dentro da disciplina, como em percursos externos à disciplina. 

Será avaliada a participação nas aulas por meio do levantamento de perguntas e comentários 

direcionados às propostas das aulas. 

 

TABELA GERAL DE DISTRIBUIÇÃO DE NOTAS 

ATIVIDADE PRAZO DE ENTREGA NOTA 

Texto-comentário 1 16/03/21 6 

Texto-comentário 2 23/03/21 6 

Texto-comentário 3 30/03/21 6 

Texto-comentário 4 06/04/21 6 

Texto-comentário 5 13/04/21 6 

Texto-comentário 6 20/04/21 6 

Texto-comentário 7 27/04/21 6 

Texto-comentário 8 04/05/21 6 

Texto-comentário 9 11/05/21 6 
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Texto-comentário 10 18/05/21 6 

Texto-comentário 11 25/05/21 6 

Texto-comentário 12 01/06/21 6 

Texto-comentário 13 08/06/21 6 

Texto-comentário 14 15/06/21 6 

Participação em aulas --- 16 

Nota Total  --- 100 
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