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RESUMO 
 

 
 
 

Esta pesquisa discute circuitos associativos cognitivo-motores que convergem para experiências 
e aprendizagem em grupo, a partir da prática de atividades somáticas, consideradas meditações 
ativas; e embasa-se em conceitos da neurociência, corporeidade, no paradigma Embodied 
Cognition. Teve como objetivo investigar a influência de um programa de consciência corporal 
desenvolvido em ambiente escolar. Caracterizada como pesquisa- ação, de abordagem 
qualitativo-quantitativa, o estudo se desenvolveu durante 12 semanas em 2019, no Instituto 
Federal de Mato Grosso (IFMT), Campus Cuiabá - Bela Vista, com amostra de 28 discentes do 
ensino médio integrado, cuja média etária era de 17 anos. A investigação teve momentos pré e 
pós-intervenções, mensurando-os com questionários e protocolos da área de Educação Física e 
Psicologia. O programa constou de Yoga, Mindfulness e Danças Circulares Sagradas, uma vez 
por semana, com quatro semanas para cada prática; exceto o Mindfullness, num total de oito 
semana, por meio de práticas domiciliares monitoradas por um recordatório. Para as análises 
foi usado o software “R i386”, versão 3.0.2, que subsidiou as descrições quanti e qualitativas 
em índices absolutos, percentuais, correlações e descrições analíticas. Os resultados da diagnose 
prévia revelaram que: 40% assumiam comportamentos sedentários; 53% sentiam ansiedade; 
30% sentem-se deprimidos; 40% consumiam bebidas alcoólicas; 89% estavam insatisfeitos com 
a sua imagem corporal; 43% sofrem assédios/bullying na escola; 39% participam dos projetos 
extracurriculares. Na análise pós- vivências houve alterações quanti e qualitativas, evidenciando 
mudança positiva de comportamento: para 57% houve melhoria na qualidade de sono; 82% 
sentiram-se menos reativos, mais calmos, conscientes, e preparados para o enfrentamento ao 
bullying; 42% gostaram mais do Yoga; e 53% pretendem manter pelo menos uma das práticas. 
Considera-se que os adolescentes se encontravam vulneráveis frente aos diversos estímulos 
negativos do cotidiano. Com este modelo de práxis integrativa interposta, pode-se concluir que 
uma vivência integradora corpo/mente/cognição, oportuniza ferramentas de enfrentamento das 
situações contemporâneas de estresse, o que favorece o aprendizado acadêmico, ampliando a 
consciência corporal e a aquisição de hábitos saudáveis para a manutenção da saúde a médio e 
longo prazos. 

 
Palavras chave: Mindfullness; Educação Física Escolar; Ensino; Yoga; Dança Circular. 



ABSTRACT 
 

 
 
 

This research discusses associative cognitive-motor circuits that converge to experiences and 
group learning from the practice of somatic activities, considered active meditations; and it is 
based on concepts of neuroscience, corporeality, in the Embodied Cognition paradigm. It aimed 
to investigate the influence of a body awareness program developed in a  school context. It was 
characterized as an action research, with a qualitative and quantitative approach, this study was 
developed for 12 weeks in 2019, at the Federal Institute of Mato Grosso (IFMT), Cuiabá - Bela 
Vista Campus, using a sample of 28 integrated high school students, whose average age was 17 
years old. The research had before and after interventions moments, measuring them with 
questionnaires and protocols from the Physical Education and Psychology area. The program 
consisted of yoga, mindfulness and sacred circular dances once a week, dividing four weeks for 
each practice; except mindfullness which was practiced in a total of eight weeks through home 
practices monitored by a recall. For the analyzes, we used the software “R i386”, version 3.0.2., 
which subsidized the quantitative and qualitative descriptions in absolute indices, percentages, 
correlations and analytical descriptions. The results of the previous diagnosis revealed that: 40% 
assumed sedentary behaviors; 53% felt anxiety; 30% felt depressed; 40% consumed alcoholic 
beverages; 89% were dissatisfied with their body image; 43% suffered harassment \ bullying at 
school; 39% participated in extracurricular projects. In the post-life experience analysis, there 
were quantitative and qualitative changes, showing a positive change in the students‟ behavior: 
57% improved sleep quality; 82% felt less reactive, calmer, aware, and prepared to face 
bullying; 42% liked yoga the most; and 53% intended to maintain at least one of the practices. 
It is considered that adolescents were vulnerable to the various negative stimuli of daily life. 
With this model of integrative interposed praxis, it can be concluded that an integrative 
experience body/mind/cognition, provides tools to cope with contemporary stress situations, 
which favors academic learning, expanding body awareness and the acquisition of healthy 
habits for health maintenance in the medium and long term. 

 
Keywords: Mindfullness; School Physical Education; Teaching; Yoga; Circular dance. 
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INTRODUÇÃO 
 
 

O mundo contemporâneo tem proporcionado aumentos substanciais de vários 

tipos de doenças nos seres humanos, inclusive aquelas ligadas à psique. O crescimento 

urbano acelerado, a industrialização, a tecnologia e o hipercapitalismo vivenciado nos 

dias atuais têm sido apontados como fatores desencadeantes e condicionantes deste 

transcurso. 

Tais situações, por vezes, contribuem para a minimização/ausência de inúmeras 

percepções para o ser enquanto agentes biológico, social, cultural e político, o que de fato 

os torna muito mais vulneráveis a todo esse dinâmico contexto que se avoluma. 

Logo, neste processo, ao se assumir protagonismos omissos frente às questões 

inerentes ao próprio ser, como ausência de reflexões, ações e análises de atitudes 

cotidianas, além de uma diminuta percepção da própria consciência corporal, tais  fatores 

expõe o tronco biológico a diversas situações degradantes que encaminham a um estilo 

de vida oposto àquele que realmente pode proporcionar um equilíbrio corpo- mente 

saudável. 

Não obstante, observa-se, com certa preocupação, que alguns fatores deletérios 

como a ansiedade, a depressão, o stress, a automutilação ou até mesmo o suicídio, estão 

cada vez mais presentes nas vidas das populações mais jovens, sendo que alguns casos, 

devido a inúmeros fatores, só vêm à tona no ambiente escolar. 

Neste sentido, pode-se notar que as doenças que acometem o corpo hoje não se 

desenvolvem apenas nas populações mais idosas, mas sim, em diversas faixas etárias e 

gêneros, sendo que, nesse contexto, o público adolescente se destaca novamente. Logo, 

se afeta diretamente o que é mais essencial ao ser humano: o seu corpo integral, sem o 

qual não é possível se sustentar, reproduzir-se, raciocinar, agir, ou até mesmo se 

comunicar. 

Por isso, como forma de agir na contramão dessas evidências contemporâneas 

maléficas, este estudo se apoia nos paradigmas das neurociências1, da educação, da 

 
 
 
 

1 Neurociências consiste no estudo sobre o sistema nervoso (estrutura, funções, mecanismos moleculares, 
fisiológicos e doenças) e suas funcionalidades, além de estruturas, processos de desenvolvimento e alguma 
alteração que possa surgir no decorrer da vida. Trata-se de um termo guarda-chuva, que envolve várias 
áreas do conhecimento científico como: Química, Biologia, Física, e envolve também vários ramos 
profissionais - compreende aspectos da psicologia, cognição, comportamento e anatomia (HERCULANO-
HOUZEL, 2009). 
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corporeidade (atividades somáticas/Embodied Cognition2), que apontam para a 

importância da realização de atividades cognitivo-motoras, principalmente para as 

crianças e os adolescentes, pois estes estão em plena fase de desenvolvimento e formação, 

sendo, portanto, um período importante para aquisição de bons costumes, para 

consolidação da sua personalidade, de formação educacional e também relacionada à 

prática de bons hábitos para a aquisição ou manutenção da sua saúde geral. 

Sendo assim, objetiva-se nesta pesquisa proporcionar um programa de consciência 

corporal aos estudantes do Ensino Médio integrado do Instituto Federal de Mato Grosso 

(IFMT), Campus Cuiabá - Bela Vista, com a intenção de torná-los mais ativos, mais 

participativos e reflexivos nos ambientes de formação, verificando as possíveis 

influências que este programa poderia gerar na realidade/cotidiano desses estudantes, bem 

como no âmago de cada participante deste projeto. 

Por meio de ações somáticas que envolveram a prática de Yoga, Mindfulness e 

Danças Circulares Sagradas, este trabalho também buscou desenvolver nos discentes a 

adoção de técnicas fundamentadas em ações incorporadas, com o objetivo de 

proporcionar um ambiente mais tranquilo, alegre e saudável, com indivíduos mais 

conscientes, calmos e atentos, para que os processos intrínsecos e educacionais pudessem 

ocorrer do modo mais prazeroso e eficaz possível. 

Finalmente, espera-se ainda, que a partir da junção de todo esse processo que 

envolve o comportamento biodinâmico-reflexivo, seja possível oportunizar a apreensão e 

a disseminação de outros conhecimentos/saberes que possam ter sido gerados a partir 

dessas vivências, contribuindo, assim, para o desenvolvimento integral desses agentes, 

bem como, da sociedade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Cognição incorporada, ou mente corporalizada; conceito que argumenta sobre o sistema motor influenciar 
nossa cognição, assim como a mente influencia as ações corporais (DAMÁSIO, 1996; HERCULANO-
HOUZEL e LENT, 2005). 
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1. CÉREBRO, NEUROCIÊNCIA E EDUCAÇÃO 
 
 

1.1 Aspectos básicos do sistema nervoso central 
 
 

O primeiro sistema a se manifestar na fase embrionária entre a terceira e quarta 

semana após a fecundação é o sistema nervoso, sendo importante destacar que a origem 

embrionária constituinte da pele e do sistema nervoso é a mesma, por isso, este tegumento 

pode ser apontado como parte estruturante do sistema nervoso (COSENZA, 2011). 

O sistema nervoso é um sistema complexo do corpo, responsável por sentir, 

controlar e realizar funções específicas a partir da recepção das informações sensoriais 

nervosas que advém de diversos tecidos e órgãos, transmitindo essas informações através 

dos nervos, medula espinhal e encéfalo. 

Este mecanismo pode gerar respostas imediatas, enviando estímulos para o 

sistema muscular ou para outros órgãos do corpo, ou ainda, armazenando determinadas 

informações nos depósitos mnêmicos3 do encéfalo, para que, quando comparadas a outras 

informações armazenadas, possam gerar novos pensamentos e ações (GUYTON, 2013). 

De acordo com os estudos de Relvas (2005), 

 
O sistema nervoso detecta estímulos externos e internos, tanto físico quanto 
químico, e desencadeia respostas musculares e glandulares. Ele é formado, 
basicamente, por células nervosas, que se interconectam de forma específica e 
precisa, formando os circuitos (redes) neurais (RELVAS, 2005, p. 33). 

 

Em síntese, pode-se expressar que o sistema nervoso desempenha três principais 

funções: 

 Função sensorial;

 Função integrativa – que inclui os pensamentos e a memória;

 Função motora.

Assim, o sistema nervoso, seja ele encefálico, medular, ou periférico, torna-se um 

conjunto complexo de células que permitem a comunicação do ser humano com o 

ambiente. Essa intercomunicação é realizada por células especializadas denominadas 

 

 
3 Relativo à memória = MNÉSICO, MNEMÔNICO (grego mnême, -es, lembrança, memória + -ico). 
Disponível em: < https://dicionario.priberam.org/mn%C3%AAmico>. Acesso em 11 out. 2018. 
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neurônios4, contando também com as células de suporte e sustentação chamadas de 

neuroglia5 no sistema nervoso central (SNC), que contempla os componentes contidos 

em caixas ósseas como o crânio e a coluna vertebral, e células de Schwann6 no sistema 

nervoso periférico (SNP), que apresenta seus elementos distribuídos por todo o organismo 

(GUYTON, 2013). 

 
Quadro 1 – Classificação anatômica básica do SNC 

 
SNC  

 

Medula 
espinhal 

Encéfalo 

Cérebro Cerebelo Tronco encefálico 

Telencéfalo  
Diencéfalo 

 
Córtex 

 
Núcleos 

profundos 

 
Mesencéfalo 

 
Ponte 

 
Bulbo Córtex 

Cerebral 
Núcleos da 

base 

Fonte: LENT (2015, p. 21) 
 

 
Lent (2015) mostra que o cérebro propriamente dito é constituído pelo telencéfalo 

e diencéfalo. Seus polos de divisão simétrica concebem os hemisférios direito e esquerdo, 

onde cada hemisfério é fragmentado em cinco lobos: frontal, parietal, temporal e occipital 

(áreas que integram as informações sensoriais) e o lobo da ínsula que é visível apenas 

quando se segmenta o encéfalo em planos adequados. 

Guyton (2013) rememora o detalhamento das áreas dos lobos, e, 

consequentemente, das informações sensoriais para melhor compreensão, conforme 

segue: 

 Lobo parietal: informação vinda do corpo;

 Lobo occipital: informação visual;

 Lobo temporal: informação auditiva;

 Lobo frontal: em contraposição, este lobo está envolvido principalmente 

no comando do movimento muscular e em alguns processos de pensamento;

 
4 Uma célula especializada encontrada no sistema nervoso central e periférico, inclusive o cérebro, a medula 
espinhal e células sensoriais, que se comunica com outras células usando sinais eletroquímicos – as sinapses 
(EAGLEMAN, 2017, p. 254). 
5 São células não neuronais do SNC que dão suporte e nutrição aos neurônios, chamado células da glia, ou 
nevróglia, gliócitos ou simplesmente glia (GUYTON, 2013, p. 05). 
6 É um tipo de célula glial, também chamada de neurolemócitos que produz a mielina - tecido de sustentação 
e revestimento nos nervos periféricos, enrolando a bainha de mielina em torno das fibras mais calibrosas, 
capazes de transmitir sinais com velocidade de até 100 m/s, ao isolar eletricamente os nervos e assim 
permitindo a propagação rápida de potenciais de ação (GUYTON, 2013, p. 05). 
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 Lobo da ínsula: compõe o sistema límbico participando do controle do 

comportamento social e emocional, tanto positivo como negativo. É referenciada 

como o núcleo de consciência, desempenhando papéis importantes nas emoções, 

empatia e intuições em atividades cotidianas.

Ressalta-se que, independentemente dessas subdivisões de hemisférios e lobos, há 

comunicação entre o córtex e o neocórtex7 - parte externa dos hemisférios - e outras partes 

do cérebro, em que, ao mesmo tempo, ocorrem funções autônomas e diferentes em cada 

região. As informações que se dirigem dos receptores sensoriais e vão até ao córtex, bem 

como as informações transmitidas do córtex para os músculos são conhecidas como 

pontes cruzadas, ou seja, todos os movimentos e/ou as sensações de um lado do corpo 

são orientados ou recepcionados pelo hemisfério oposto do cérebro humano. 

 
Figura 1 – (A) Vista dorsal do encéfalo humano; (B) Vista lateral do hemisfério 

esquerdo 

Fonte: LENT (2015, p. 21) 
 
 

Internamente, o cérebro quando seccionado em algum plano, expõe duas 

substâncias distintas: uma branca, que ocupa a região central, e outra cinzenta, que forma 

o córtex cerebral. O córtex cerebral está subdividido em mais de quarenta áreas distintas, 

sendo estas relativas aos diversos tipos de sensações, aos aspectos motores, à 

 
7 É a denominação que recebem todas as áreas mais desenvolvidas do córtex. Recebe este nome, pois no 
processo evolutivo é a região do cérebro mais recentemente derivada (HERCULANO-HOUZEL, 2013). 
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linguagem, e à memória, por exemplo. São nessas porções que estão agrupados os 

neurônios e suas ramificações. 

 
Figura 2 – Dissecação profunda do cérebro mostrando as fibras nervosas radiadas, 

condutoras de sinais nas duas direções entre o córtex cerebral e as porções mais 
inferiores do SNC 

Fonte: GUYTON (2013, p. 19) 
 

Valle e Capovilla descrevem: 

 
O córtex cerebral é a fascinante estrutura que armazena em si inúmeras 
funções, ditas superiores. Dentre estas funções, temos a cognição, a linguagem 
articulada, memória, percepção sensorial, intenção e planejamento dos 
movimentos voluntários, pensamentos, etc. quando da presença de MCs 
(malformações corticais) estas funções podem ser desestabilizadas (VALLE 
e CAPOVILLA, 2004, p. 103). 

Figura 3 – (A) Mapa citoarquitetônico produzido no início do século XX pelo 
neuroanatomista alemão Korbinian Brodmann (1868-1918) no qual as áreas 

corticais são identificadas por números 

Fonte: LENT (2015, p. 34) 
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Figura 4 – Hemisfério direito separado por clivagem sagital e fotografado pela sua 

face medial. O cerebelo foi removido 

Fonte: LENT (2015, p. 25) 
 
 

Sintetizando esta abordagem anatômica e fisiológica, de acordo com os 

referenciais teóricos de Lent (2015) e Guyton (2013), este último autor elenca outras 

estruturas internas do cérebro que se destacam quanto às suas localizações, funções 

específicas e coletivas, para a melhor compreensão do sistema nervoso central, sendo o 

(os): 

 Gânglios basais: são núcleos subcorticais de substância cinzenta. Eles 

funcionam associadamente com o subtálamo, do diencéfalo, e com a substância 

nigra e com o núcleo vermelho, do mesencéfalo. Uma de suas principais funções 

no ser humano é a de supervisionar os movimentos grosseiros de fundo;

 Diencéfalo: também conhecido como cérebro intermédio, é responsável 

pela ligação do telencéfalo (cérebro) ao mesencéfalo (cérebro médio);

 Tálamo: sua essência consiste em transmitir e direcionar os sinais 

sensoriais ou de outra natureza, para os locais corretos do córtex cerebral, assim 

como para as áreas mais profundas do cérebro;

 Hipotálamo: está localizado abaixo do tálamo e também é constituído por 

núcleos, tendo a função básica de manter o equilíbrio homeostático  do corpo. 

Quando estimulado secreta vários hormônios de liberação, que são
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carregados pelo sangue venoso até a glândula hipófise anterior, determinando 

nova secreção hormonal. Também atua na normalização das emoções, fases do 

sono, pressão arterial, frequência cardíaca, bem como na produção de líquidos 

digestivos e fluídos corporais. 

 Sistema límbico: corresponde às estruturas das bordas do cerebelo e 

diencéfalo, que em grande parte cercam o hipotálamo. Este sistema atua no 

controle das nossas emoções e padrões de comportamento, em que se destaca a 

amígdala, órgão responsável por nosso instinto de sobrevivência.

 Mesencéfalo: finaliza a estrutura do tronco cerebral situado entre a ponte 

e o diencéfalo. Sua função essencial é integrar os diversos estímulos sensoriais 

com as respostas motoras necessárias. As redes sensoriais provenientes da medula 

espinhal se fundem nos colículos superiores (produção de movimentos oculares e 

movimentos do tronco), e inferiores (transmissão de sinais auditivos para o 

cérebro);

 Ponte: assim como as estruturas internas do mesencéfalo, a ponte 

transmite sinais descendentes e ascendentes ao longo do tronco cerebral, além de 

desempenhar funções específicas como controlar as funções viscerais, a vigília, o 

sono e a coordenação motora conjuntamente com o cerebelo;

 Bulbo raquidiano: juntamente com a ponte forma dois centros de controle 

importantes: o centro vasomotor, que transmite sinais para o tecido cardíaco a fim 

de realizar a vasoconstrição, e o centro respiratório, que produz ritmicamente as 

contrações necessárias para a inspiração e a expiração. Além disso, atua também 

para os sinais vindos dos centros encefálicos superiores, para controlar outras 

funções importantes do organismo;

 Cerebelo: importante órgão para o controle do movimento que se interliga 

com o córtex motor e com os gânglios da base por meio de vias específicas, se 

conectando também, com áreas de formação reticular e da medula espinhal. 

Porém, hoje acredita-se que o cerebelo exerça funções importantes em processos 

ligados à cognição, como linguagem e sentimentos, contrapondo a visão que o 

demonstrava apenas como um participante dos processos do córtex cerebral.

 Medula espinhal: finalizada ao nível aproximado da borda inferior da 

segunda vértebra lombar, essa estrutura é a principal via condutora das
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informações provindas da periferia e do cérebro, através de suas substâncias 

interiores brancas e acinzentadas, bem como por via de seus longos pares de 

nervos que geram respostas motoras simples e complexas. 

Em se tratando dos níveis quantitativos e cognitivos, ao se comparar outras 

espécies, o cérebro de papagaios, corvos e aves canoras tem uma densidade de neurônios 

na região prosencéfalo (a porção do órgão associada ao comportamento inteligente) 

superior à dos mamíferos, incluindo os primatas. Sabe-se, por exemplo, que os corvos 

podem fazer ferramentas e são capazes de resolver enigmas, e que os papagaios possuem 

vocabulário diversificado (ROSSETTI, 2017). 

Os pássaros usam todo o espaço em seus minúsculos cérebros para armazenar seus 

milhares de neurônios. Isto é o que faz a ciência definir o fato de eles serem considerados 

tão inteligentes: são dotados de um aparato cognitivo capaz de lhes propiciar diversas 

ações, como por exemplo, a capacidade de planejar o futuro num comportamento que se 

acreditava ser puramente humano. 

O cérebro humano se reescreve para criar circuitos dedicados às missões a serem 

praticadas, seja elas andar, surfar, correr, nadar ou dirigir. Depois de gravadas nos 

circuitos do cérebro, essas habilidades podem ser realizadas sem pensar, permitindo que 

o eu consciente se dedique a outras tarefas. 

Graças a esta expansão do cérebro, ancestrais humanos passaram a possuir 

vantagem cognitiva e dispor de mais tempo para usá-la em caçadas, na busca de melhores 

habitações e nos cuidados voltados para o bem-estar de seu grupo, protegendo seus 

membros e transmitindo conhecimento sobre onde há comida e abrigo, facilitando a 

sobrevivência. 

 
Tabela 1 – Comparação do número de neurônios do cérebro e cerebelo entre 

  humanos, aves e ratos  
 

Neurônios Humanos Aves Ratos 

Cérebro 16 Bilhões 1,17 Bilhões 30 Milhões 

Cerebelo 69 Bilhões 3,14 Bilhões 170 Milhões 

 

Fonte: RODRIGUES; SANTOS; FERNANDES, (2018) 
 

Por fim, ilustra-se a estrutura macro dos nervos espinhais, de um grande neurônio 

e suas funcionalidades, bem como a vista posterior do eixo cognitivo-motor, a medula 

espinhal, em seus níveis superiores e inferiores do corpo humano. 



23 
 

 
Figura 5 – (A) Principais nervos espinhais; (B) Estrutura de um grande neurônio 

do encéfalo, mostrando seus principais componentes funcionais (C) Vista dorsal da 
medula espinhal em seus níveis superiores e inferiores 

(A) (B) (C) 

Fonte: GUYTON (2013, p. 04 e 05) e LENT (2015, p. 25) 
 

1.2 Aspectos básicos do sistema nervoso periférico 
 
 

Sinteticamente, o sistema nervoso periférico (SNP) está subdividido em sistema 

nervoso somático8 (SNS) e sistema nervoso autônomo (SNA), sendo caracterizado por 

sua complexidade e magnitude de nervos cranianos, espinhais, gânglios e agrupamentos 

de neurônios em nosso organismo, onde ocorrem as intercomunicações (sinapses9) no 

corpo, realizadas pelas vias eletroquímicas do SNC para a periferia (pele, músculos, 

órgãos), e também, no sentido inverso, fazendo dessa estrutura biológica uma unidade 

dinâmica e ampla. 

Quanto ao SNA, este é ajustado pelo hipotálamo, que tem a capacidade de regular 

automaticamente a funcionalidade das vísceras, glândulas e do sistema vascular. Tal 

circuito envia sinais motores eferentes do SNC para os órgãos internos, regulando o 

sistema simpático e parassimpático. O sistema simpático provoca estímulos corporais 

imediatos, como correr, saltar, fugir, etc.; já o sistema parassimpático atua fomentando 

reações fisiológicas mais longas, administrando as reservas energéticas ou imunológicas 

 
8 É constituído de fibras nervosas periféricas que enviam informações para o SNC, além de fibras motoras 
que inervam os músculos esqueléticos, que tem movimento voluntário. O corpo da célula é localizado no 
encéfalo ou medula espinhal e se liga diretamente ao efetor específico do SNS, o músculo esquelético, 
fazendo aí sinapse química (MACHADO, 1986). 
9 Espaço que existe normalmente entre um axônio de um neurônio e um dendrito de outro neurônio, em que 
a comunicação entre eles ocorre pela liberação de neurotransmissores, portanto de natureza eletroquímica 
e não mecânica. Também existem sinapses axônio-axônio e dendrito-dendrito (EAGLEMAN, 2017, p. 
255). 
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do organismo por exemplo. 

 
Figura 6 – Diferenças entre o SNS e do SNA 

Fonte: LENT (2015, p. 41) 

 
Esta sucinta caracterização do SNP se opõem ao modelo teórico cartesiano 

dualista, em que era considerada a segmentação do corpo e da mente. Todavia, a partir 

das evidências neurocientíficas, sabe-se hoje que o corpo humano é integral e realiza, com 

o meio em que se vive, diversas funções integrativas, sendo reflexo daquilo que se 

acredita e vivencia cotidianamente (DAMÁSIO, 1996; HERCULANO-HOUZEL, 2009). 

Hoje a neurociência esclarece que não se pode minimizar a estrutura 

mente/cérebro a uma ordenação cognitiva que simplesmente processa informações. A 

possibilidade de vivenciar e expressar a emoção, por exemplo, sem falar de outras 

questões, distingue-a muito de um computador. Assim, ao se associar os vários estados 

mentais inerentes aos seres humanos, que são gerados ou influenciados num contexto 

social, e que irão tipificar as emoções e sentimentos, pode-se afirmar que existe um 

domínio biológico de grandes magnitudes a ser explorado. 

De acordo com Damásio (1996), existe uma fusão do estudo neurobiológico com 

a investigação psicológica, numa abordagem integrativa das emoções e da razão. O corpo 

representado no cérebro constitui-se num quadro de referência indispensável para os 

processos neurais que se experiencia, sendo que é na mente que as inter-relações entre as 

emoções e a razão remontam a história evolutiva dos seres vivos. 

Contudo, a partir deste momento serão detalhados o conceito e as perspectivas 

acerca das neurociências contemporânea, em especial a neurociência cognitiva, 
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buscando inter-relacionar temas concomitantes e centrais desta pesquisa, que envolverão 

a pedagogia/educação, juntamente com a prática de vivências somático- reflexivas em 

ambiente, escolar para estudantes de nível médio. 

Alicerçado em ações conjuntas, espera-se desenvolver um ambiente e um 

cotidiano frutífero no cerne educacional (escola), potencializando, através do corpo 

integral, experiências que proporcionem uma relação biológica mais equilibrada, 

consciente e prazerosa com o mundo em que se vive, solidificando os processos de 

ensino-aprendizagem e minimizando a exposição aos fatores de risco biopsicossociais. 

 
1.3 Neurociência contemporânea 

 
 

Definida com uma série de matérias que tratam sobre o sistema nervoso, a 

neurociência teve sua origem a partir das buscas cerebrais da mente humana, se 

apresentando como a encarnação cerebral de um espírito imaterial, sendo defendida assim 

nas teorias precedentes (até o início do século XX). Atualmente, tal ciência é uma 

autêntica ferramenta multidisciplinar para estudo das funções e da performance do 

cérebro, de acordo com os estudos contemporâneos. 

Para Luria (1981), a neurociência é caracterizada pelo estudo do sistema nervoso, 

numa ampla perspectiva que abrange complexidades da neuroanatomofisiologia, e que 

desenvolve correlações específicas dessas estruturas com as funções cognitivas. Ou seja, 

a neurociência moderna está associada com diversas áreas que abrangem a 

neurofisiologia, anatomia, biologia celular/molecular e psicologia cognitiva (KANDEL; 

SCHWARTZ; JESSEL, 2003). 

Já na perspectiva de Olivier (2006), a Neurociência Cognitiva10 (NC) busca a 

relação entre as atividades do SNC e o cognitivo. Hoje, com quase quarenta anos de 

estudo e experimentações, a NC é considerada recente no campo científico, e nem sempre 

esteve atrelada ao viés interdisciplinar. 

Em diversos momentos históricos os neurocientistas foram objetos de críticas, por 

estarem susceptíveis a erros, e por se constituírem de maneira isolada e desarticulada 

(GARDNER, 1985). 

Segundo o pensamento de Bear, Connors e Paradiso (2006), 
 
 

10 Uma das subdivisões/campo da neurociência, foca na capacidade mental/cognitiva do indivíduo, como o 
pensamento, aprendizado, inteligência, memória, linguagem, percepção (COSENZA e GUERRA, 2011). 
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A revolução das Neurociências ocorreu quando os cientistas perceberam que a 
melhor abordagem para o entendimento da função do encéfalo vinha da 
interdisciplinaridade, a combinação das abordagens tradicionais para produzir 
uma nova síntese, uma nova perspectiva (BEAR; CONNOR; PARADISO, 
2006, p. 03). 

 
Ao obterem consistência teórica, através da junção dos ramos científicos citados 

anteriormente, a partir de um viés coletivo, as disciplinas estudadas possibilitaram uma 

nova abordagem para os estudos neurocientíficos, especificamente aqueles ligados ao 

campo da mente e do comportamento humano. 

Dessa integração surge a difusão de novos processos tecnológicos, observação de 

diferentes tipos de lesões cerebrais, e a aplicação de novos métodos de análises que foram 

essenciais para a aparição da NC, estruturando um eixo voltado a um sistema neural mais 

hermético11, correlacionado às funções mentais superiores como a linguagem, memória e 

consciência (DAMÁSIO, 2000). 

Damásio (2000) revela que as áreas estudadas pela NC abrangem subdisciplinas 

importantes como as sensações multissensoriais, motoras, relativas à atenção, memória, 

emoção e a plasticidade cerebral12. A partir dessa diversidade e através de interlocuções 

científicas especializadas, ocorre uma maior compreensão da relação cognitiva do homem 

com o meio. A observação do cérebro humano em seu amplo e complexo contexto 

contribui para a formação de uma rede que amplia as informações e gera diversos 

conhecimentos que parecem não se acabar. 

Relvas (2005) complementa este entendimento expressando que, 

 
O nosso universo biológico interno com centenas de milhões de pequenas 
células nervosas que formam o cérebro e o sistema nervoso comunicam-se 
umas com as outras através de pulsos eletroquímicos para produzir atividades 
muito especiais: nossos pensamentos, sentimentos, dor, emoções, sonhos, 
movimentos e muitas outras funções mentais e físicas, sem as quais não seria 
possível expressarmos toda a nossa riqueza interna e nem perceber o nosso 
mundo externo, como o som, cheiro, sabor (RELVAS, 2005, p.21). 

 

Estas afirmações remetem aos mais diversos tipos de sensações do organismo, que 

não podem ser assimilados sem o conhecimento básico do cérebro e suas inúmeras 

 
11  Do  francês  hermétique  –  adjetivo:  Completamente  fechado,  selado  ou  vedado.  Disponível  em: 
<https://dicionario.priberam.org/herm%C3%A9tico>. Acesso em 17 out. 2018. 
12 Capacidade do cérebro de se adaptar, criando conexões neurais novas ou modificando aquelas existentes. 
A capacidade do cérebro de exibir a plasticidade é importante depois de uma lesão a fim de compensar 
quaisquer deficiências adquiridas (EAGLEMAN, 2017, p. 255). Uma das recentes compreensões acerca da 
neuroplasticidade cerebral é a neurogênese - capacidade de produção de novos neurônios, especialmente 
no hipocampo, que acompanha, em tese, toda vida do sujeito (Boletim da FAPESP, 2010). Disponível em: 
https://namidia.fapesp.br/novos-neuronios-sao-gerados-no-cerebro- adulto/35498 Acesso em nov. 2018. 
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conexões, ou seja, os humanos não seriam os mesmos se não houvesse a interação entre 

o corpo e o cérebro durante o processo evolutivo. 

Neste mesmo sentido, Damásio (1996) afirma: 
 

1) O cérebro humano e o resto do corpo constituem um organismo 
indissociável, formando um conjunto integrado por meio de circuitos 
reguladores bioquímicos e neurológicos mutuamente interativos (incluindo 
componentes endócrinos, imunológicos e neurais autônomos); 2) o organismo 
interage com o ambiente como um conjunto: a interação não é nem 
exclusivamente do corpo nem do cérebro; 3) as operações fisiológicas que 
denominamos por mente derivam desse conjunto estrutural e funcional e não 
apenas do cérebro: os fenômenos mentais só podem ser cabalmente 
compreendidos no contexto de um organismo em interação com o ambiente 
que o rodeia. O fato de o ambiente ser, em parte, um produto da atividade do 
próprio organismo apenas coloca ainda mais em destaque a complexidade das 
interações que devemos ter em conta (DAMÁSIO, 1996, p.17). 

 
 

Damásio (1996) ainda destaca as importantes funções que os 

neurotransmissores13, como a serotonina, desempenham no processo cognitivo cerebral, 

incluindo o aprendizado, peça fundamental para a conclusão dos processos educativos. 

Toda a abundância bioquímica dessas substâncias pode variar nos seres humanos, 

se apresentando de acordo com o meio ou faixa etária, em níveis normais, em excesso ou 

escassez, influenciando diretamente as alterações do sistema cognitivo e comportamental 

do indivíduo. 

Logo, é salutar abrir um parêntese quanto à maturação completa do cérebro 

humano, pois há poucas décadas, se imaginava que ele se desenvolveria integralmente 

próximo do findar da infância. Todavia, é sabido hoje que o processo para a prontidão do 

cérebro humano pode levar até 25 anos. Tal constatação é de suma importância para este 

trabalho, pois ele interagiu com um público adolescente que se encontra justamente no 

período de reorganização neural, no qual alterações hormonais, bioquímicas e 

comportamentais acabam os distinguindo radicalmente do que eles realmente são em sua 

essência. 

Corroborando, Eagleman (2017) em seus estudos relata que: 
 

13 Pequenas moléculas responsáveis pelas comunicações das células - são substâncias provenientes de 
precursores de proteínas, normalmente encontradas nos terminais sinápticos dos neurônios; são liberadas 
na fenda sináptica e agem em receptores pós-sinápticos o que pode gerar respostas tanto excitatórias, quanto 
inibitórias. São encontrados no sistema nervoso central e periférico, inclusive o cérebro, medula espinhal e 
neurônios sensoriais por todo o corpo. Os neurônios podem liberar mais de um neurotransmissor; 
acetilcolina, dopamina, GABA (ácido gama-aminobutírico), serotonina, noradrenalina, glutamato, 
adrenalina, ocitocinas, endorfinas são os neurotransmissores mais cruciais encontrados no corpo humano 
(EAGLEMAN, 2017, p. 254). 
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Depois da infância, pouco antes do início da puberdade, há um segundo período 
de produção em excesso: do córtex pré-frontal brotam novas células  e novas 
conexões (sinapses), criando assim novas vias para a modelagem. A sobra é 
seguida por aproximadamente uma década de desbastes: por toda a 
adolescência, as conexões mais fracas são separadas, enquanto as mais fortes 
são reforçadas. Como resultado do desbaste, o volume do córtex pré-frontal é 
reduzido em torno de 1% ao ano durante a adolescência. A formação de 
circuitos nesse período da vida prepara o individuo para as lições que 
aprendemos no caminho para nos tornarmos adultos. Como essas enormes 
mudanças acontecem em áreas cerebrais necessárias a um raciocínio superior 
e ao controle de impulsos, a adolescência é uma época de acentuada mudança 
cognitiva (EAGLEMAN, 2017, p. 22). 

 

Dentre os neurotransmissores essenciais que Damásio (1996) salienta neste 

processamento cognitivo, além da serotonina, se destacam também a acetilcolina, a 

dopamina, a noradrenalina e a endorfina; sendo estes liberados por neurônios localizados 

no tronco cerebral, cujos axônios14 terminam no neocórtex, nos componentes corticais e 

subcorticais do sistema límbico. 

De acordo com Guyton e Hall (1997), estes elementos neurotransmissores de ação 

rápida são os responsáveis pelas respostas agudas do sistema nervoso, conforme o 

detalhamento funcional abaixo: 

 Serotonina: quando liberada pelo sistema nervoso central, essa substância 

provoca no corpo a sensação de bem-estar e prazer. Ademais, é vista como um 

calmante natural que age controlando o sono, o apetite e a energia. A falta desse 

hormônio neurotransmissor pode desencadear ansiedade, depressão, estresse, 

dentre outros problemas de saúde;

 Acetilcolina: sintetizada pelo sistema nervoso central e nervos 

parassimpáticos, a acetilcolina é precursora no ramo dos neurotransmissores. Sua 

função é correlacionada aos movimentos dos músculos, aprendizado e memória. 

A ausência de acetilcolina no corpo está associada ao acometimento de doenças 

neurológicas como o Alzheimer;

 Dopamina: é um hormônio liberado pelo hipotálamo, cuja função está 

ligada à sensação de bem-estar e dos comandos motores do corpo. As variâncias 

dos níveis de desse neurotransmissor podem fomentar distúrbios como a doença 

de Parkinson e a esquizofrenia; sendo que o Mal de Parkinson se caracteriza pela

 
 

14 Prolongamento fino geralmente mais longo que os dendritos, cuja projeção anatômica (de saída de um 
neurônio) é capaz de conduzir sinais elétricos do corpo celular; ou seja, sua função é transmitir para as 
outras células os impulsos nervosos provenientes do corpo celular; portanto a parte responsável pela 
condução dos sinais elétricos. (EAGLEMAN, 2017, p. 253). 
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falta desse neurotransmissor, e a esquizofrenia pode ser motivada pelo excesso de 

dopamina no corpo; 

 Noradrenalina: conhecida também por norepinefrina, a noradrenalina é 

um neurotransmissor excitatório da mesma forma que a adrenalina. Age no 

controle do estado de humor, aprendizado e memória, gerando, por consequência, 

ânimo, visto que está relacionada à excitação física e mental. Consequentemente, 

em níveis sobressalentes ou baixos, pode levar ao aumento da frequência 

cardíaca/pressão arterial, e à depressão ou aumento do estresse;

 Adrenalina: chamada de “epinefrina”, a adrenalina é derivada da 

noroadrelina (norepinefrina), sendo sintetizada nas glândulas suprarrenais ou 

adrenais e em algumas células do sistema nervoso central. Este neurotransmissor 

está relacionado à excitação, sendo disponibilizado no corpo como um 

instrumento de defesa, que atua em situações que envolvem emoções, perigo, 

medo ou estresse;

 Endorfinas: Essas substâncias são produzidas em determinadas regiões do 

encéfalo e pela glândula hipófise (pituitária) e está também conectada a melhoria 

do humor/memória. Atua no funcionamento do sistema imunológico, controle da 

dor e do fluxo sanguíneo. Sua ausência está associada ao acometimento da 

ansiedade, estresse e depressão. Os principais tipos de endorfinas são beta-

endorfina, que se encontra na glândula pituitária, e a dinorfina e encefalina, os 

quais são encontrados em todo o sistema nervoso. As endorfinas são peptídeos, 

que são pequenas cadeias de aminoácidos. Tecnicamente, eles são conhecidos 

como polipeptídeos opióides endógenos. Ela é liberada e se distribui por outras 

partes do corpo, como o trato gastrointestinal e a medula suprarrenal. Além disso, 

eles possuem algumas das propriedades farmacológicas da morfina, que também 

é um opiáceo. A descoberta dos opiáceos endógenos e o reconhecimento da sua 

importância na função cerebral, na homeostase e na regulação neuroendócrina foi 

um dos grandes acontecimentos da biologia moderna. Participam da transmissão 

da informação sensorial relacionada com a dor.

Em suma, apoiado nas bases teóricas descritas anteriormente e em outras que 

seguirão, buscar-se-á, a partir deste momento, estabelecer um diálogo junto aos campos 

da neurociência e educação, tentando suplantar o paradigma da pedagogia tradicionalista 

vertical, para uma perspectiva pedagógica educacional contemporânea, 
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com viés horizontal, integral e coletiva, valorizando todos os saberes dos envolvidos em 

todas as etapas dos processos de ensino-aprendizagem. 

Para isso, os pensamentos freireanos servirão como eixos fundamentais a este 

trabalho, pois será feito o máximo para que haja uma aproximação da realidade empírica 

dos estudantes, fazendo com que as experiências proporcionadas a eles se aproximem e 

se articulem para a compreensão crítica de um todo que está sendo proposto. Nesta ação, 

caminhar-se-á para o desenvolvimento da construção coletiva e disseminação do 

conhecimento, conforme cita o referido autor: “ensinar não é transferir conhecimento, 

mas criar as possibilidades para a sua produção ou sua construção” (FREIRE, 2000, p. 

22). 

Ainda sob esta ótica, criar-se-ão condições de intervir nos processos de ensino- 

aprendizagem que ainda hoje se constituem de forma opressora, mecânica e que 

incentivam apenas a memorização, em consonância com o que evidenciou Freire sobre  a 

“educação bancária”: 

 
Na visão “bancária” da educação, o “saber” é uma doação dos que se julgam 
sábios aos que julgam nada saber. Doação que se funda numa das 
manifestações instrumentais da ideologia da opressão – a absolutização da 
ignorância, que constitui o que chamamos de alienação da ignorância, segundo 
a qual esta se encontra sempre no outro. O educador, que aliena a ignorância, 
se mantém em posições fixas, invariáveis. Será sempre o que sabe, enquanto 
os educandos serão sempre os que não sabem. A rigidez destas posições nega 
a educação e o conhecimento como processos de busca (FREIRE, 2002, p. 58). 

 

Paralelamente, a inserção de práticas cognitivo-motoras no meio educativo se 

aliará às perspectivas citadas, em que buscar-se-á verificar a influência que um programa 

de consciência corporal terá no cotidiano de estudantes do ensino médio integrado. 

A partir da internalização dos conceitos e das vivências somáticas práticas, que 

serão desenvolvidas no ambiente escolar, com base em uma relação horizontal, que ocorra 

por meio do diálogo (FREIRE, 1980), espera-se que os estudantes possam consolidar sua 

formação acadêmica com pleno êxito, obtendo, por conseguinte, o conhecimento, a 

criticidade, a emancipação para a vida e para o trabalho, e, fundamentalmente, a uma nova 

percepção do seu “eu integral” na sociedade. 
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1.4 Neurociência e educação 

 
Como descrito anteriormente, a neurociência tem fortes laços com a 

interdisciplinaridade, e, neste caso, não seria diferente com a área da educação, que é 

reconhecida por ser a base do conhecimento para a humanidade, já que, através de suas 

ações/projetos em diversos locais de ensino, almeja-se promover mudanças consideráveis 

na vida de todos que a usufruem. 

Porém, hoje, infelizmente os espaços educativos se desenvolvem a partir de 

discursos pedagógicos desmedidos, que se caracterizam pelos bons propósitos e pelas 

ações interdisciplinares, que vislumbram consolidar os processos de ensino- 

aprendizagem. No entanto, verifica-se que essas intenções por vezes não passam de um 

mero discurso vago e desprovido de sucesso por parte do corpo docente/gestor, que se 

complementa pelo baixo interesse e motivação diminuta que os alunos (as) apresentam, 

devido ao desenvolvimento de uma educação com viés tradicionalista, mecanicista e 

vertical, que privilegia alguns poucos “ditos intelectuais”. 

Reiteradamente encontram-se adolescentes e jovens inertes num processo de 

racionalidade, apropriando-se cada vez mais do modo cartesiano que os fora marcado, em 

que se compreende o corpo como simples prolongamento da mente. Tal fato é 

caracterizado pela estatização desses estudantes em salas de aulas fechadas, sem 

considerar quaisquer experiências que estes possam trazer consigo, tornando-os agentes 

passivos, que apenas ouvem o que os “detentores do conhecimento” têm a lhes transmitir, 

se constituindo, assim, em meros seres da cultura do silêncio corporal (FREIRE, 1982). 

De acordo com Alves (2005), esta realidade vivenciada não tem nenhum sentido 

para a vida dos escolares, fazendo com que estes fiquem reféns e desconhecedores de uma 

perspectiva ampliada de mundo, de suas possibilidades e significados. 

Steiner (1992) sugere a superação da prática pedagógica tradicional de ensino, 

contrapondo as vivências mecanicistas em prol do desenvolvimento de novos métodos e 

técnicas coletivas, que sejam eficazes e interessantes, a fim de proporcionar significância 

na formação integral desses jovens. Na ótica deste autor, o ser humano é tomado de 

aspectos físico, anímico e espiritual, conforme sua individualidade biológica e faixa 

etária, objetivando a conjunção dessa tríade com os pensamentos, sentimentos e os 

desejos, a fim de conceber uma identidade espiritual, autônoma e com muitas 

potencialidades a se desenvolver. 
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Na visão de Freire (2002), o processo educativo deve ocorrer de um modo 

interativo e que permita reflexões sobre as próprias ações dos indivíduos participantes, 

durante todo o transcurso. A partir dessa concepção, tem-se a certeza de que se estará 

contribuindo diretamente para a emancipação dessas pessoas, o que possibilitará novos 

sujeitos, dotados de conhecimento e orientação para o enfrentamento das mais diversas 

situações vindouras. 

Freire (2002) ainda salienta que esse estágio de emancipação só será atingido 

quando realmente houver mudanças de mentalidade e comportamento dos envolvidos no 

processo, ou seja, docentes, discentes, corpo escolar da unidade de ensino investigada e 

comunidade. 

Nesse sentido, é dever do professor atuar continuamente com atividades 

pedagógicas que fomentem uma visão mais crítica e reflexiva perante as situações 

opressoras que assolam esses indivíduos em formação (neste caso, o Yoga, o Mindfulness 

e as DCS). Tais atividades possivelmente contribuirão para uma ampla conscientização 

de mundo e supressão das ingenuidades ainda tão presentes no contexto escolar e fora 

dele (FREIRE, 1980). 

Uma das tarefas mais importantes da prática educativa-crítica é propiciar as 
condições em que os educandos em suas relações uns com os outros e todos 
com o professor ou a professora ensaiam a experiência profunda de assumir- 
se. Assumir-se como ser social e histórico, como ser pensante, comunicante, 
transformador, criador, realizador de sonhos, capaz de ter raiva porque capaz 
de amar (FREIRE, 2000, p.46). 

 
Já para Tardif (2014), a relação dos docentes com os saberes não se restringe a 

transmissão dos conhecimentos constituídos, mas sim se integra com os diferentes 

saberes, com os quais os docentes mantém também diferentes relações e condutas. A 

partir disso, define-se o saber docente como um saber plural, decorrente de sua 

experiência e formação profissional, que envolve a vivência das disciplinas, dos 

conteúdos e das experimentações realizadas na sua trajetória. 

Na perspectiva da neurociência, Damásio (2000) diz que não há mente sem corpo, 

por isso é chegado o momento em que a escola e a comunidade, enquanto agentes sociais, 

juntamente com as ações de uma pedagogia emancipadora efetiva, precisam acolher e 

reconhecer os corpos multiculturais e indissociáveis que se fazem presentes na sua 

essência nos ambientes educativos. 

E para que se atinja o sucesso na concepção articulada das áreas científicas – 

neurociência e educação -, os comportamentos atuais dos docentes e suas metodologias 
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carecem de uma ruptura com o paradigma tradicionalista ainda tão existente na educação 

brasileira. 

A segmentação deste modelo arcaico é válida devido ao fato de se estar imerso 

num mundo que evoluiu abruptamente, no qual novos saberes, tecnologias e experiências 

pessoais se acumulam e transformam a sociedade também de maneira muito rápida. 

Assim, as escolas figuram como espaços centrais neste processo dinâmico de adaptação, 

interlocução, aprendizado e disseminação, independentemente do nível de ensino que 

esteja envolvida, para que, a partir dessa evolução, novos caminhos sejam percorridos e 

novos objetivos atingidos. 

Contudo, com o propósito de concretizar essa superação no campo educacional, 

endossa-se a apropriação de um protagonismo cinético-reflexivo-consciente, em que, por 

meio dos corpos integrais, dentro e fora das escolas, e diante das vivências práticas 

holísticas que se pode atrelar a eles, tem-se potencial para possibilitar 

reflexões/ponderações pessoais e coletivas, frente às situações que se relacionam à própria 

existência como seres agentes no mundo. 

Procedendo dessa maneira, encaminha-se um cenário de equilíbrio cognitivo- 

motor no meio educacional, e fora dele, que será extremamente salutar frente à 

diminuição dos riscos biopsicossociais a que se está exposto, bem como para a evolução 

dos processos pedagógicos dicotômicos que se vivenciam atualmente. 

Em consonância com os avanços que a neurociência atingiu nos últimos anos, 

especificamente através da neurociência cognitiva, existe a possibilidade de contribuir 

para que ocorram as reformulações e substituições das estratégias pedagógicas  marcadas 

por este modelo segregado que foi enfatizado até então. 

Hoje a neurociência cognitiva se destaca pelas contribuições apresentadas no 

campo da educação, por meio dos trabalhos centrados com as capacidades mentais mais 

profundas como a linguagem e a memória, sendo que esta última tem sido apontada como 

a base da aprendizagem humana, evidenciada por um processo que não ocorre através de 

um simples armazenamento de informações, mas sim, após o transcurso detalhado, 

proveniente das percepções integrais do organismo humano (IZQUIERDO, 2002; LENT, 

2001; ASSMANN, 2012; RATEY, 2001). 

Morin (2005) diz que a linguagem é um mecanismo que utiliza formas de 

associação e separação para o pensamento, enquanto a reflexão desenvolve situações 

lógicas para o pensamento. Dessa forma, a consciência é inerente ao pensamento e, de 

modo consequente, a linguagem. O pensamento faz com que o cérebro perceba o mundo 
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externo através das variações e diferenças que os receptores sensoriais conseguem captar, 

quando estimulados. 

De acordo com Izquierdo (2012), a percepção do mundo para o ser humano está 

associada ao seu aparato sensorial, numa ordem interpretativa das situações que abarcam 

seus sentidos e sua memória. 

O autor complementa dizendo: 

 
Memória é a aquisição, a formação, a conservação e a evocação de informação. 
A aquisição é também chamada de aprendizagem: só se „grava‟ aquilo que foi 
aprendido. A evocação é também chamada de recordação, lembrança, 
recuperação. Só lembramos aquilo que gravamos, aquilo que foi aprendido 
(IZQUIERDO, 2012, p. 9). 

 
Sinteticamente, pode-se dizer que a memória humana atua como uma “caixa” que 

acumula diversos tipos de informações no cérebro, incluindo aquelas que não tiveram 

significância em determinado contexto, destacando, neste processo, a atuação do 

neurotransmissor serotonina, que tem papel essencial nas regulações dos estados do 

comportamento, humor, motivação, prazer, sono e funções cognitivas (WILLIAMS e 

PONTENZA, 2008). 

Para Damásio (1996), 

 
A serotonina faz parte de um mecanismo extraordinariamente complicado que 
opera no nível das moléculas, das sinapses, dos circuitos locais e dos sistemas, 
e no qual os fatores socioculturais, passados e presentes, têm também uma 
intervenção poderosa. Uma explicação satisfatória só poderá surgir de uma 
visão mais extensa de todo o processo, na qual as variáveis relevantes de um 
problema específico, como a depressão ou a adaptação social, são analisadas 
em pormenor (DAMÁSIO, 1996, p. 99). 

 

Não obstante, a apreensão das informações se transforma em 

conhecimento/aprendizagem quando consolidada por meio da evocação dos conteúdos 

outrora recebidos, que se recuperam e se organizam junto do meio e de seus múltiplos 

significados, durante o processamento cognitivo, que envolve outros neurotransmissores 

como a dopamina, norepinefrina e a acetilcolina (DAMÁSIO, 1996). 

Ainda segundo o autor, 

 
A presença ou ausência de serotonina em sistemas cerebrais específicos, que 
contêm receptores específicos para a serotonina, modificam o funcionamento 
desses sistemas; e tal modificação, por sua vez, altera a operação de outros 
sistemas, cujo resultado terá uma expressão final em termos comportamentais 
e cognitivos (DAMÁSIO, 1996, p. 98). 
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Logo, pode-se dizer que todo este processo está centrado num circuito associativo 

que converge para ricas experiências e aprendizagem, que se sucedem através do sistema 

cognitivo-motor. 

Segundo Eagleman (2017), 

 
[...] o significado de uma coisa para você está nas suas teias de associações, 
com base em toda a história de experiências da sua vida. [...] Cada um de nós 
tem um trajetória própria, conduzida por nossos genes e experiências. Como 
resultado, cada cérebro tem uma vida íntima diferente (EAGLEMAN, 2017, p. 
42). 

 
Assim, quanto mais valências forem utilizadas na difusão de uma informação, 

com tal intensidade ela se consolidará na memória de longa duração, gerando importantes 

implicações pedagógicas para a estimulação da aprendizagem na perspectiva escolar e 

cotidiana (HERCULANO-HOUZEL, 2009). 

Morin (2005) compara o cérebro com uma máquina (computador), dizendo que  é 

um intrincado de sistemas complexos, com mais de cem bilhões de neurônios, que  está 

disposto a múltiplas funções e ações, e também sujeito a influências internas e externas, 

como as influências socioculturais, que, por sua vez, podem gerar situações ainda mais 

labirínticas para o ser humano. 

De forma clara, Morin (2005) diz: 

 
O cérebro dispõe de funções e aptidões polivalentes. Entre elas os neurônios, 
a calota cerebral (córtex e neocórtex), o encéfalo e suas infinitas funções. Tudo 
isso funciona num jogo de interdependência, de inter-retroações múltiplas e 
simultâneas de associações e implicações. Busca os paradoxos essenciais do 
cérebro, que ao mesmo tempo, produz e desafia os nossos meios de 
conhecimento. O cérebro é uma máquina hipercomplexa e inseparáveis são 
seus aspectos físicos, biológicos e psíquicos. Por isso, a menor percepção, a 
menor representação mental é inseparável do estado físico e dele em relação à 
disposição dos neurônios nas várias áreas corticais (MORIN, 2005, p. 98). 

 

Essa dinâmica cerebral se mantém com o objetivo de dar respostas às percepções, 

que são incessantes, nas quais os circuitos neuronais trabalham em constante 

remodelagem conectiva, aumentando ou diminuindo o número de sinapses. Essas 

estimulações ajudam a acionar a formação de novas redes neurais, que através de outras 

demandas acabam por evidenciar a neuroplasticidade do cérebro, denominada de 

sinaptogênese15. Dessa forma, todo o sistema se enriquece, aumentando o 

 

15 São as ligações sinápticas entre os neurônios que permitem o aparecimento de novas capacidades 
funcionais. E é por meio da interação com o ambiente que novas conexões nervosas poderão surgir 
(COZENZA e GUERRA, 2011). 
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processamento e o arquivamento das informações na memória do indivíduo. 

Segundo Mora (2004), a estimulação dos novos circuitos neuronais é fundamental, 

pois estas células nervosas atuam liberando neurotransmissores que agem como 

marcadores de biossinalização16, facilitando assim a comunicação e coordenação das 

funções celulares, para manter a homeostasia dos tecidos do organismo. 

Todo este processo dinâmico contribui substancialmente para que ocorra o 

armazenamento das informações obtidas, e, consequentemente, o aprendizado, que se 

consolidará através da junção de fatores cognitivos, sociais, orgânicos e afetivos, desde 

que os conteúdos e suas inter-relações tenham significados para os envolvidos no 

processo. 

Continuamente a aprendizagem é reconstruída por meio de novas interligações e 

fluxos, que apresenta, por vezes, situações mais complexas devido à dinamicidade 

biológica, porém, superáveis e capazes de serem novamente trabalhadas (MORAES, 

2004). Ademais, os processos de aprendizagem se solidificam em maior grau quando são 

estabelecidos em ambientes autônomo-coletivos, estando pautados pelas trocas 

incessantes de experiências, pelas análises e avaliações críticas, se caracterizando por fim, 

num processo de construção e reconstrução ininterrupto. 

De acordo com Maturana e Varela (2010), a aprendizagem surge de uma base 

conjuntiva, na qual as relações entre o homem e o meio ambiente geram alterações na 

organização dos seres vivos e as circunstâncias das quais emergem. De acordo com as 

informações presentes, os organismos têm a capacidade de se auto-organizar para então 

se ajustarem perante as variáveis existentes no processo de conhecer algo. 

Por conseguinte, Morin (1999) descreve: 

 
Aprender não é somente reconhecer o que, virtualmente, já era conhecido; não 
é apenas transformar o desconhecido em conhecimento. É a conjunção  do 
reconhecimento e da descoberta. Aprender comporta a união do conhecido e 
do desconhecido (MORIN, 1999, p. 70). 

 

Com foco na estrutura biopsicofisiológica, e devido aos conhecimentos 

neurocientíficos já alcançados, percebe-se que a aprendizagem está diretamente ligada a 

ambientes favoráveis e prazerosos, propiciados a partir da liberação do hormônio 

serotonina, que contribui para a fixação do que está sendo apreendido (YZQUIERDO, 
 

16 Habilidade das células de receber e reagir a sinais vindos do outro lado da membrana plasmática. 
Disponível em: <https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/1202774/mod_resource/content/1/Aula14Bioq 
Avan_SinalizaçãoMolecular.pdf>. Acesso em 21 out. 2018. 
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2002). 

Nesta vertente, é importante condensar ideias que promovam experiências 

somáticas no campo escolar aos adolescentes, estimulando-os a praticarem reflexões e 

ações sobre seus atos, seus pensamentos, suas emoções e sentimentos, ou seja, 

reconhecendo o seu eu interior, possibilitando, assim, que tais viabilizações contribuam 

para uma autorregulação eficaz acerca de seu cerne biológico, em relação ao meio 

externo. Isso nada mais é que um processo de aprendizagem, caracterizado como um 

conhecimento interior que utilizará o próprio corpo como mecanismo de partida, a fim de 

que uma ampla sinestesia seja criada e reconstruída cotidianamente. 

Para tanto, oportunizar a aprendizagem a partir desse contexto educacional é 

assimilar a relevância do saber fundamentado em diversas perspectivas, estabelecendo 

viçosas formas de pensar e interagir nas escolas, efetivando o conhecimento como base 

nas mais variadas experiências pessoais e coletivas. 

Esta concepção de atuação transcende a interdisciplinaridade e constitui-se, na 

verdade, numa trajetória transdisciplinar17, que busca correlacionar o conhecimento 

científico e suas complexidades que se desenvolvem desde um passado recente. Estas 

novas abordagens metodológicas de aprendizagem transitam para além do conhecimento 

formal, elas na verdade trafegam desde o íntimo das emoções, sentimentos, inteligência, 

intuição e consciência (NÓVOA, 2009). 

E toda esta temática atualmente está respaldada no documento normativo da Base 

Nacional Comum Curricular – BNCC (2018), que orienta os educadores a trabalharem 

progressivamente com diversas competências essenciais para o desenvolvimento pessoal 

e relacionado às aprendizagens, ao longo de todos os níveis e etapas da educação básica. 

Pode-se destacar, pois, as competências gerais números 8 e 9, que tratam sobre pontos 

interconexos com o mote deste trabalho, interligando as atividades somáticas 

desenvolvidas (meditações ativas) com as habilidades socioemocionais, que se descrevem 

da seguinte forma: 

8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, 
compreendendo- se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as 
dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas. 9. Exercitar a 
empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se 
respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com 
acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, 
seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de 

 

17 A transdisciplinaridade na educação é entendida como a coordenação de todas as disciplinas e 
interdisciplinas do sistema de ensino, inovado sobre a base de uma axiomática geral, ética, política e 
antropológica (GADOTTI, 2003). 
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qualquer natureza (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2018, p. 10). 

 

Contudo, para que haja uma real transformação nos ambientes escolares e nos 

hábitos de vida dos estudantes contemporâneos, tal como este trabalho propõe, todos os 

aspectos até aqui citados carecem de partilhas e comportamentos homogêneos, isto é, 

necessitam ser trabalhados coletivamente, a partir da postura inicial dos docentes, pois 

estes são elementos-chave para moderar este processo. Deve se orientar a partir de um 

foco ético e pautado nas práticas humano-solidárias, se adaptando a cada tipo de aluno 

(a), e recebendo todos os conhecimentos e feedbacks que estes possam partilhar, buscando 

sempre desenvolver o autoconhecimento e o autocuidado de todos os envolvidos, a partir 

de um ambiente empático, cooperativo e altruísta. 

As harmonizações e a conscientização acerca dos constantes desafios que se 

manifestam, devido às decorrentes e rápidas transformações que sucedem na sociedade 

atual, bem como no campo educacional, fazem com que os professores despontem neste 

século XXI como agentes essenciais, não só para o fomento das aprendizagens, mas 

também como desenvolvedores de novas metodologias de ação e inclusão para os 

discentes que se apresentam. Serão os professores que incessantemente farão com os 

alunos se integrem frente às diversidades epistemológicas, tecnológicas, sociais e 

culturais que se exteriorizam, buscando melhorar sua conduta, bem como objetivando a 

melhoria da qualidade da educação brasileira. 

Porém, não se pode deixar de enfatizar que, para se atingir a melhoria nos níveis 

educacionais, é fundamental que os docentes usufruam eficazmente da formação 

profissional continuada durante sua trajetória educativa, pois a ausência de autoanálises e 

auto-avaliações sobre as suas próprias práticas pedagógicas contribuem sobremaneira 

para a constituição e perduração da má qualidade dos processos de ensino- aprendizagem, 

e, consequentemente, da educação de modo geral. 

García (1999) relata que ao se discutir a formação docente, precisa-se  reconhecer 

as diversas variáveis epistemológicas, ideológicas, históricas e  socioculturais dos 

envolvidos no processo, pois todos estes fatores influenciam diretamente tanto para os 

professores quanto para seus alunos (as), independentes do nível educacional. Em 

congruência com a temática, o autor destaca: 

 
A Formação de professores é a área de conhecimentos, investigações e de 
propostas teóricas e práticas que, no âmbito da Didática e da Organização 
Escolar, estuda os processos através dos quais os professores – em formação 
ou em exercício – se implicam individualmente ou em equipa, em 
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experiências de aprendizagem através das quais adquirem ou melhoram os seus 
conhecimentos, competências e disposições, e que lhes permite intervir 
profissionalmente no desenvolvimento do seu ensino, do currículo e da escola, 
com o objetivo de melhorar a qualidade da educação que os alunos recebem 
(GARCÍA, 1999, p. 26). 

 

Nóvoa (1995) reitera esta contextualização, ao afirmar que uma das mais 

importantes formas de aprendizagens e mudança de atitudes profissional é a reflexão 

sobre a própria prática. Por meio da variância de ações/avaliações, os docentes têm a 

condição de analisar e estar em constante verificação, melhorando suas práticas ou até 

mesmo inovando-as. Refletir sobre sua profissão é se tornar produtor da sua própria 

profissão. 

Na visão de Gadotti (2003), são incumbidos novos conhecimentos e atuações  aos 

professores contemporâneos, o que ele denomina como “a nova cultura profissional, na 

qual as instituições e a concepção do papel docente se redefinem” (GADOTTI, 2003, 

p. 26). Superar os marcos tradicionalistas de gravação das variadas informações 

impositivas e desconexas se faz urgente e essencial para esta causa, necessitando serem 

estabelecidas junções teórico-prática numa perspectiva mais orientativa e dialética, para 

que, então, se consolide o processo de interdisciplinaridade. 

Em síntese, ao oportunizar estas reflexões a partir da ação dos corpos integrais, 

conjuntamente com os avanços da neurociência, numa ampla perspectiva educacional, 

prospecta-se a existência de condições extremamente adequadas de estimulação para a 

mudança do paradigma existente na educação brasileira. 

Entende-se que a consolidação dessa mudança se dará a partir da conjunção de 

novas vivências e novas práticas metodológicas nos ambientes escolares, que se alicercem 

no trabalho coletivo e com foco nos diversos tipos de alunos que se apresentam, os quais, 

a partir daí, terão suas experiências e capacidades mais profundamente respeitadas e 

exploradas para o seu próprio crescimento com ser humano. 

Toda essa congruência nada mais é que um ato pedagógico inovador, que visa 

reformular as ações cotidianas neste mundo contemporâneo, não se restringindo às 

percepções sensíveis, aparentes e cartesianas. A meta, portanto, visa subsidiar as formas 

mais integradoras e holísticas de interpretar e vivenciar as diversas situações que se têm 

no dia a dia, para que incessantemente se busque tornar-se seres mais conscientes e 

melhores no mundo. 



 

40
 

 

2. O CORPO 

 
2.1 O corpo humano no pós-modernismo 

 
 

Numa perspectiva sintética, pode-se definir o corpo humano como a estrutura 

física de um organismo vivo que realiza diversas funções fisiológicas ao longo da vida. 

Contudo, sabe-se que esta visão é um tanto quanto fragmentada acerca das múltiplas 

possibilidades de manifestações que se pode transcender, através do cerne biológico. 

Todavia, percebe-se ainda hoje que sociedade brasileira continua marcada pelas 

características de segregação mente-corpo, estabelecidas no período da idade moderna, 

que, consequentemente, distanciou todas as intrínsecas potencialidades cognitivas, 

físicas, espirituais e socioculturais. Estas poderiam ser exploradas em conjunto, através 

desta unidade chamada corpo, junto ao meio ambiente, o que contribuiria sobremaneira 

para a efetivação de um bem-estar pessoal e social em escalas multidimensionais. 

De acordo com estudos de Silva (2003), 

 
Descartes é extremamente importante neste cenário e através dele e de seu 
reducionismo, que o homem passa a ser concebido como uma máquina, o corpo 
seria explicado pela mecânica, separada da alma, que é o que distingue dos 
demais animais. Para ele, “o corpo é puramente corpo, assim como a alma é 
puramente alma”, princípio que autoriza a razão, e a ciência como sua 
instituição, a conhecer e dominar o corpo humano, tarefas as quais são 
exacerbadas na atualidade (SILVA, 2003, p. 14). 

 
Diante desta perspectiva cartesiana, o homem se caracterizou pela segmentação: 

res cogitans (do latim, “coisa pensante” - consciência) e a res extensa (do latim, “coisa 

extensa” - corpo), como duas estruturas díspares, originando a predominância do cérebro 

sobre os demais órgãos do corpo (ANJOS, 1995). Esse fundamento difundido se 

consolidou em diversas áreas do conhecimento, o que, de certa forma, contribuiu para a 

instrumentalização dos corpos, tal como se revelam contemporaneamente. 

A fenomenologia18 da percepção de Merleau-Ponty se opôs ao dualismo 

cartesiano, com o princípio de que a consciência se funda pela existência do ser-no- 

18 Fenomenologia é o estudo de um conjunto de fenômenos e como se manifestam; é uma metodologia e 
corrente filosófica que afirma a importância dos fenômenos da consciência, os quais devem ser estudados 
em si mesmos. É uma matéria que consiste em estudar a essência das coisas e como são percebidas no 
mundo. No pensamento setecentista, descrição filosófica dos fenômenos, em sua natureza aparente e 
ilusória, manifestados na experiência aos sentidos humanos e à consciência imediata. Na filosofia de 
William Hamilton (1788-1856) trata-se da descrição imediata, anterior a qualquer explicação teórica, dos 
fatos e das ocorrências psíquicas. A palavra fenomenologia surgiu a partir do grego phainesthai, que 
significa "aquilo que se apresenta ou que se mostra", e logos é um sufixo que quer dizer "explicação" ou 
"estudo". Disponível em: < https://pt.wikipedia.org/wiki/Fenomenologia>. Acesso em 25 out. 2018. 
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mundo, em que o corpo ocupa lugar sui generis na existência humana (MERLEAU- 

PONTY, 1994). Para ele, o relevante “é precisamente o tomar o homem como é, em sua 

situação afetiva de vida e conhecimento” (MERLEAU-PONTY, 1980, p. 205). 

Sua concepção de mundo é fundamentada num corpo que se funde com a cultura, 

de acordo com suas inserções específicas, que troca experiências incessantes com as 

pessoas e com o próprio meio ambiente. Quando estas experiências se efetivam, elas se 

tornam mais conscientes, permitindo a geração de várias significações para este corpo, de 

forma que estas vivências fiquem encarnadas no âmago dos seres humanos (MERLEAU-

PONTY, 1994). 

Para o autor, 
 

Deve-se compreender de todas as maneiras ao mesmo tempo, tudo tem um 
sentido, nós reencontramos sob todos os aspectos a mesma estrutura de ser. 
Todas essas visões são verdadeiras, sob a condição de que não as isolemos, de 
que caminhemos até o fundo da história e encontremos o núcleo único de 
significação existencial que se explicita em cada perspectiva. É verdade, como 
diz Marx, que a história não anda com a cabeça, mas também é verdade que 
ela não pensa com os pés. Ou, antes, nós não devemos ocupar-nos nem de sua 
“cabeça”, nem de seus “pés”, mas de seu corpo (MERLEAU-PONTY, 1994, 
p. 17). 

 

Este filósofo ainda fez inúmeras reflexões interessantes sobre o corpo humano, 

manifestando que: “o corpo que se move é o corpo que se volta para o mundo para 

significá-lo” (MERLEAU-PONTY, 1994, p. 64); “o corpo como sujeito do movimento e 

sujeito da percepção” (MERLEAU-PONTY, 1994, p. 270); “a relação com o  mundo está 

incluída na relação do corpo com ele mesmo” (MERLEAU-PONTY 1994, p. 287). Ou 

seja, para o autor, estas ações coletivas fazem do corpo um agente consciente da sua 

existência, pois percebe-se quando se entra em contato com o outro. 

Não obstante, Dámasio (1996) também infere que é intolerável desmembrar o ser 

humano em corpo e alma como matérias antagônicas. É necessário, conjuntamente, 

constituir um “organismo”, que se regulará através de circuitos bioquímicos e 

neurológicos, reciprocamente interativos por meio dos nervos sensoriais e motores, bem 

como pela corrente sanguínea que tem a função de conduzir os sinais químicos como os 

hormônios, neurotransmissores e neuromoduladores. 

Ainda em contraposição ao pensamento dualista, Darido e Rangel (2008) 

descrevem que é necessário: 

 
Entender que o corpo em si é isento de dicotomias, ou seja, ele é único e não 
menos importante que a mente ou o intelecto. Necessitamos entender que um 
corpo é inteiro e não separado em partes, pois ele possui tanto uma 
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individualidade quanto raízes com o meio ambiente (DARIDO e RANGEL, 
2008, p. 141). 

 

Logo, cabe difundir neste trabalho que a essência humana é caracterizada pelas 

manifestações de seu corpo, o qual pode desfrutar de diversas situações, dependendo do 

meio em que esteja inserido, manejando-o, domando-o ou até mesmo tornando-o mais 

preparado para a realização de determinadas tarefas (RAMPAZZO, 2000). 

Já para Strazzacappa (2012), o ser humano não tem um corpo, ele é o seu corpo. 

A autora complementa dizendo: 

 
[...] O indivíduo é uno. O corpo, com sua cultura, sua técnica, seus signos, 
também é único. Ele constitui a unidade [...] O corpo tem uma forma, um sexo, 
uma massa ou um peso. Ele tem uma memória – como registro de uma história 
passada – e, ao mesmo tempo, ele é uma projeção para o futuro, com sua 
bagagem genética, seus desejos, sonhos, projetos (STRAZZACAPPA, 2012, 
p. 30 e 31). 

 
Neste sentido, a dimensão cultural destaca-se, pois o corpo humano é altamente 

influenciado por esta sapiência, desde sua concepção no ventre materno até a sua morte, 

sendo capaz de fabricar, criar, dar significados, reconstruir e se relacionar constantemente 

no mundo (BRANDL, 2000). 

De acordo com Darido e Rangel (2008), 

 
Conhecer o corpo é mais do que saber quais são as suas partes e o que essa 
mesmas partes podem fazer. Devemos confrontar quaisquer ideologias que 
reduzam as possibilidades de corpo que o fragmentem, sendo necessário 
compreender o processo de constante mudança que caracteriza o corpo, como 
ocorre seu crescimento e seu desenvolvimento (DARIDO e RANGEL, 2008, 
p. 141). 

 

 
O homem, por meio do seu corpo, vai assimilando valores, normas e costumes 

sociais, num processo de incorporação. “Essa incorporação nada mais é do que o processo 

pelo qual os seres humanos passam a internalizar em seus corpos os valores sociais que 

estão contidos na sociedade” (DAOLIO, 1995, p. 39). Indo ao encontro desse 

pensamento, Kofes (1991 apud FIGUEIREDO; MONT`ALVÃO, 2008) afirma que o 

corpo é uma entidade cultural, no qual a sociedade está se expressando. 

Novamente, Darido e Rangel (2008) colaboram com a temática apresentando 

que: 
 
 

É por meio do nosso corpo que interagimos com o meio ambiente que nos 
cerca. O ambiente é complexo e formado não apenas por coisas e animais, mas 
também por pessoas. Neste sentido, são nossos aspectos pessoais, presentes no 
nosso corpo, que permitem que estabeleça relações interpessoais 
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com os outros seres humanos considerando aspectos presentes nos seus corpos 
(DARIDO e RANGEL, 2008, p. 141). 

 

O corpo em relação ao mundo percebido é o instrumento que dá sentido não 

apenas aos objetos naturais, mas também aos objetos culturais, como as palavras. O 

filósofo Merleau-Ponty enfatizava: “o mundo é não aquilo que eu penso, mas aquilo que 

eu vivo; estou aberto ao mundo, comunico-me indubitavelmente com ele, mas não o 

possuo, ele é inesgotável” (MERLEAU-PONTY, 1994, p. 14). 

Na concepção de Rampazzo (2000), o corpo é elemento essencial do homem: sem 

o corpo, o homem não pode se alimentar, reproduzir, aprender, comunicar ou se divertir. 

É mediante o corpo que o homem é um ser no mundo. Ou seja, é por obra do corpo que o 

homem faz parte do mundo: ele se conhece constituído dos mesmos elementos do mundo 

e sujeito às mesmas leis. 

Assim se pode afirmar que o homem, por meio de seu corpo, é um ser histórico, 

social, político e cultural, marcado por um conhecimento empírico riquíssimo, que 

contribui constantemente para seu desenvolvimento universal. 

Nesta linha de pensamento Gonçalves (1994) sintetiza que: 

 
O corpo de cada indivíduo de um grupo cultural revela, assim, não somente 
sua singularidade pessoal, mas também tudo aquilo que caracteriza esse grupo 
como unidade. Cada corpo expressa a história acumulada de uma sociedade 
que nele marca seus valores, suas leis, suas crenças e seus sentimentos, que 
estão na base da vida social (GONÇALVES, 1994, p. 13). 

 
Além disso, o corpo é considerado um grande mistério presente no mundo.  Neste 

sentido é importante reconhecer a infinidade de processos que são produzidos conscientes 

e inconscientemente, que se dão através da participação desses corpos no mundo. 

Contudo, um dos grandes problemas que se enfrenta hoje, contemporaneamente, 

e que vem afetando uma vasta parte da sociedade, é a influência negativa direta e indireta 

que estes corpos sofrem a partir da cultura capitalista dominante, que busca 

incessantemente a estatização e a exploração das pessoas, determinando, assim, uma 

inerte realidade, indiferente às possibilidades de vivências que se poderia experimentar, 

através da compleição físico-social. 

Esta situação contribui para que se continuem caracterizados como seres 

segmentados, fortemente entrelaçados ao mundo do trabalho, apenas como mão de obra 
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para a reprodução da lógica capitalista, em que também, por vezes, os corpos atuam como 

“atores principais” em concepções do tipo: corpo-produto, corpo-estética, corpo- 

individualista ou corpo-midiático. 

 
Bozza e Ahlert (2009) explicitam esse contexto da seguinte forma: 

 
 

[...] na sociedade contemporânea, traz consigo toda a história do homem e da 
humanidade em seus diferentes momentos, seja na história, na filosofia, na 
antropologia com todos os seus atenuantes culturais e religiosos. O corpo 
carrega resquícios dos idealismos, dos dualismos, dos determinismos, dos 
cientismos, (COMBLIN, 1985). De uma forma ou de outra, é cada vez mais 
escravo do capital e a tudo o que a ele se relaciona, do trabalho, da tecnologia, 
da ciência, da globalização e da mídia que o marca e o rotula, sendo designado 
conforme sua utilização em corpo mercadoria ou em corpo- objeto, a serviço 
ora de uns, ora de outros, em uma luta incessante para sobreviver, não 
libertando-o, mas submetendo-o no sentido de sua dependência. Nessa 
perspectiva, a alguns cabe o papel de dominar e a muitos o de dominados, 
sendo neste caso, nesta sociedade o dominador, aquele que aliena, que coisifica 
o homem, o protagonista da história e o dominado, o alienado o antagonista da 
história, o que vem a caracterizar, a grosso modo, essa inversão de valores que 
é “normal” e que banalizou-se na contemporaneidade (BOZZA e AHLERT, 
2009, p. 10). 

 

É urgente, portanto, superar essa realidade que desagrega a formação das  pessoas 

e a vida humana. Neste sentido, a Educação Física, por trabalhar a cultura corporal do 

movimento, aliada a outras disciplinas e a práticas somáticas nas escolas, pode contribuir 

para a superação dessa lógica nos tempos atuais, propiciando atividades aos estudantes 

que gerem reflexões conscientes acerca das novas perspectivas que o corpo pode 

vivenciar e alcançar na sociedade, difundindo-as tão logo, para que outras pessoas fiquem 

libertas por intermédio da própria ação dos seus corpos. 

Neste sentido Daolio (1995) revela: 

 
O conjunto de postura e movimentos corporais representa valores e princípios 
culturais. Consequentemente, atuar no corpo implica atuar sobre a sociedade 
na qual este corpo está inserido. Todas as práticas institucionais que envolvem 
o corpo humano e a Educação Física fazem parte delas – sejam elas educativas, 
recreativas, reabilitadores ou expressivas – devem ser pensadas nesse contexto, 
a fim de que não se conceba sua realização de  forma reducionista, mas se 
considere o homem como sujeito de vida social (DAOLIO, 1995, p. 42). 

 
Apreender conhecimentos através da intencionalidade dos corpos gera uma 

relação de proximidade com o mundo, pois ao se produzir os movimentos corporais 

conscientes, não se está sendo apenas repetitivos, mas sim se tornando geradores 

potenciais de atos que podem remeter à interioridade (MERLEAU-PONTY, 1994). 
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Dessa maneira, atuando por intermédio de práticas que não visam extenuar corpos, 

mas sim, integrá-los numa práxis holística, reflexiva e perceptiva, através do movimento, 

espera-se nesta pesquisa contribuir para a superação do modo fragmentado com que se 

pensa e age habitualmente, proporcionando então, um equilíbrio consistente entre seres 

humanos e o planeta. 

 
2.2 Corporeidade na escola e o despertar para a consciência corporal 

 
A corporeidade, no processo educativo, procura alcançar o fenômeno humano a 

partir de seu histórico sociocultural, constituído numa perspectiva dialético- 

polissêmica19, que enfatiza que o ser humano “não aprende somente com sua inteligência, 

mas com seu corpo e suas vísceras, sua sensibilidade e imaginação” (REZENDE, 1990, 

p. 48). Aqui também se enquadra o conceito de embodied cognition deste estudo. 

Para Assmann (2012, p. 150), a “corporeidade não é fonte complementar de 

critérios educacionais, mas seu foco irradiante primeiro e principal”. Segundo o mesmo 

autor, “[...] sem uma filosofia do corpo, que perpasse tudo na educação, qualquer teoria 

da mente, da inteligência, do ser humano global, enfim, é falaciosa, de entrada” 

(ASSMANN, 2012, p. 150). 

Compreender todo o processo de formação educacional com base na corporeidade 

é distinguir que “[...] não se trata de um corpo que se apropria de novos conhecimentos, 

mas de um corpo arrebatado que desloca sua corporeidade em direção ao que ainda não 

sabe, porém intui como possibilidade”, aspirando conhecimentos deliberadamente 

incorporados (ZIMMERMANN, 2007, p. 4). 

Contudo, mesmo estando cientes dos conceitos trazidos pelos estudiosos 

anteriormente, sabe-se que ainda hoje, em partes, a pedagogia desenvolvida nas escolas 

brasileiras expande conteúdos racionais e inflexíveis, configurando o ensino num modelo 

autocrático, que não utiliza os corpos integrais, seus valores empíricos e a coletividade 

desses corpos no decorrer da caminhada da aprendizagem. Continuamente tal pedagogia 

se limita à prática racionalista/intelectualista, abrangendo um pequeno contingente de 

alunos ditos “mais preparados”, numa fragmentação evidente. 

 
19 Dialética-polissêmica é arte do diálogo, em que é possível demonstrar uma tese por meio de uma 
argumentação forte, que consiga distinguir, com clareza, os conceitos da discussão. É contrapor ideias e 
delas tirar novas ideias que comprovem o que está sendo dito, se tornando um conteúdo extremamente 
plural (REZENDE, 1990). 
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As questões relativas aos corpos e à educação tendem hoje, infelizmente, a ocorrer 

numa perspectiva dicotômica que debilita o processo de ensino-aprendizagem, que se 

distende por meio da intensificação do tecnicismo e individualismo inerentes aos dias 

atuais, o que promove um gradual silenciamento/esvaziamento de novas ideias e 

produções, fazendo com que a motivação discente se reduza de modo simultâneo. 

Conforme descrito no capítulo anterior, o discurso pedagógico habitual nas 

escolas contemporâneas é pautado nas ações multidisciplinares inovadoras e excelentes, 

porém, principalmente nas falas e nos documentos institucionais que ficam arquivados, 

porque na práxis docente, as ações continuam inalteradas, ou seja, estagnadas e míopes, 

consolidando assim a mera formação do res cogitans20. 

A partir desta realidade, surgem alguns questionamentos aos trabalhadores da 

educação: como se pode desenvolver os processos educativos nas escolas de acordo com 

uma ampla concepção de corporeidade, se ainda se está arraigado num modelo tradicional 

de ensino? Através de quais práticas de ensino se deve lecionar? Como nortear os 

alunos(as) frente aos avanços técnico-capitalistas tão exacerbados atualmente? Como 

fortalecer o trabalho coletivo num mundo que se encaminha cada vez mais para condutas 

individualistas? 

No Brasil, tentativas de interromper com esse idealismo racionalista (século XIX 

e XX), como por exemplo, o movimento da escola nova; a implantação de documentos 

norteadores como os parâmetros curriculares nacionais e a lei de diretrizes e bases da 

educação brasileira, se constituíram, contudo, não foram suficientes para que fosse 

alcançado o real entendimento prático que dá sentido à corporeidade no contexto escolar. 

A problemática então segue instaurada, visto que em pleno século XXI nem todas 

as escolas e/ou docentes conseguem implementar práticas pedagógicas inovadoras, 

dinâmicas e coletivas ao novo público que permeia as escolas correntes, práticas que 

sejam atraentes e enriquecedoras sob os aspectos multiculturais dos indivíduos. Por 

consequência, continua-se fortalecendo as marcas segregação corpo- mente, corpo-

ambiente, corpo-educação, corpo-política, enfim..., corpo-estatizado, fechado entre 

quatro paredes. 

De acordo com a perspectiva de Pizzi (1994), 
 
 

20 Em Descartes, res cogitans (“coisa pensante”) é o sujeito pensante, que encontra obstáculo numa res 
extensa ('coisa extensa'), que é o corpo, a realidade deste mesmo ou a matéria. Disponível em: < 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Res_extensa>. Acesso em 28 out. 2018. 
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O modelo de dominação da sociedade avançada que submete a individualidade 
à totalidade social, restringindo o agir a tal ponto que não resta outra saída 
senão aderir a essa sociedade. A adaptação a esse modelo representa a 
segurança e a garantia de que nenhum mal poderá ameaçar a sobrevivência do 
eu individual. Esse pressuposto iluminista, porém, acaba gerando um pavor, 
reduzindo tudo à necessidade de auto-observação, pois qualquer tentativa de 
sair desse modelo significa cair na „pré-história‟. No fundo, a razão se torna 
auxiliar do aparato econômico que abrange o capital, por um lado, e a força de 
trabalho, por outro (PIZZI, 1994, p. 27). 

 

Assim, ao continuar disseminando os modelos individualistas e intransigentes que 

estão postos, não se deixará de contribuir para a instrumentalização dos corpos a um 

produto amorfo, que se mantém indiferente e indefinido no mundo, sem identidade e 

capacidade para transformar sua realidade de vida e de quem os cerca. Ou seja, 

continuarão a ser corpos que não possuem saberes e são facilmente manipulados e 

doutrinados por aqueles que mantêm está prática. 

É urgente, portanto, abrir janelas que contemplem a atuação dos corpos integrais 

como atores principais nos ambientes educacionais e fora deles. A corporeidade subjetiva, 

ao ser instigada pelos gestores e docentes das unidades educacionais, juntamente com a 

comunidade externa, pode contribuir para a implantação de novos projetos e ações 

coletivas, para que assim possam ser ampliados os conhecimentos e a emancipação dos 

alunos a partir das práxis corporais, de forma a estabelecer uma nova linha de atuação 

frente às diversas situações apresentadas no dia a dia, abandonando a memorização e 

partindo realmente para um aprendizado incorporado. 

Reivindicar e atuar pedagogicamente numa ótica que situe os corpos dos alunos 

como parte integrante do processo possibilita abrangência e complexidade para explorar 

os diversos tipos de pensamento, valores e experiências que estes trazem consigo, 

tornando todos capazes de suplantar esse modelo enfadado que se vivencia. 

Para João e Brito (2004), 
 
 

O pensamento complexo nos permite compreender que a corporeidade humana 
é uma emergência do processo de evolução que conduziu, como apontamos 
anteriormente, a physis., o bios. e a esfera antropossocial a sucessivos 
aumentos no grau de complexidade dos sistemas/organizações, a começar com 
a formação dos átomos, chegando, em nosso planeta, onde se dá a evolução 
das espécies, à emergência da espécie humana que é detentora de espírito 
(mente) e consciência. Podemos compreender que a corporeidade guarda a 
herança de todo este processo evolutivo. Desta forma, a corporeidade, à luz do 
pensamento complexo, permite compreendermos o ser humano como ser 
complexo, estando todas as qualidades e dimensões pertencentes ao humano 
enraizadas em seu corpo. É através do corpo que podemos identificar a 
individualidade, a existência e o Ser, os quais remetem 



48 
 

 
à organização (JOÃO e BRITO, 2004, p. 266). 

 
É preciso promover uma escola com base em atuações coletivas que ultrapassem 

a concepção individualista e capitalista exacerbada de mundo, em que os diversos sujeitos 

nela inseridos possam usufruir de uma pedagogia de integrações e diferentes vivências 

práticas, estruturadas em conhecimentos científicos, culturais, artísticos, somáticos e 

espirituais, que possam transcender a plenitude da humanidade. A corporeidade neste 

sentido desenvolverá o ser humano por inteiro, pois não há mente/espírito ou 

racionalidade sem a presença do corpo. Ter-se-á corpos que vivam e compartilhem 

emoções, sentimentos, razões e experiências a todo instante. 

Acerca das diferenças e potencialidades do corpo humano, Serres (2005) contribui 

descrevendo: 

Todas as diferenças possíveis, tais como o pão e vinho, arroz e cerveja, pedra 
e bronze, enxada e roda, encontram-se resumidas em meu corpo, no seu corpo 
e no corpo de todos. Tudo advém dele, é concebido a partir dele, separa-se 
dele, especifica-se nele; tudo brota dele como de uma fonte eternamente jovem. 
Nosso corpo, um tronco sem galhos, coberto pelas ramagens culturais 
(SERRES, 2005, p.64). 

 

Nesse contexto, não só a Educação Física, como também as outras disciplinas nas 

escolas, por meio das suas atuações e projetos com perfis somáticos, têm fundamental 

importância no processo de desenvolvimento da corporeidade, pois a integralização e a 

subjetividade dos corpos atuam como instrumento para a produção de diversos tipos de 

conhecimento. Deve-se, portanto, potencializar os mais diversos aspectos vivenciados no 

cotidiano, a partir de ações que possam ser manifestadas no tempo-espaço que os alunos 

estejam inseridos, gerando possibilidades de superar todas as fronteiras que existem 

dentro de um corpo individualizado. 

Na ampla compreensão da corporeidade, a mente igualmente é corpo, a moral e a 

ética também são corpos. Uma vez que “a mente não é uma entidade desencarnada; a 

mente não está em alguma parte do corpo, ela é o próprio corpo” (NÓBREGA, 2010, p. 

80). 

Logo, a corporeidade, por consequência, se caracteriza num plano de articulação 

sensório-motor, no qual, a partir dos movimentos e suas sensações vivenciadas, depara- 

se com a superação dos limites, resgatando a importância de um corpo integral no mundo. 

Segundo Alexander (1991), 
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A experiência com o corpo se expressa assim num processo de dilatação 
intensiva dos limites topológicos do eu, num plano de continuidade com os 
objetos e forças do mundo. Experiência que se defronta com uma dimensão 
incorporal do corpo: mergulho no plano intensivo onde a experimentação de si 
excede para além dos limites topológicos do corpo-indivíduo, corpo- matéria. 
Experiência de uma corporeidade duplamente paradoxal: para acessar o 
imaterial do corpo é preciso mergulhar em sua matéria sensível. É a carne que 
abre para o incorporal (ALEXANDER, 1991, p. 17). 

 

Enfim, ao se trabalhar na perspectiva da corporeidade, avança-se no caminho de 

que nenhum conhecimento é mais significativo que outro, pois todas as disciplinas e 

conteúdos se interconectam a partir da existência dos corpos, que contribuem para a 

formação humana de modo integral. 

Além disso, subsidia-se o despertar da consciência corporal individual/coletiva, 

ao tornar os indivíduos mais cientes dos seus atos, anseios, dificuldades e possibilidades, 

que são gerados a partir das vivências cotidianas e da própria percepção corporal. 

Quanto à concepção de consciência corporal e suas variáveis, Souza (1992) 

contribui definindo consciência corporal como o estado de ser consciente de seu corpo. 

Por outro lado, a conscientização corporal, segundo a autora, é o processo para se atingir 

o estado citado anteriormente. 

Já para Castellani Filho (1988, apud SOUZA, 1992), a consciência corporal é a 

geração dos signos estabelecidos em seu corpo por aspectos socioculturais de movimentos 

históricos determinados. Pode-se compreender que a consciência corporal  é o 

reconhecimento do próprio corpo, de suas possibilidades e necessidades. 

Contudo, para que a consciência corporal seja verdadeiramente ampliada e 

efetivada, é preciso reconhecer as infinitas possibilidades do movimento humano, o que, 

em suma, a corporeidade busca desenvolver claramente, estando sempre ciente de suas 

limitações e potencialidades, em suas diversas áreas de atuação. Portanto, é a ação de 

descobrir ou redescobrir o prazer do movimento, reconhecendo o corpo, em todas as suas 

dimensões, como agente do conhecimento de si próprio (SOUZA, 1992). 

Mas para isso ocorra, as ações daqueles que se propõem trabalhar nesta 

perspectiva precisam ser estabelecidas, pois mudanças na práxis urgem: 

Eis porque os profissionais da corporeidade só têm diante de sim um par de 
alternativas: ou seguem lidando com o corpo como se este fora simples coisa 
burra que se adestra ou despertam para o fato de sermos um corpo como forma 
de estar-no-mundo sensível e inteligentemente. Se a segunda alternativa é 
aceita, o profissional tem que admitir sair da comodidade de 
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rotinas e programas mecanicistas a fim de que inicie longo diálogo de 
aprendizagem com o corpo próprio e o alheio (GEBARA et al., 1992, p. 84). 

 

Programas que despertem a consciência corporal levam o indivíduo  a redescobrir 

essencialmente seus estados emocionais e pontos de tensão, e isso é de fundamental 

importância para a diminuição dos riscos biopsicossociais e neuromusculares aos quais 

se está exposto (LIMA, 2007). 

Oliver (1995, apud BRANDL, 2000) acrescenta que o desenvolvimento da 

consciência corporal é primordial na práxis humana, e condição fundamental à liberdade. 

Assim, conhecendo o próprio corpo, o indivíduo saberá atender aos seus “chamados”, e, 

por conseguinte, cuidar melhor dessa “árvore biológica” essencial para existência do 

homem, numa perspectiva de bem-estar. 

Além dos benefícios que os programas de consciência corporal podem produzir 

fisiologicamente nos organismos, pode-se destacar também seu potencial de proporcionar 

reflexões contínuas sobre as ações, o que os coloca numa dinâmica de reconstruções e 

reinterpretações dessas ações vividas no cotidiano, fazendo com que se tornem pessoas 

melhores no mundo, na busca de novos conhecimentos e significados. 

Damásio (1996; 2000; 2003) revela que um sujeito, sendo corpo-cérebro-mente, 

produz um conhecimento psicológico, ou seja, um sujeito com seus sentimentos e suas 

emoções, em que estes participam ativamente de todo o ato de conhecer. 

Neste prisma, quando o processo de reflexão-ação é trabalhado nos ambientes 

escolares e/ou fora deles, tem-se a possibilidade de promover o aprendizado com foco nas 

percepções e reavaliações realizadas pelos próprios estudantes/pessoas, que passam a ser 

vistos como sujeitos de direito, tendo novas posturas e condutas diante das situações 

apresentadas e novos objetivos traçados para a busca do seu pleno desenvolvimento 

integral. 

Nossa grande esperança é que, no século XXI, lidemos com corpos 
espiritualizados – no sentido de enriquecidos por todas as nossas significações 
vitais e perspectivados em direção a significações que, na condição corpórea, 
não podemos constatar e apalpar, mas sobre as quais nossas mentes estarão 
mais livres para conjecturar e ter esperanças. Nossa grande esperança é que a 
máquina sem inteligência de Descartes se transforme apenas numa lembrança 
do passado, e o século XXI possa dar início ao espiritual vivido nas atitudes 
corporais (GEBARA et al., 1992, p. 85). 

 
Por fim, acredita-se que, a partir da adoção deste novo estilo de vida, um estilo 

corpóreo-dinâmico-reflexivo, pode-se realmente constatar o que é se sentir bem 
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integralmente. Isso não é uma tarefa fácil, é algo profundo, pois envolve inúmeras 

dimensões biológicas e socioculturais. Contudo, está-se disposto a proporcionar e manter 

um positivo estilo de vida, fundamentado em um ser humano indissociável, que se 

equilibrará com o meio ambiente e os demais aspectos sociais, emocionais, físicos, 

intelectuais e espirituais, que fazem parte da vida. 

 
2.3 O corpo adolescente 

 
 

De acordo com Levisky (1995), com a chegada da puberdade, os corpos dos 

adolescentes sofrem diversas transformações biológicas, sendo surpreendidos fortemente 

por impulsos sexuais, revoltas, agressividade, timidez, apatia, além de conflitos afetivos, 

que são característicos nesta fase da vida. 

Outros artifícios reacionais surgem com características evidentes e repetitivas, 

como, por exemplo, relativos à vergonha, ao medo, ao isolamento e outras alterações de 

ordem biopsicossociais. Este, portanto, é um período ímpar, que necessita ser 

compreendido, acompanhado e dialogado com muita atenção, por todos aqueles que 

circundam esses adolescentes. 

Tudo isto é fato. Todavia, hoje, cientes das rápidas e contínuas transformações 

deste mundo técnico-científico-globalizado, necessita-se que tal tema seja ainda mais 

aprofundado e compreendido por pais, famílias, escolas e pelos adolescentes 

propriamente ditos. 

Logo, é importante trazer os principais conhecimentos e contribuições produzidas 

pela ciência moderna, a fim de que se possa cooperar para o melhor entendimento desta 

dinâmica adolescente. Neste sentido, este trabalho se apoiará em alguns apontamentos 

que os estudos da neurociência contemporânea desenvolveram sobre este público. 

Nesta lógica, sabe-se que todos os processos de reformulações biopsicossociais da 

adolescência citados anteriormente se iniciam no cérebro, mais precisamente no 

hipotálamo; que tem a função de regular os desencadeamentos dessas transformações, 

sejam elas físicas, fisiológicas, cognitivas, emocionais e sociais. Assim, é natural que 

ocorram alterações e reorganizações químicas e funcionais em todo o complexo sistema 

humano, que passa por esse período de transição da juventude, para se estabilizar 

posteriormente na vida adulta (HERCULANO-HOUZEL, 2013). 
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[...] a adolescência cria uma classe de indivíduos que se associam e  enfrentam 
os mesmos desafios, ambientais, mentais e sociais, cuja superação acaba por 
torná-los aptos a sobreviver longe dos pais ou responsáveis. O gosto por riscos, 
o distanciamento da família, a formação de novas amizades e o 
desenvolvimento cognitivo e emocional que caracterizam o adolescente hoje 
são vistos pela neurociência como etapas necessárias à conquista da 
independência adulta, e tudo orquestrado por um só maestro: o cérebro 
(HERCULANO-HOUZEL, 2013, p. 39). 

 
Ainda segundo Herculano-Houzel (2013), estudos vigentes acerca do cérebro 

adolescente mostram que, apesar de sofrer diversas adequações químicas, o número de 

neurônios não sofre reduções em suas quantidades, mas sim, em seu potencial de 

transmitir sinais entre eles. 

Na concepção da neurociência, com exceção da ambição sexual, é pouco provável 

que as variações hormonais estejam associadas com as vastas mudanças comportamentais 

e cognitivas da adolescência. Deste modo, é mais previsível que o comportamento 

peculiar dessa fase seja produto da modificação estrutural e funcional do próprio cérebro. 

Herculano-Houzel (2013) ainda revela que todas essas ações, denominadas 

“comportamentos motivados”, podem ser esclarecidas devido ao embotamento do 

sistema de recompensa adolescente. Essa condição concebe ao jovem a possibilidade de 

se afastar de seus hábitos antigos de modo abrupto, transformando-os, na sequência, em 

hábitos desinteressantes, na procura incessante por novos prazeres que podem ocorrer em 

diversos níveis, porém, similarmente ao esquema da Figura 7: 

Figura 7 – Comportamentos motivados dos adolescentes 
 

 

 
 

 

Fonte: Adaptado “O cérebro adolescente” HERCULANO-HOUZEL (2013) 

Fecundam novas relações sociais; 
 

Surge o afastamento da família; 
 

Adoção de comportamentos de risco; 

Atender os prazeres consumatórios; 
 

Esportes radicais, viagens, filmes; 
 

Sexo, drogas psicotrópicas. 

O novo - ativa o sistema de recompensa; 
 

Ao mesmo tempo surge o tédio (do antigo); 
 

Ocorre a supervalorização do novo; 
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Contudo, alguns desses comportamentos motivados têm efeitos extremamente 

negativos na vida dos adolescentes hoje, como por exemplo, o vício em eletrônicos, em 

que se estabelece uma necessidade compulsiva de se estar em uma conexão digital, que 

se alicerça basicamente em dois pilares: um relacionado aos comportamentos adotados 

cotidianamente; e, outro que se conecta aos fatores bioquímicos que são disparados pelo 

organismo que vivencia tal atitude (JENSEN, 2016, p. 183). 

Em síntese, esses conjuntos de modificações comportamentais são um marco da 

transição da vida adolescente para a vida adulta, que se constituem naturalmente, 

afastando-os paulatinamente do aconchego familiar, para que então eles possam, por meio 

da cognição incorporada já experimentada em diversos meios, se inserir na sociedade de 

maneira autônoma, responsável, cientes dos valores éticos e morais, bem como inteirados 

de suas responsabilidades. 

Cabe ressaltar que todas essas situações advindas das alterações no 

comportamento humano, apesar de tensas e conflituosas, são consideradas normais para 

um período de transição e formação social. Seria anormal, se esses jovens mantivessem 

o comportamento infantil por longos ciclos, ou, se já saltassem para uma fase adulta do 

dia para a noite. 

Além disso, essa multiplicidade de momentos vivenciados pelos corpos 

adolescentes é muito prazerosa, devido à liberação constante do hormônio dopamina no 

organismo, que age proporcionando sensação de bem-estar e prazer, fazendo com que 

determinadas vivências se repitam por várias vezes neste período que finda a infância. 

Nesta perspectiva, Herculano-Houzel (2013) contribui descrevendo: 

 
Por ser injusta e estressante para tantos, a vida em sociedade pode, de fato, ser 
um problema para o sistema de recompensa adolescente. A boa notícia é que a 
vida social bem-ajustada, que dá ao adolescente um bom status social, tem o 
efeito contrário: aumenta o número de receptores para dopamina no sistema de 
recompensa de quem está por cima [...] À medida que o indivíduo assume o 
controle do seu ambiente, do seu direito de ir e vir, de suas fontes de comida e 
sexo, das suas próprias decisões, o sistema dopaminérgico se fortalece. Isso 
contribui para o bem-estar do indivíduo, agora dono de um sistema de 
recompensa mais facilmente ativável, e ainda tem outra consequência bem-
vinda: o risco de vício em drogas fica diminuído. Bem também faz outro prazer 
adolescente da vida em sociedades urbanas: o exercício físico, que proporciona 
ativação do sistema de recompensa através da liberação de opióides como a 
endorfina, e parece contribuir para o fortalecimento da atividade 
dopaminérgica do sistema (HERCULANO- HOUZEL, 2013, p. 74). 

 

Analisando por outro prisma, pode-se perceber hoje que os adolescentes estão 

inquietos diante das matérias relativas aos seus corpos e à construção da sua imagem 
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corporal21. Isto acontece porque eles internalizam diariamente os padrões de beleza 

impostos pela sociedade, que são veiculados estreitamente pelos diversos segmentos da 

mídia no mundo contemporâneo. E este fato gerador se impulsiona exponencialmente, 

justamente por se estabelecer numa fase incomparável da vida, que é a puberdade. 

Muitos desses cenários conflituosos que os adolescentes apresentam podem estar 

associados à percepção da imagem corporal que estes têm de si próprios, pois eles reagem 

com estranheza diante das rápidas modificações físicas e orgânicas que ocorrem em seus 

corpos (LEVISKY, 1995). 

Entretanto, convém salientar que a imagem corporal adolescente é constituída 

desde o período gestacional, em que a criança, a partir do ventre materno, já vai recebendo 

estímulos, influências e significados, que perdurarão durante seu 

crescimento/desenvolvimento, sendo construídos e reconstruídos até a formação de sua 

identidade pessoal junto ao meio ambiente, que se robustecerá na vida adulta. 

 
A puberdade, e não os primeiros anos da infância, veria o ápice da exuberância 
sináptica. A fase “ladeira abaixo” que caracteriza a substância cinzenta cortical 
na adolescência corresponde a um período de eliminação  das conexões 
inapropriadas, guiada pela experiência, que permite o refinamento funcional 
do córtex, agora aliviado de todo excedente sináptico desnecessário ou até 
inconveniente. Em fase de reorganização, o cérebro adolescente continua 
sendo sensível às influências – boas ou más – do ambiente (HERCULANO-
HOUZEL, 2013, p. 43). 

 
Na concepção de Osório (1989), este período da vida adolescente é marcado por 

dúvidas onipresentes, que se manifestam com vistas ao empoderamento e consolidação 

da identidade humana. O autor contribui descrevendo: 

 
Identidade é o conhecimento por parte de cada indivíduo da condição de ser 
uma unidade pessoal ou entidade separada e distinta dos outros, permitindo- 
lhe reconhecer-se o mesmo a cada instante de sua evolução ontológica e 
correspondendo ao plano social, resultante de todas as identificações prévias 
feitas até o momento considerado (OSÓRIO, 1989, p. 15). 

 

Paralelamente às nuances biológicas e sociais, é interessante observar que o corpo 

humano ganhou uma inestimada importância na sociedade nos últimos anos, visto que 

instantaneamente se tem a possibilidade de expô-lo com muita facilidade, através das 

mídias digitais e redes sociais existentes. Estes corpos, no entanto, parecem estar num 

contínuo processo de transformação nocivo, com características irreflexivas, 

consolidados em ações que o domínio midiático entranha na sociedade contemporânea. 
 

21 É a representação mental que cada indivíduo faz de seu próprio corpo – sua autopercepção corporal. 
(STUNKARD, 1983). 
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Pode-se perceber que nesta lógica reside um problema gravíssimo, pois as 

influências que esses meios de comunicação exercem, principalmente nos adolescentes, 

geralmente se consolidam pela imposição de padrões corporais que cultuam as mais belas 

formas físicas como: corpos magros, corpos delineados e fortes, corpos tatuados, corpos 

cirurgicamente modificados, etc., ou seja, priorizam a estética corporal em detrimento das 

relações cognitivas, sociais, espirituais e/ou afetivas, por exemplo. 

Neste ponto, principalmente, a televisão e a internet vêm influenciando de maneira 

avassaladora os modos de vida e a formação dos jovens contemporâneos, estimulando-os 

a cultivar esses tais padrões corporais e instigando-os ao consumismo desenfreado, num 

processo contínuo de alienação. 

Nesta vertente, Gebara et al. (1992): 
 

Há, também, esta coisa perversa que vem sendo praticada pelo consumismo e 
que consiste em transfazer o corpo em mercadoria, instalando-o como mais 
uma das levianas modas da sociedade do lucro. Súbito, ficou na “moda” 
inquietar-nos com a temática corporal, como se só recentemente houvéssemos 
passado a ser corpos no mundo. Todos podemos ver as muitas explorações de 
marketing sobre este assunto, que têm resultado em rios de dinheiro e oceanos 
de distorções compreensivas (GEBARA, 1992, p. 72). 

 
Concomitantemente à perversidade midiática, é comum encontrar os adolescentes 

sofrendo com distúrbios psicossomáticos22 como ansiedade, depressão, isolamento, 

estresse e frustrações generalizadas, até práticas de auto-mutilação e suicidas, devido se 

sentirem pressionados por esses padrões de beleza que são impostos pela mídia capitalista 

existente na sociedade. Isso causa, por consequência, a ininterrupta segmentação corpo-

sujeito, a qual é objeto de estudo neste manuscrito. 

Logo, fica evidenciado, que a totalidade de problemas relacionados ao cerne 

biológico é multilateral, e o corpo acaba por somatizar e sofrer influências a partir das 

mais diversas fontes, formas e ângulos, ou seja, torna-se refém! 

Para Kristeva (1995), os seres humanos estão se desfazendo de suas próprias 

identidades, pois afastam seus corpos de ambientes e atitudes cotidianas que promovam 

a reflexão intrapessoal e um bem-estar social. Como consequência, observa-se o aumento 

da intolerância (violência) em diversos segmentos da sociedade, e a prática de consumo 

desenfreado de substâncias ilícitas como as drogas, assim como as lícitas, por 

 
22 Psicossomático significa mente (psíquico) e corpo (soma). Um distúrbio psicossomático é um problema 
que nasce primeiramente na psique e acomete o corpo; há cada vez mais uma tendência da medicina 
tradicional associar patologias com origens\causas biopsicossociais, como racismo, violência, privações 
socioeconômicas e conflitos de toda ordem (KILOMBA, 2019). 
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exemplo, o álcool, o tabaco e os fármacos, que também são produtos da indústria 

midiática. 

Por consequência estas situações enfraquecem os indivíduos sobremaneira e 

afetam toda sua estrutura biopsicossocial, acarretando na desagregação dos importantes 

vínculos pessoais, sociais e culturais, estabelecendo dificuldades alarmantes em diversos 

contextos da vida cotidiana. 

Para Le Breton (2016), 

 
[...] os imaginários sociais que afetam hoje o corpo são múltiplos. Nossas 
sociedades igualmente conhecem uma forte corrente que denigre o corpo. A 
sensação é aquela do corpo insuficiente, imperfeito, leia-se mesmo desprezível 
ou supranumerário, fóssil de uma humanidade fadada ao desaparecimento 
iminente, sob a égide notadamente das ciências da informação, das quais 
conhecemos o poderio. E, ao abordar a cyborgização do corpo, acredita que: 
As tecnologias da informação culminam finalmente na invenção de uma 
humanidade modificada. A fronteira desaparece entre o sujeito o objeto, o 
humano e a máquina, o vivente e o inerte, o natural e o artificial, o biológico e 
o protético. Na esteira da cibernética, muitos autores reconhecem hoje sem 
cerimônia uma continuidade ontológica entre as tecnologias da informação e o 
humano. Com o triunfo do paradigma informacional (LE BRETON, 2016, 
p. 26). 
. 

Vive-se, portanto, num mundo que potencializa e dissemina o prazer em 

detrimento da consciência corporal e espiritual, por exemplo, em que as mídias, através 

da evolução tecnológica, impõem uma felicidade instantânea às pessoas de variadas faixas 

etárias, mas que, em especial, atinge ferozmente os adolescentes/jovens, que, por vezes 

não, conseguem enxergar esta superficialidade e a intenção que esses meios de 

comunicação dissipam. Isso gera, por consequência, identidades pormenorizadas de seres 

humanos, que se constituem como mitos, de caráter extremamente raso, flexível, e que 

agem de acordo com as ocasiões do dia a dia que lhes convém. 

Por esses motivos é interessante manter atitudes e ambientes de enfrentamento 

que promovam a sensibilidade e a vivência do corpo integral, que atua em diversos 

contextos da sociedade, principalmente com relação aos adolescentes/jovens. Esse tipo 

de conduta ajudará a minimizar os subterfúgios superficiais e viciantes, em prol de um 

comportamento mais reflexivo e acolhedor, sendo capaz de transcender emoções 

positivas para outras pessoas próximas, e, consequentemente, para todo o meio externo, 

que também necessita de retroalimentação. 

A partir disso, o desenvolvimento e estabelecimento de práticas pedagógicas de 

cunho somático nas escolas, através da Educação Física e áreas afins, surge como 

proposta de intervenção pedagógica, se configurando indispensáveis neste cenário. É, 
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pois, a partir da pluralidade de concepções dos sujeitos e das inúmeras possibilidades que 

estes corpos em movimento podem produzir, que se pode atingir um amplo estado de 

consciência corporal, que fortalecerá toda a gama de sentir, pensar e agir, em 

contraposição ao modelo vigente que tem nos assolado. 

Numa visão prática, as discussões/ações sobre o corpo e a motricidade humana, 

desenvolvidas a partir de uma perspectiva qualitativa, bem como os níveis de consciência 

corporal que se pode atingir através desses aspectos, são extremamente relevantes, 

sobretudo, sob a ótica de se contribuir em um ambiente educacional. Neste,o 

conhecimento poderá se constituir efetivamente como multicultural e polissêmico, que se 

difundirá através dos jovens, numa perspectiva coletivo-social, com o objetivo de se 

tornar pessoas melhores no mundo. 

Com relação às reações advindas por meio da motricidade humana, Herculano- 

Houzel (2013) destaca importantes alterações cognitivas e fisiológicas que se decorrem: 

No mesmo período, acontece também um aumento do volume da substância 
branca contendo as fibras que conectam o córtex parietal e o frontal, 
responsável pela movimentação do corpo e pela imaginação de movimentos. 
Por permitir a transmissão mais rápida e fiel de sinais relativos à imagem 
corporal para essas áreas, tal reorganização provavelmente contribui não só 
para a representação do próprio corpo situado no espaço, mas também para 
uma melhora na capacidade de visualização mental. Com isso, o adolescente 
passa a conseguir “experimentar” virtualmente uma atividade, isto é, imaginar-
se fazendo alguma coisa. Atletas profissionais já descobriram a utilidade da 
prática mental, por exemplo para melhorar tacadas no golfe: durante o treino 
“virtual” há ativação do córtex parietal, que representa o corpo no espaço, mas 
também do córtex frontal, que assim não só gera como também testa o 
programa motor hipotético (HERCULANO-HOUZEL, 2013, p. 51). 

 

Ainda sob a ótica das práticas motoras, e novamente interagindo com os 

conhecimentos da neurociência contemporânea, é possível afirmar que as ações 

biodinâmicas exercem papel fundamental no estímulo ao sistema de recompensa 

adolescente, pois permite que o cérebro, a partir de novas vivências, reordene seus 

esquemas sensório-motores. Desse modo, estes indivíduos podem explorar todas as 

possibilidades de movimento do corpo, atingindo e fazendo com que os núcleos da base, 

que são estruturas que ocupam a porção mais interna do cérebro, responsáveis por gerar 

e memorizar os atos motores como assessores para o córtex, possam contribuir para o 

aprendizado motor, assim como para uma vasta aquisição cognitiva (HERCULANO- 

HOUZEL, 2013). 

Enfim, é salutar que durante essa jornada de novas experiências e 
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amadurecimento pessoal dos adolescentes, possa-se contribuir para a consolidação de 

seus sentimentos, que envolverão o respeito, os valores éticos e morais, a estima, e, 

consequentemente, sua formação integral. 

Através de um acompanhamento especial, pautado em aspirações individuais e 

coletivas, e também através das práticas corporais reflexivas, espera-se dotar este sujeito 

adolescente com variadas experiências, para que possa se comportar e modificar todo esse 

horizonte que se enxerga e vivencia atualmente. Dessa maneira, tem-se a convicção de 

que se pode possibilitar uma melhor estruturação de sua transição de vida jovem/adulto, 

tornando-o mais coerente e socialmente relevante diante do meio hodierno. 
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3. PRÁTICAS SOMÁTICAS NO AMBIENTE ESCOLAR 
 
 

3.1 A educação a partir do somático 
 
 

A palavra “somática” advém de um vocábulo grego que se pode traduzir por 

“corporal”. Logo, como visto anteriormente, pode-se afirmar que este termo se trata de 

um ser animado (dinâmico), ou seja, que é corpóreo, de caráter amplamente subjetivo e 

que tem seus aparatos sensoriais, cognitivos, motores e afetivos, individualizados e 

característicos, de acordo com suas experiências vivenciadas (FORTIN, 1999). 

A partir das observações lançadas até o momento, evidencia-se que os corpos 

ainda vêm cumprindo suas jornadas cotidianas de uma maneira automatizada, 

descaracterizando a concepção de corpo dinâmico e corpo singular. Necessita-se, 

portanto, compreender, mediante autorreflexões, e o que está ocorrendo com os corpos 

nos ciclos da vida, para então, atuar sistematicamente com foco nas concepções positivas 

acerca da maior riqueza, que é o corpo, a fim de enfrentar e se diferenciar em face às 

robotizações que assolam atualmente. 

É fato que hoje se vive numa sociedade que se desenvolve num ritmo acelerado, 

cercada de estímulos tecnológicos, laborais, individuais e capitalistas exacerbados. 

Devido a isto, são progressivas as condutas que afastam de um estado de introspecção e 

consciência plena nos ambientes que se frequenta. 

Trazendo este entendimento especificamente para a classe adolescente/juvenil, 

percebe-se atualmente, nas escolas, que este público ainda em formação apresenta esses 

indícios da vida moderna de modo demasiado, o que acarreta inúmeras dificuldades e 

conflitos em suas vidas, devido à falta de concentração em sala de aula, em outros 

ambientes da sociedade, e até mesmo no seio familiar. São influenciados à elevada 

aceitação desses elementos motivadores (eletrônicos, internet, redes sociais, 

sedentarismo, individualismo, etc.), e, não obstante, pela inércia escolar/docente, que por 

vezes continua a fortalecer as pedagogias tradicionais de ensino, fazendo com que os 

alunos (as) se perpetuem num modelo educativo de doutrinação. 

Em face ao dinamismo contemporâneo, Morais (2005) relata que: 

 
A dificuldade de trabalhar dentro de uma visão sistêmica, com um enfoque de 
totalidade, tem ocasionado poucos avanços em direção à solução de alguns 
problemas educacionais, o que vem colaborando para o prevalecimento das 
atuais taxas de analfabetismo, evasão, repetência, baixa qualidade do ensino e 
outras tantas mazelas (MORAIS, 2005, p. 86). 
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Logo, espera-se que novas concepções e abordagens no campo educacional 

possam se consolidar, com a finalidade de romper com esses estímulos externos 

exacerbados, que arraigam os corpos diariamente. Do mesmo modo, necessário se faz 

estagnar os paradigmas tradicionais do ensino, substituindo-os por ações mais 

humanizantes, democráticas, diversificadas e articuladas, por meio do desenvolvimento 

de multitarefas nas dimensões afetivas, cognitivas e socioculturais, junto aos estudantes. 

E para que estas novas ações se constituam, visualiza-se a possibilidade de intensificar 

a concepção “somática” ao contexto educacional, observando suas ricas alternativas de 

intervenções, sob uma perspectiva integral de ser humano, para serem desenvolvidas 

continuamente durante o ano letivo. O foco seria na complementação acadêmico-

formativa dos processos de ensino-aprendizagem e dos processos que subsidiarão a 

própria existencialidade autônoma desses jovens na sociedade. Prospecta- se, ainda, que 

a partir dessas vivências e reflexões estar-se-á diante de uma real 

possibilidade de superação desse modelo vigente. 

Por essa razão, neste capítulo, será tratado sobre a importância do corpo em 

movimento para o desenvolvimento e aprimoramento dos processos cognitivos, e suas 

contribuições acerca de um cotidiano que também se estabeleça apoiado num 

comportamento biodinâmico-reflexivo e social, que possa gerar plena harmonia entre o 

homem e o meio ambiente. 

Assim, como propostas de intervenções para implantação deste processo, 

caracterizar-se-ão adiante, neste trabalho, três atividades somáticas que englobarão as 

danças circulares, a meditação Mindfulness23 e o Yoga. Estas foram desenvolvidas com 

alunos de nível médio de uma escola pública do município de Cuiabá – MT. 

Alicerçada com base nos princípios da corporeidade, tais práticas buscarão trazer 

ao cotidiano desses jovens conceitos pautados nos aspectos cognitivo-motores, que se 

reproduzirão doravante nas situações que estes corpos poderão dinamizar, usufruir, 

conhecer e vivenciar, para que assim sejam consubstanciadas melhores inter-relações 

pessoais e com o mundo. Dessa forma, serão, promovidas avaliações e reconstruções 

permanentes de seus pensamentos e ações, afastando-os dos modos meramente instintivos 

e individuais que são evidentes nos dias atuais. 

23 Mindfulness, em inglês – traduzido como atenção plena, refere-se a um estado mental que se caracteriza 
pela autorregulação da atenção para a experiência presente, numa atitude aberta, de curiosidade, ampla e 
tolerante, dirigida a todos os fenômenos que se manifestam na mente consciente, ou seja, todo tipo de 
pensamentos, fantasias, recordações, sensações e emoções percebidas no campo de atenção são percebidas 
atentamente e aceitas exatamente como são, sem apego ou aversão. (TERZI; MARIANO; SANTOS, 2018). 
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Paralelamente às propostas somáticas aqui citadas, esta pesquisa visa também 

estimular uma percepção mais holística e consciente de mundo, gerando a possibilidade 

ampliada de se opor aos ainda presentes conceitos de corpo-objeto, corpo-dicotômico e 

corpo-mecânico. 

Para Libâneo (2005), 

 
O holismo, propriamente dito, do ponto de vista filosófico, compreende a 
realidade como totalidade, em que as partes integram o todo, partes como 
unidades que formam todos, numa unidade orgânica. A consciência de uma 
totalidade cósmica leva os holistas a buscarem um equilíbrio dinâmico entre o 
homem e o seu meio biofísico, a convivência entre as pessoas, a preservação 
ambiental e a denúncia de todas as formas de destruição da natureza, a união 
das pessoas e da natureza no todo. O projeto educativo visa conscientizar para 
o fato deque as pessoas pertencem ao universo e que o desenvolvimento da 
espécie humana depende de um projeto mundial de preservação da vida 
(LIBÂNEO, 2005, p. 15). 

 

Na visão de Martinelli (1999), os professores desempenham papel fundamental 

nesta perspectiva, pois devem incitar os seus alunos a manterem ações que os aproximem 

do seu eu interior, mediante múltiplas dimensões, no entanto, conjuntamente com seus 

semelhantes. Essas associações aumentam as trocas de experiências e permitem que o 

educador potencialize todos os conhecimentos vivenciados por esta coletividade. 

Neste sentido, Martinelli (1999) cita, por exemplo, a importância da meditação 

quanto à capacidade que esta prática tem de promover uma orientação espiritual plena, 

desenvolvendo a consciência corporal e facilitando, por consequência, a conversão das 

informações que são advindas do corpo, ou recebidas por ele. Assim se transforma tudo 

isso em aprendizagem/conhecimento. 

A partir desse contexto, produzir-se-á a capacidade de ciar novas realidades, num 

processo de transformação relacional que não tem fim, alargando todos os sentidos, 

significados e condutas, em detrimento dos automatismos contemporâneos que afetam, 

por exemplo, as escolas e seus profissionais, assim como outros grupos da sociedade. 

Ademais, sugestivamente, e apoiados aos elementos do vasto campo da cultura 

corporal do movimento, prospecta-se, ainda, minimizar todas as situações que  aniquilam 

o desenvolvimento psicológico, emocional e cognitivo dos seres humanos, em especial, 

dos adolescentes. A partir da admissão de hábitos sensório-motores, e interagindo com o 

meio ambiente, entende-se que é possível aproximar da consubstanciação desses 

elementos, em prol de uma vida mais calma e consciente. 

Por fim, tem-se a intenção de acabar com a condição dos corpos disciplinados e 
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esvaziados. É necessário que as pessoas se reconhecem! Mesmo diante de todas essas 

dificuldades e fragmentações que se está passando, acredita-se que é possível se 

reconstruir e dar novos significados a partir das vivências propostas até aqui. Essa 

transformação passa pelo corpo, nos mais diversos ambientes que ele frequenta. 

Por intermédio do movimento e suas experiências proporcionadas, tem-se a 

condição de se transfigurar, de enriquecer, de ultrapassar e transcender os limites desses 

próprios corpos, proporcionando um corpo múltiplo, ciente e transformado, a partir de 

suas percepções e de suas relações com o mundo. 

 
3.2 Danças Circulares 

 

Antes de caracterizar as danças circulares, um dos focos deste capítulo, é preciso 

fazer menção inicial, de modo sintético, às diversas formas e estilos de dançar que os 

povos apresentam no mundo, por meio de suas expressões e gestos motores, os quais 

trazem a possibilidade de explorar, mesmo à distância, novos conhecimentos, novas 

culturas, novas concepções políticas e religiosas, dentre outros aspectos, ou seja, novas 

visões de mundo efetivadas através da expressividade corporal de sujeitos singulares. 

Em suma, a dança, quando contextualizada, possibilita a aproximação estreita de uma 

perfeita integração entre corpo, estado anímico e meio ambiente. Através da vivência 

desta tríade, tem-se a oportunidade de conexão com a existencialidade, que se coaduna 

com os diversos ritmos biológicos e naturais no planeta, conduzindo para um equilíbrio 

holístico. 

Para Pellegrini Filho (1986), a relevância da dança na sociedade humana é estudada 

pela antropologia e sociologia, e existe até mesmo antes dos povos letrados, em que a 

vida costumava ser marcada, por exemplo, pela mitologia, atingindo posteriormente, com 

vasta importância, os diversos costumes da civilização contemporânea. 

Na perspectiva de Barreto (2008), 
 

A dança é fenômeno que sempre se mostrou como expressão humana, seja em 
rituais, como forma de lazer ou como linguagem artística. Neste sentido, ela é 
a possibilidade de expressão e também comunicação que através de diálogos 
corporais e verbais, viabiliza o autoconhecimento, os conhecimentos sobre os 
outros, a expressão individual e coletiva e a comunicação entre as pessoas 
(BARRETO, 2008, p. 101). 

 

Portanto, não se pode visualizar a dança como algo isolado, desagregada da 

sociedade, mas sim como uma manifestação artística que se acopla aos múltiplos 
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fenômenos que ela pode proporcionar junto ao meio ao qual esteja inserida, sejam elas 

em representações religiosas ou ritualísticas, culturais, ou até mesmo, em momentos 

alegres ou fúnebres. 

O fato é que, por intermédio dessas representações corporais, é possível expor toda 

uma forma de linguagem, que acaba por representar e reconhecer determinados povos no 

mundo, que intervém de forma cooperativa e positiva na vida de seus praticantes e 

admiradores, além de constituir novos significados e possibilidades transcendentais de 

geração de sentimentos positivos e integradores. 

Para Garaudy (1980), 

 
“a dança foi para todos os povos, em todos os tempos: a expressão, através de 
movimentos do corpo, organizados em sequências significativas, de 
experiências que transcendem o poder das palavras e da mímica.” [a dança] 
“está presa à magia e à religião, ao trabalho e à festa, ao amor e à morte” 
(GARAUDY, 1980, p 13). 

 
Na perspectiva contemporânea, a dança continua evidenciando seus ricos 

momentos históricos e, ao mesmo tempo, busca gerar novos valores e representações da 

sociedade atual, sejam elas políticas, culturais, artísticas ou relacionadas ao 

entretenimento. Tais implicações caracterizam a dança moderna como uma múltipla e 

diversificada estética, que objetiva essencialmente sua liberdade (SIQUEIRA, 2006). 

O autor explicita seu pensamento dizendo: 

 
Fruto da experiência do ballet clássico, da dança moderna, da dança 
expressionista, de influências orientais e de modos recentes e urbanos de se 
movimentar, como o hip hop e a street dance, a dança contemporânea é hoje 
uma construção estética consistente, embora difícil de conceituar (SIQUEIRA, 
2006, p. 107). 

 
No entanto, é importante perceber e abrir um parêntese quanto alguns modelos 

estéticos que estão sendo reproduzidos através da dança na sociedade atual, pois, às vezes, 

eles se encontram vazios, insensíveis e até mesmo violentos, com cunho depreciativo, 

devido sua pobreza simbólica e cultural (VIANNA, 2012). Por isso, faz-se necessário ter 

ampla atenção e discernimento sobre as construções corporais que estão sendo 

propagadas e evocadas através dos ritmos e consequentes danças no mundo moderno. 

Precisa-se coadunar a riqueza das danças num panorama educativo-cultural, no 

qual esta forma de linguagem, uma linguagem de expressividade corporal, se fortalecerá 

junto aos elementos dos processos de ensino-aprendizagem, numa perspectiva 
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horizontal-coletiva, disseminando, então, os mais diversos saberes científicos, culturais, 

cognitivos, emocionais e espirituais, tanto para os alunos, quanto para a população que 

precisa nutrir-se com situações e vivências potencializadoras e inteligentes no seu 

cotidiano. 

Assim, numa perspectiva peculiar a este trabalho, será apresentada a partir de 

agora a contextualização histórica básica e as caracterizações acerca das Danças 

Circulares (DC) – como eram denominadas até a década de 1950/60; e das Danças 

Circulares Sagradas (DCS) – denominação que se consolidou a partir do ano de 1976. 

Em referência a um passado mais longínquo, a narrativa das DC se confundem 

com a própria origem da humanidade, apontando para os períodos que o homem 

mantinha uma forte vinculação com a natureza. Estas danças representavam a 

comunhão entre os povos, e se desenvolviam em diferentes momentos de suas vidas 

como no nascimento, na morte, nos casamentos, no cultivo das plantações e colheitas, 

nas brincadeiras das crianças, dentre outras ocorrências relevantes ou ritos de passagem. 

Já numa concepção histórica mais recente, as DC estão ligadas ao bailarino e coreógrafo 

alemão Bernhard Wosien, nascido em Passenheim, na Prússia Oriental (1908-1986), 

que, após estudos sobre as danças e o folclore de povos do hemisfério norte (1976), 

levou à comunidade de Findhorn, na Escócia, a dança conhecida como 

Danças Sagradas de Findhorn. 

Ramos (1998) esclarece que a finalidade de acrescentar a palavra “Sagrada” ao 

título das DC é salientar uma forma de se comunicar de maneira mais profunda e 

significativa com o absoluto e o infinito, levando ao reconhecimento do ser como parte 

de um todo. 

Dessa maneira, a essência das DCS se legitimou por meio dos conceitos de 

espiritualidade, pertencimento, além da busca pelo desenvolvimento de valores éticos, 

sociais, morais, e sobre as diversidades culturais de um modo geral, contribuindo com as 

mais diversas nações e públicos, refletindo a necessidade de comunhão e união entre os 

indivíduos. Estas podem ser caracterizadas como celebrativas, energizantes, meditativas 

e introspectivas (WOSIEN, 2000). 

Para Almeida (2005), a prática das DCS favorece a autonomia, o respeito, a 

coletividade, a conscientização corporal, o relaxamento, a expressão de sentimentos, a 

autoestima, dentre outros, a partir da conexão entre a mente e o corpo, permitindo que os 

praticantes produzam experiências internas mais profundas e concentradas em suas ações 

diárias. 
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Assim como nas representações de outros de tipos de danças, o conteúdo global 

das DCS tem suas formas específicas de expressão, significações, coreografias e formas 

de desenvolvimento prático. Sua estruturação proporciona ao indivíduo praticante a 

possibilidade de manter contínua relação com o seu próprio corpo, movimentando-o em 

grupos em forma de roda (simbolizando os movimentos circulares das estrelas e do sol 

em torno da terra), se unindo espiritualmente à coletividade e ao cosmos. Por meio dessa 

dinâmica circular, se compreende que nada no universo é paralisado e inalterável, sendo 

que tudo pode ser transfigurado (WOSIEN, 2004). 

É preciso dançar essas danças para descobrir isso; é preciso se tornar muito 
presente para nos apropriarmos delas, para sentir seu efeito (...), o caminho 
para a unidade e a solução da passagem do singular para o comunitário, para 
um estar junto em vibração. E fluem, então, energias aos dançarinos, vindas de 
uma fonte que continuamente se regenera. Os diferentes elementos das danças 
de roda, com suas características de dinâmica, de provocação e incentivo à 
expressão, de dissolver tensões, contrações e inibições, estimulam a liberação 
de energias criativas e ao mesmo tempo organizadoras (WOSIEN, 2000, p. 
108-109). 

 

Segundo Oliveira (2011), as DCS também conduzem à promoção do sentir, como 

meditar em movimento, viabilizando aos praticantes uma conexão com a sua 

subjetividade e com o mundo extrínseco. Dessa forma, coexiste uma ligação do 

consciente com o inconsciente, corporificado em dinâmicas cíclicas, que estimulam a 

liberação de energias criativas e renovadoras, afastando os pensamentos negativos e 

voltando para o mundo e para si como uma pessoa calma, equilibrada e sem expectativas 

ou desejos exacerbados. 

Nesta visão, a meditação ativa ainda propicia a suavidade, a felicidade, a paz, a 

tranquilidade e o amor que existe dentro das pessoas, sustentando a necessidade que se 

tem de ocupar o prórpio lugar no espaço, percebendo as dificuldades e ampliando as 

percepções-ações. Isso proporciona, por consequência, uma autodisciplina existencial. 

 
O dançarino pode ser definido como aquele que medita em movimento, e que 
está existindo integralmente no momento presente, enquanto dança “sua alma 
está onde seu corpo está e seu pé, ou sua alma está” trazendo a ideia de presença 
ao estado de unidade com Deus, ou seja, à experiência do sagrado (WOSIEN, 
2000, p. 55). 

 
 

Atualmente as DCS vêm sendo desenvolvidas em numerosos locais das cidades 

brasileiras, tais como escolas, centros de referências para idosos, empresas, hospitais, 

parques públicos, etc. Assim, as DCS se constituem como uma importantíssima 
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ferramenta pedagógica e promotora da saúde individual e coletiva da sociedade,  atuando 

permanentemente com o objetivo de equilibrar integralmente as pessoas individualmente 

e com o meio em que elas convivem, instaurando, assim, um processo de transformação 

social que é gerido pelo próprio corpo. 

Essas estratégias de atuação, além de proporcionar uma transformação social 

como dito anteriormente, promovem a contraposição efetiva aos padrões de suporte em 

saúde puramente medicamentosos, que, por vezes, desprezam as questões 

psicossomáticas dos indivíduos e as relações que estes têm com o mundo. 

Segundo Bonetti (2002), 
 

Partimos da premissa que a Dança Sagrada não representa um fato isolado, mas 
a confluência de sentimentos, pensamentos e visões de mundo de um 
determinado povo, cultura ou raça. Como arte essencial, a Dança Sagrada 
nasce na vida de um povo, a partir de sua memória atemporal e dos  elementos 
de sua cultura. Faz parte da História universal da civilização, que está gravada 
no inconsciente coletivo da Humanidade (BONETTI, 2002, p. 109). 

 
Num outro prisma, Diel (1991) alerta quanto à necessidade de manter uma 

proximidade intrínseca com o sagrado, à sombra de se perder a intimidade espiritual em 

razão da supervalorização dos bens materiais. 

Por isso, entende-se ser fundamental desenvolver tais práticas que promovam o 

corpo em movimento, aliada às questões reflexivas individuais e coletivas. Essas 

estratégias suscitam a partir das experimentações do corpo um plano de intercomunicação 

com o mundo, desmistificando a dualidade cartesiana em prol de um corpo unificador de 

múltiplas experiências. 

Dentro desse contexto, o campo educacional e científico, por exemplo, mostra que 

pesquisas que envolvem as DCS refletem um positivo estado de saúde emocional em 

adolescentes praticantes. Os pesquisadores evidenciam que a prática das DCS tem um 

vasto potencial integrador, pois durante as práticas exteriorizam o respeito, a inclusão, a 

diversidade e a cooperação, tornando assim, por exemplo, os ambientes escolares mais 

produtivos mediante este apoio didático (biodinâmico), essencial para o andamento e a 

conclusão dos processos cognitivos e de ensino-aprendizagem (CATIB; TREVISAN; 

SCHWARTZ, 2011). 

Assim, prospecta-se que as intervenções de DCS aqui caracterizadas contribuirão 

positivamente com os sujeitos escolares desta pesquisa, despertando novas experiências, 

reflexões e práticas interacionistas, que se constituam recorrentes no ambiente escolar e 

fora dele, de modo que favoreçam uma real comunicação com tudo 
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aquilo que circunda o homem, assim como diz Maturana e Varela (2010): 

 
É nossa história de interações recorrentes que nos permite um efetivo 
acoplamento estrutural interpessoal. Permite-nos também descobrir que 
compartilhamos um mundo que especificamos em conjunto, por meio de nossas 
ações. Isto é tão evidente que é literalmente invisível pra nós.  Só quando o 
acoplamento estrutural fracassa em alguma dimensão do nosso existir, refletimos 
e nos damos conta de até que ponto a trama de nossas coordenações 
comportamentais na manipulação de nosso mundo - e a comunicação - são 
inseparáveis de nossa experiência (MATURANA e VARELA, 2010, p. 255). 

 

3.3 Meditação Mindfulness 
 
 

De acordo com Danucalov e Simões (2006), a meditação é uma técnica específica 

que envolve o estado transfigurado de consciência com relaxamento  muscular em algum 

ponto do processo, aliado ao relaxamento da lógica que é uma condição autopromotora, 

que opera a autofocalização e valoriza a autopercepção não sensorial do indivíduo. 

Oriunda das tradições orientais, a meditação é uma prática antiga que é 

relacionada às ideologias do Yoga e do budismo, que atualmente se desenvolve em 

diversas partes do mundo, não estando obrigatoriamente ligada a uma religião ou 

filosofia, mas a uma vivência que trabalha o corpo e o espírito integradamente (LEVINE, 

2011). 

Tecnicamente, a meditação é considerada um artifício atencional consciente, que 

possui diversos métodos para que seja alcançado o ápice dessa atenção desejada, como 

por exemplo um som, um objeto, uma tema ou a própria respiração (SHAPIRO E 

WALSH, 1984). 

Na concepção de Newberg e Iversen (2003), os processos meditativos podem 

gerar mudanças nos aspectos cognitivos, sensoriais, afetivos, e também alterações 

fisiológicas hormonais, o que pode desencadear posteriormente mais atitudes  autônomas 

dos indivíduos que os praticam. 

De acordo com a concepção de Sbissa et al. (2009), a meditação passa por cinco 

procedimentos básicos que os praticantes devem compreender: 

1. Definir os procedimentos e praticá-la regularmente; 

2. A prática deve produzir um relaxamento psicofísico; 

3. Constituir um relaxamento lógico de que nada se espera em relação à prática; 
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4. A técnica deve ser aprendida para que a prática possa ocorrer individualmente; 

5. Criar uma “âncora” que se permita fixar a atenção. 

Além de ter rompido inúmeras fronteiras geográficas, a meditação atualmente é 

influenciada fortemente pelas suas mostras benéficas quanto às questões terapêuticas 

humanas, principalmente devido às recentes descobertas neurobiológicas. Hoje é 

possível, por meio de instrumentos de neuroimagem, por exemplo, observar com 

perspicuidade a ativação da região cerebral responsável pelas funcionalidades da 

memória cognitiva e outras alterações fisiológicas no cérebro (ANGELOTTI, 2007). 

Nesta temática, a neurociência também se destaca devido algumas contribuições 

já realizadas, demonstrando, por meio de sofisticadas aparelhagens e técnicas, que o 

córtex pré-frontal24 e o cíngulo anterior25, por exemplo, são partes do cérebro que são 

ativadas quando o sujeito pratica a meditação (NEWBERG; IVERSEN, 2003). 

Para Lazar et al. (2005), outras descobertas demonstram que as regiões cerebrais 

associadas à atenção e ao processamento sensorial, incluindo o córtex pré-frontal e a 

ínsula26 anterior direita, se tornaram mais espessas em indivíduos que praticavam 

meditação, em comparação ao grupo controle, até mesmo quando avaliados praticantes 

com idades mais avançadas, validando que o meditar pode equilibrar o afinamento 

cortical com o passar do tempo. 

Por consequência da prática da meditação aliada às suas modificações biológicas 

já constatadas, ocorre simultaneamente a liberação dos neurotransmissores no organismo, 

tendo como exemplos a serotonina, a acetilcolina e dopamina, que atingem rapidamente 

o sistema nervoso provocando sensação de prazer, bem-estar e relaxamento, quando 

presentes em níveis pertinentes (DANUCALOV e SIMÕES, 

 
24 Esta região cerebral está relacionada ao planejamento de comportamentos e pensamentos complexos, 
expressão da personalidade, tomadas de decisões e modulação de comportamento social. A atividade básica 
dessa região é resultado de pensamentos e ações em acordo com metas internas. Os estudiosos chamam as 
tarefas realizadas pelo córtex pré-frontal de “funções executivas” – exemplo: controle inibitório, 
planejamento, organização e tomada de decisão. É sabido atualmente que esta região estará completamente 
formada na espécie humana somente após os 21 anos, aproximadamente. (HERCULANO-HOUZEL, 
2013). 
25 É uma longa estrutura localizada na parte frontal do nosso cérebro na linha medial, que se caracteriza por 
um aglomerado de fibras de substância branca em formato de C com axônios fazendo comunicação entre o 
sistema límbico (controle mais emocional) e o córtex (controle mais racional). Tem funções na evocação 
de memórias e na aprendizagem. ((HERCULANO-HOUZEL, 2013). 
26 É um lobo profundo, situado no fundo do sulco lateral, no encéfalo. A ínsula tem forma triangular com 
vértice ínfero-anterior, está separada dos lobos vizinhos por sulcos pré-insulares. Possui cinco giros (curtos 
e longos). Suas principais funções são fazer parte do sistema límbico e coordenar quaisquer emoções, além 
de ser responsável pelo paladar. (HERCULANO-HOUZEL, 2013). 
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2006). Dessa forma, é possível compreender que a prática meditativa auxilia eficazmente 

no combate a alguns fatores de risco que se apresentam, como estresse, ansiedade e 

depressão, bem como no enfrentamento das dores crônicas e outros problemas de saúde 

(VALE, 2006; VALLATH, 2010). 

Newberg e Iversen (2003) ainda colaboram coadunando com as modificações 

fisiológicas citadas anteriormente, e acrescentam que ocorrem aumentos nas 

concentrações de séricas dos neurotransmissores e substâncias neuroquímicas no 

organismo, ao passo que índices de cortisol27 e noradrenalina baixam seus níveis durante 

as práticas de meditação. 

Neste contexto, a Organização Mundial da Saúde (OMS) reconhece e incentiva as 

práticas de terapias alternativas como a meditação, caracterizando-as como um método para a 

prevenção de doenças, promovendo a melhora da criatividade, diminuição da ansiedade e do 

estresse e, estabelecendo uma comunhão espiritual com o organismo e a natureza. 

Rocha et al. (2015) indicam a experimentação da meditação, pois: 
 

Meditar proporciona ampliação das capacidades perceptivas e interpretativas, 
pois envolve contemplação, avaliação e tomada de decisão; amplia o poder 
criativo e renova o sentido de pertencimento ao coletivo. A meditação é a 
realização da vida presente, do agora construído historicamente e propicia o 
autoconhecimento, contribuindo para a formação plena do sujeito. (ROCHA; 
FLORES; MARQUES, 2015, p. 408). 

 
Contudo, diante dos vastos benefícios que a meditação tem trazido à esfera da 

saúde, como atividade preventiva às doenças psicossomáticas, é justo incrementar os 

elementos norteadores da meditação para o campo educacional, mesmo porque a 

meditação já vem sendo praticada por estudantes em diversas escolas do país, sendo 

defendida cientificamente como uma contribuição eficaz para aumentar a concentração e 

diminuir o estresse e a ansiedade de alunos nos diferentes níveis de educação. Ademais, 

tal prática tem sido associada à diminuição das distrações, e, concomitantemente, ao 

aumento da concentração e relaxamento dos indivíduos que a praticam (ACARYA, 

1995). 

Como resultado da prática da meditação nos ambientes de ensino, também pode- 

se elencar que essa vivência tem tido importância fundamental nos seguintes aspectos: 

 
 

27 O Cortisol é um hormônio produzido pelas glândulas suprarrenais, que tem a função de ajudar o 
organismo a regular o estresse, reduzir as inflamações, contribuir para o funcionamento do sistema imune 
e manter os níveis de açúcar no sangue constantes, assim como a pressão arterial. Sua produção em excesso 
pode causar obesidade e perturbações do sono; e sua baixa produção está associada a depressão. (LENT, 
2001). 
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rendimento acadêmico, relação professor-aluno, trabalhos cooperativos discentes, 

cognição, bem como na redução dos sintomas relacionados à ansiedade, estresse e demais 

distúrbios psicossomáticos. Estudos corroboram que o ato de meditar tem influenciado 

positivamente frente às dificuldades de aprendizagens que os alunos apresentam, estando 

intimamente interligadas a fatores como déficits de atenção, hiperatividade e ansiedade 

(CARVÃO, 2009; MORAES e BALGA, 2007). 

Ressalta-se, então, que todos esses benefícios gerados nas escolas são 

simplesmente essenciais para a apreensão dos conhecimentos outrora trabalhados, e para 

o desenvolvimento e manutenção de um ambiente mais harmonizado e tranquilo 

emocionalmente, pois, infelizmente sabe-se que as unidades escolares brasileiras nem 

sempre possuem essas características. 

Convergindo para um tipo específico de meditação, a partir desse momento, dentre 

as mais variadas práticas existentes, será dado enfoque à atividade do Mindfulness, a qual 

servirá também como instrumento de intervenção desta pesquisa. 

Etimologicamente, Mindfulness é o resultado da tradução inglesa da palavra 

“Sati”, em Pali, (língua original de Buda), que significa recordar, consciência, 

intencionalidade da mente, mente vigilante, atenção plena, alerta e mente lúcida, se 

referindo a uma forma de prestar atenção de modo pleno nas diversas situações cotidianas, 

e estando caracterizada pela presença de três elementos essenciais: 

 
1. Atenção concentrada no momento presente; 

2. Intencionalidade; 

3. Ausência de julgamento. (KABAT-ZINN, 1990; WALSH ET AL.,2006). 
 
 

Kabat-Zinn (2005) detalha esses elementos descrevendo que concentrar-se no 

momento presente significa estar em contato puramente com o momento atual, livre de 

recordações (ruminações) ou pensamentos futuros, ou seja, dessa maneira o foco 

atencional é convertido apenas para o momento presente. 

A intencionalidade faz referência ao esforço que o praticante faz para estar 

inteiramente atento ao estado Mindfulness, visto que é comum, durante as tentativas de 

gerar a atenção plena, os indivíduos divagarem automaticamente para situações alheias, 

como situações passadas/futuras ou relativas a estímulos que possam desconcentrá-los 

por um instante. No domínio da intenção, os pensamentos, sentimentos, emoções e 

sensações devem ser observados na forma como se apresentam, não sendo classificados 
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como positivos ou negativos, mas sim, meticulosamente observados como eles ocorrem. 

Sendo assim, o participante não julgará o que foi observado por ele, apenas acolherá 

todas as experiências que lhes foram retroalimentadas mediante seu domínio atencional. 

Procedimentalmente será distribuído o processo de prática de Mindfulness em 

quatro estágios básicos, que são antecedidos pela predisposição do (s) envolvidos (s) em 

vivenciar o momento presente, conforme evidenciado anteriormente, numa perspectiva 

de mente vigilante, ou seja, quando se tenta mantê-la propositalmente num nível de 

atenção elevado, observando imparcialmente tudo o que estiver ocorrendo em si e no 

entorno, se relacionando com os pensamentos e emoções de modo generoso, atuando da 

seguinte maneira: 

a) Primeiramente o meditante elege uma posição corporal cômoda que pode ser 

deitado em decúbito dorsal com as palmas das mãos voltadas para cima, sentado 

com as pernas cruzadas à frente, ou paralelas, com os pés apoiados no solo e com 

os joelhos semiflexionados, procurando sempre manter uma postura ereta do 

tronco. Em seguida, inicia-se a prática, realizando algumas respirações mais 

profundas e relaxando o corpo; 

b) Num segundo momento, o praticante deve buscar mentalmente uma âncora, que 

pode ser um objeto meditativo, por exemplo, um som, o ambiente ao seu redor, 

uma pessoa, etc., ou o seu próprio corpo através do seu ritmo respiratório, ou por 

meio das sensações provocadas pelas partes do corpo, bem como seus cinco 

sentidos. Nesta etapa, ressalta-se que é possível meditar de modo guiado, ou, 

autônomo; 

c) Durante a prática é comum e normal ocorrerem distrações, a mente divagará para 

outros pensamentos, imagens ou preocupações que não fazem parte do que foi 

projetado mentalmente em seu início. De modo gentil, acolhe-se todos esses 

pensamentos, sensações ou distrações, e busca-se focar novamente na âncora 

idealizada quantas vezes forem necessárias; 

d) Já no momento final da meditação, novamente de modo acolhedor, o meditante 

deve retornar à atenção para as sensações de todo o seu corpo e do que ocorre em 

seu entorno. Na sequência, finaliza a prática e desfruta de todas as sensações 

experimentadas. 

À medida que todo este processamento de prática de Mindfulness for repetido, as 

reações a cada situação apresentada no cotidiano serão particulares e apropriadas para 

cada momento, fazendo com que se deixe de agir como um “piloto automático” 
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(impulsos rígidos e inflexíveis) para ser tornar mais compreensivos e complacentes. 

Nesse contexto, pode-se inferir que um dos objetivos das vivências de Mindfulness 

reside nas tentativas de diminuir as reatividades mediante as inúmeras situações que são 

apresentadas neste mundo contemporâneo. 

Não obstante, enseja-se também atuar a partir da perspectiva ética do Mindfulness, 

que visa manter o ser em um nível excelente de consciência e funcionamento psicológico 

(vigilância), para que a partir das vivências da atenção, do autoconhecimento, do 

autocontrole e da presença mental constante, seja propiciada a adoção e a disseminação 

de valores corretos na sociedade, e se abandone aqueles padrões, comportamentos ou 

ações que são prejudiciais e que interferem diretamente no cerne biológico e nas relações 

sociais. 

Outro ponto relevante quanto às práticas de Mindfulness são as riquezas sensoriais 

que as experimentações fornecessem, através de uma prática que não se vincula a uma 

determinada religião, pois objetiva essencialmente melhorar a capacidade de atenção 

como forma de aprimorar a autoconsciência cognitiva e emocional de seus praticantes. 

Quanto às técnicas utilizadas durante as atividades de Mindfulness, Kabat-Zinn 

(1990) destaca três tipos formais de execução, conforme segue: 

 Body-scan: os participantes são instruídos a focar a sua atenção em diferentes 

áreas do seu corpo, geralmente com os olhos fechados, de modo a ficarem atentos 

às sensações em cada uma das áreas corporais;

 Meditação sentada: os participantes são instruídos a ficar atentos à sua 

respiração, observando continuamente tudo o que se passa em seu redor, mas 

trazendo sempre a sua atenção novamente à respiração;

 Meditação a caminhar: os participantes caminham de modo lento 

propositalmente, focando a atenção na respiração e nas sensações corporais 

presentes.

Em linhas de atuação contemporâneas bastante avançadas, que avaliam o 

comportamento psicofisiológico associado ao SNA e às práticas de Mindfulness, surge a 

utilização do controle de marcadores fisiológicos, que se constitui no biofeedback, que é 

uma moderna ferramenta terapêutica que fornece informações a partir da utilização de 

equipamentos eletrônicos, com a finalidade de permitir os “feedbacks” aos indivíduos, 

propiciando, assim, a capacidade de gerar uma autorregulação no organismo 
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(KHAZAN, 2013). 

A partir da associação entre a prática do Mindfulness e os equipamentos de 

biofeedback, existe a possibilidade de treinar a consciência, com o objetivo de regular 

melhor as reações automáticas aos pensamentos, sentimentos e sensações fisiológicas, 

bem como aquelas relacionadas aos processos de ensino-aprendizado que envolve 

qualquer tipo de preparação. 

É claro que a utilização desses equipamentos que promovem o biofeedback é uma 

realidade bastante distante para a maior parte da sociedade, porém, com os avanços 

neurocientíficos e tecnológicos característicos dos tempos atuais, é sabido que, para 

alguns casos mais específicos, como por exemplo, aqueles relacionados aos esportes de 

alto rendimento, já tem sido utilizados esses elementos de acompanhamento e controle de 

biofeedback para que os atletas disputem suas provas sob o mais alto grau de consciência 

e controles emocionais/reacionais possíveis. 

De acordo com os estudos de Khazan (2013), serão exemplificados abaixo alguns 

modelos de biofeedback já utilizados recentemente: 

a) Biofeedback respiratório: que visa a medida da frequência e dos padrões da 

respiração, bem como dos níveis de dióxido de carbono no sangue. 

b) Biofeedback cardiovascular: que mede a variabilidade da frequência cardíaca 

(VFC) e a arritmia sinusal respiratória (ASR);, 

c) Biofeedback neuromuscular: que faz a medida da tensão muscular com a 

eletromiografia da superfície; 

d) Biofeedback da condutância da pele: que realiza a medida da atividade das 

glândulas sudoríparas sobre a temperatura periférica da pele, a partir dos dedos 

das mãos e dos pés; 

e) Biofeedback do sistema nervoso central: cujas medidas estão relacionadas aos 

sinais das ondas cerebrais. 

Em linhas gerais, todos esses programas utilizam os conceitos de Mindfulness para 

que se obtenham as respostas emocionais em níveis ideais, sejam as metodologias de 

aplicação mais antigas ou mais recentes, como, por exemplo, os mais tecnológicos que 

foram descritos acima. Refere-se a modelos de trabalho de conscientização, que buscam 

a partir da base reflexão-ação, proporcionar condutas habituais sem pré- julgamentos ou 

inadequadas, evitando preocupações/ações excessivas e conflitos individuais e/ou 

coletivos, com a perspectiva de vivenciar as mais diversas experiências 
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de um modo mais tranquilo e consciente, ou seja, momento-a-momento. 

Assim, tem-se a perspectiva de atuar com esses elementos do Mindfulness no 

contexto educacional, visto que estudos já demonstraram que esta prática tem sido uma 

ferramenta muito importante para os professores utilizarem na ajuda aos estudantes em 

situação de risco, os quais, muitas vezes, estão sujeitos apenas a punições disciplinares, 

ao invés de serem trabalhados instrumentos preventivos que os ajudem no seu próprio 

crescimento emocional, atencional e regulativo (NAPOLI, 2004; COLLARD, AVNY, & 

BONIWELLY, 2008). 

Portanto, ao refletir com calma ante todas as alternativas possíveis, deixa-se de 

agir de modo abrupto (piloto automático), e caminha-se para o fortalecimento de uma 

aprendizagem com características mais holísticas, que darão condições de enxergar 

diversas situações cotidianas de modo diferente, criando, assim, novas perspectivas de 

ações e condutas a partir das próprias experiências. 

Por isso, é interessante propiciar também esse tipo de intervenção em ambiente 

escolar, pois à medida que se promovem essas novas experiências aos estudantes, 

contribuir-se-á para que os velhos padrões de pensamento e ações impositivas fiquem 

para trás, fortalecendo todo um novo ciclo de vivências e de novas conexões neuronais 

que se constituirão e se fortalecerão a partir de uma experiência positiva (TANG e 

POSNER, 2008). 

 
3.4 Yoga 

 
O Yoga se caracteriza por ser uma prática meditativa que almeja a obediência 

mental a fim de atingir a autotransformação. A palavra Yoga significa juntar ou unir e 

deriva da raiz sânscrita Yuj, sendo descrita por Patanjali, filósofo indiano que viveu por 

volta de 200 a.C. (CHANCHANI e CHANCHANI, 2006). 

De acordo com De Rose (2007), a história do Yoga, sinteticamente, se subdivide 

em dois períodos: o primeiro, o Yoga antigo, constituído pelo Yoga pré-clássico e pelo 

Yoga clássico (séc. III a.c., com o mestre Patanjali), correspondente a mais de 5.000 anos 

atrás; e o segundo, o Yoga moderno, constituído pelo Yoga medieval (séc. VIII d.c., com 

o mestre Shankara e posteriormente no séc. XI, com o mestre Gorakshanatha, que 

constituiu o hatha Yoga), e posteriormente, o Yoga contemporâneo (séc. XX, com  os 

mestres Ramakrishna e Aurobindo). 

De origem Indiana, o Yoga se desenvolveu em larga escala inclusive no ocidente 
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(Brasil – a partir da década de 1940), sendo subdividido em diversas nomenclaturas, 

estilos e tipos de prática, porém, hoje é caracterizado como uma atividade global que atrai 

públicos de diversas religiões ou crenças, conquistando o “status” de prática corporal 

universal, que atua com o objetivo de expandir a integralidade entre mente e espírito. 

Segundo Danucalov e Simões (2006), duas escolas no ocidente estão entre as mais 

conhecidas, sendo definidas como o Yoga clássico e o hatha-Yoga, onde este último é o 

mais difundido. O termo hatha significa força ou forte, portanto pode-se postular que o 

hatha-Yoga é o Yoga da força no campo físico e energético. 

 
O Yoga tem suas raízes no pensamento indiano, mas seu conteúdo é universal, 
porque trata dos meios pelos quais podemos realizar as mudanças que 
desejamos em nossas vidas. [...] A prática de Yoga só requer que ajamos e 
estejamos atentos às nossas ações (DESIKACHAR, 2007, p.40). 

 
A vivência do Yoga, além de buscar promover mudanças de comportamento, 

quando está relacionada a estados agressivos e/ou similares, também possibilita o 

desenvolvimento das funções psíquicas, cognitivas, motoras, afetivas e sociais, além de 

contribuir para a diminuição dos fatores de risco das doenças como ansiedade, depressão 

e estresse (HERMÓGENES, 1984). 

Além disso, tal prática é vinculada a um estilo de vida que vai além de uma simples 

prática motora, pois o participante concebe um comportamento holístico à medida que 

evolui no decorrer das atividades vivenciadas, considerando, a partir disso, uma 

integralização de todos os seus aspectos psicofisiológicos. 

Portanto, o Yoga vincula-se a uma autoterapia da consciência, em que ações 

físicas conscientes serão fortalecidas progressivamente através das repetições dos 

exercícios e dos pensamentos que as nutrem, gerando a capacidade nos praticantes de 

excluírem pensamentos prévios e condutas contrárias à filosofia do Yoga. 

 
Através dos exercícios respiratórios, feitos com muita concentração, da 
flexibilidade e da meditação, as pessoas podem fazer uma ligação entre o 
hemisfério direito com o hemisfério esquerdo. Com a interação destes 
hemisférios o ser humano se torna mais tranquilo e consegue, com persistência 
e desejo, alcançar um estado de autoconhecimento e consequentemente de 
grande harmonia de suas emoções, desejos reprimidos e demais sentimentos 
presentes em seu psiquismo (DANTAS, 2001, p. 18). 

 
Caracterizando as tarefas técnicas de execução do Yoga, pode-se dizer que estas 

eram realizadas no passado por meio dos mestres yóguicos, que disseminavam seus 
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conhecimentos para seus discípulos (entre 400 e 200 a.C.). Porém, devido ao surgimento 

de diversas escolas de aplicação e novas interpretações, uma heterogeneidade foi gerada 

a partir de outras concepções do Yoga, gerando, por consequência, tendências e linhas de 

segmento contrastantes (FEUERSTEIN, 1998). 

Independentemente da escola seguida durante o desenvolvimento prático do 

Yoga, oito etapas técnicas gerais devem ser seguidas como referência aos praticantes, 

conforme indica Patañjali, no Yoga Sútra - século III: 

1. Yamas: Prescrições de condutas humanas – mandamentos universais (ética); 

2. Niyamas: Prescrições de condutas humanas – autopurificação pela disciplina 

(Pureza interna e externa); 

3. Asana: Posturas físicas (adotar posturas corretas para estimular e não obstruir as 

energias circulantes); 

4. Pranayama: Controle respiratório rítmico; 

5. Pratyahara: Abstração sensorial - remoção e emancipação da mente do  

domínio dos sentidos e de objetos exteriores; 

6. Dharana: Concentração (totalmente concentrado num só ponto ou numa tarefa 

na qual está completamente absorvido); 

7. Dhyana: Meditação (extensão do Dharana – efeito prolongado); 

8. Shamadhi: Supraconsciência alcançada pela meditação profunda. 

Desta forma, o Yoga influi basicamente na confluência entre ser humano (estado 

material) e seu estado espiritual, com a finalidade de integrá-los numa consciência total, 

ou seja, permite que se olhe para dentro de si mesmo, caracterizando-se como sujeitos de 

essência própria, que buscam uma vivência libertária frente às questões que o mundo 

externo impõe. 

Na perspectiva do Yoga, todos os fenômenos citados anteriormente estão 

mutuamente interligados. O corpo físico é contemplado por um misto de consequências 

que são provocadas por uma combinação chamada corpo sútil. Assim, com o passar do 

tempo e das vivências, os praticantes conseguem ampliar seus conhecimentos e a 

integração com o corpo sútil, que é onde as experiências geradas estão registradas. 

Durante este processo, novas percepções, conhecimentos e hábitos vão sendo criados, 

fazendo com que o equilíbrio e a paz interior possam transcender. 

Assim, inúmeros benefícios têm sido expostos ao longo dos últimos anos acerca 

dos efeitos causados pela prática regular do Yoga, dentre estes destacam-se a  diminuição 

da ansiedade, stress, sentimentos e comportamentos negativos, cansaço e 
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apatia pessoal, inclusive em crianças (DANUCALOV e SIMÕES, 2006; BAHTT, 

2011). 

Fisiologicamente, Davidson et al. (2003) relatam que o Yoga induz a uma série de 

transformações bioquímicas que conduzem os praticantes ao relaxamento. Os resultados 

corroboraram que este tipo de prática meditativa produz um aumento na atividade 

cerebral, mais precisamente no lado esquerdo do cérebro, que está correlacionado às 

emoções positivas e ao aprimoramento do sistema imunológico do organismo. 

Neste sentido, Silva e Lage (2016) ainda destacam que, a partir das vivências de 

Yoga, ocorrem melhorias nos campos: hipometabólicos em vigília, redução da pressão 

arterial, aumento da flexibilidade muscular e da resistência aeróbia, melhora no 

equilíbrio, alterações positivas nos níveis de hormônios e neurotransmissores do 

organismo. 

Em referência às mecânicas respiratórias, bastantes desenvolvidas na prática do 

Yoga, estudos de Santaella (2013) e Wood (1993) sugerem que os exercícios do Yoga são 

capazes de melhorar as funções respiratórias e cardiovasculares, diminuindo o ritmo 

inspiração-expiração e aumentando a tolerância do estresse físico, além de melhorar os 

estados de humor e diminuir as tendências reativas com características negativas. 

No âmbito escolar, o Yoga tem sido evidenciado como um importante indutor para 

que os estudantes mantenham a atenção e desenvolvam ambientes cooperativos, gerando, 

por consequência, um estado de bem-estar coletivo, que culminará em melhorias no 

rendimento acadêmico e aprendizagem dos envolvidos (GHAROTE 2015). 

O corpo é o instrumento e o recinto da mente e do espírito, e deve ser afinado 
para desempenhar harmoniosamente suas funções. E, neste contexto escolar, o 
Yoga pode ser considerado como um trampolim para a aprendizagem, visando 
desenvolver as potencialidades humanas (ARENAZA, 2003, p. 2). 

 
Diante dos enfoques apresentados, e como descritos anteriormente no campo da 

meditação, o Yoga também foi reconhecido pela OMS (2002) como um conjunto de 

práticas que integralizam corpo-mente, e que trazem, a partir de suas vivências, benefícios 

para a saúde geral de seus participantes. Deste modo, os mais diversos países foram 

incentivados por esta organização a estimularem a adoção desta vivência nos sistemas de 

saúde pública, como uma ferramenta preventivo-corretiva. 
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Dessa maneira, prospecta-se também nesta pesquisa intervir com mais esta prática 

de auto-observação e conhecimento junto aos alunos do ensino médio, público desta 

pesquisa, para que estes possam suscitar, através das vivências do Yoga, melhores 

condições cotidianas para suas vidas pessoais e acadêmicas. Também se espera que eles 

possam buscar permanentemente um maior equilíbrio biopsicofisiológico perante as 

situações que se apresentam neste mundo contemporâneo, o que possivelmente, 

acarretará em melhores condições de qualidade de vida. 

Por fim, conclui-se que as possibilidades traçadas até aqui se direcionem à 

implantação de um programa de características somático-pedagógicas, em que os 

processos comportamentais e de ensino-aprendizagem possam se atrelar e se consolidar 

positivamente, a partir das experimentações e reflexões-ações, que os estudantes poderão 

desenvolver a partir das vivências propostas, fazendo com que eles alcancem e tomem 

para si novos hábitos de vida, a partir das análises intrínsecas da complexidade corporal 

que os seres humanos podem lograr. 
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4. METODOLOGIA, RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Serão presentados neste capítulo a caracterização pesquisa, o lócus, os 

participantes, os aspectos éticos, os procedimentos e instrumentos de produção de dados, 

além dos métodos e ferramentas de análises dos dados, conforme elencados a seguir: 

 
4.1 Tipo de pesquisa 

 
 

(1985): 
Este estudo é caracterizado como Pesquisa-ação, conforme define Thiollent 
 

(...) um tipo de investigação social com base empírica que é concebida e 
realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um 
problema coletivo no qual os pesquisadores e os participantes representativos 
da situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou 
participativo (THIOLLENT, 1985, p. 14). 

 
Na perspectiva de Gil (2002, p. 55), a pesquisa-ação tem sido objeto de discórdia 

devido o envolvimento ativo do pesquisador junto aos participantes abrangidos no 

problema. Porém, mesmo assim, esse tipo de pesquisa tem sido utilizado por 

pesquisadores identificados pelas convicções reformistas e participativas. 

De acordo com Fonseca (2002, p. 20), a pesquisa de abordagem qualitativo- 

quantitativa, ou seja, mesclada, permite apanhar mais informações do que se poderia 

atingir isoladamente. Logo, tanto a pesquisa qualitativa quanto a pesquisa quantitativa 

apresentam suas potencialidades, de forma que uma complemente a outra, contribuindo 

sobremaneira para o desenvolvimento da Ciência. 

 

4.2 Lócus e os participantes da pesquisa 

 
A pesquisa “Influência de um Programa de Consciência Corporal em Estudantes 

do Ensino Médio” foi processada com alunos (as) do Instituto Federal de Mato Grosso, 

Campus Cuiabá - Bela Vista, situado no munícipio de Cuiabá – MT, que se encontravam 

matriculados e frequentando as aulas no ensino médio integrado da instituição, no início 

do ano letivo de 2019. 

Foram selecionados aleatoriamente a participar do estudo 52 estudantes (após 

ampla divulgação do projeto de pesquisa na escola) de ambos os sexos, deste nível de 

ensino, em que, depois da realização de uma reunião para a elucidação completa acerca 
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do projeto, estes foram convidados a se inscrever para participar de um programa de 

vivências somáticas. 

 
Figura 8 – Sequência das Práticas somáticas desenvolvidas na pesquisa 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

As intervenções práticas de Yoga, meditação Mindfulness e Danças Circulares 

Sagradas foram realizadas no auditório do referido Campus do IFMT, ocorrendo uma vez 

por semana, no período vespertino, com duração de uma hora por sessão, totalizando 12 

semanas consecutivas de atividades somáticas, sendo quatro semanas para cada tipo de 

vivência, que se desenvolveram entre os meses de fevereiro a maio de 2019. 

 
Figura 9 - Vivência de Yoga no Campus Cuiabá – Bela Vista (Postura Adho Mukha 

Svanasana) 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 
Devido à perda amostral ao longo do percurso, que foi ocasionada por diversos 

fatores, inclusive aqueles relacionados ao próprio ambiente acadêmico que se desenvolve 

em período integral, vinculado à formação profissionalizante, o público 

Yoga Meditação Mindfulness Danças Circulares 
Sagradas 
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final da pesquisa se consolidou com a participação de 28 alunos (as), conforme 

evidencia a tabela 2. 

Tabela 2 - Perfil dos participantes do estudo 
 

Campus Cuiabá - Bela Vista Masculino Feminino Total (N) 

% de Participantes 21,43% (6) 78,57% (22) 28 

Média de idade 17,50 ± 1,00 17,86 ± 0,69 - 

Média de altura (m) 1,81 ± 0,06 1,61 ± 0,05 - 

Média do I. M. C. (Kg/m²) 20,96 ± 6,49 22,07 ± 8,95 - 

Cursam Química 100% 63,63% 71,43% 

Cursam Meio Ambiente - 36,37% 28,57% 

Fonte: Dados da pesquisa 
 
 

Figura 10 - Vivência de Mindfulness no Campus Cuiabá – Bela Vista 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

Figura 11 - Vivência de Danças Circulares Sagradas no Campus Cuiabá – Bela 
Vista 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Como critérios de inclusão, todos os alunos (as) regularmente matriculados (as), 

e com percentual de frequência nas atividades acadêmicas acima de 70%, estariam aptos 

(as) para desenvolver as atividades do programa proposto. 

Como critérios de exclusão, foram impedidos de participar das vivências práticas 

aqueles inscritos que possuíam doenças impeditivas graves, sendo estas levantadas no 

momento da anamnese, ou em outras situações relativas à saúde dos participantes que 

pudessem se manifestar durante o decorrer das intervenções. 

 
4.3 Aspectos éticos 

 
 

Quanto aos aspectos éticos, o projeto foi submetido ao Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade de Cuiabá – UNIC, através do CAAE 96720718.9.0000.5165, 

sendo autorizado pelo Parecer número 2.892.382, em 13/09/2018. Destaca-se ainda que 

as atividades de seleção de sujeitos e trabalhos de campo da pesquisa só se iniciaram após 

a chancela deste comitê. 

Os envolvidos, Pais, Responsáveis Legais e Estudantes, assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), bem como o Termo de assentimento Livre e 

Esclarecido (TALE), consentindo aos estudantes a participação em todas as etapas da 

pesquisa. 

Ficou facultado, a qualquer tempo e a quaisquer participantes, o direito de 

desistirem das coletas de dados/vivências propostas durante a realização deste estudo. 

Também foi assegurado o direito de os participantes ou responsáveis legais solicitarem 

indenização/ressarcimento caso houvesse necessidade, ou até mesmo denunciarem algum 

fato que possa ter ocorrido durante as etapas da pesquisa, como, por exemplo, algum tipo 

de infração ou constrangimento durante os encontros. 

Em referência às intervenções práticas sugeridas e desenvolvidas, estas foram 

realizadas em ambiente calmo, discreto e climatizado, de forma a não expor nenhum  dos 

participantes da pesquisa. Assim, as atividades práticas de Yoga, Meditação Mindfulness 

e Danças Circulares Sagradas se concretizaram de modo seguro, confortável e eficaz. 

Quanto aos níveis de intensidades físicas das atividades, tiveram um padrão de 

baixas intensidades, ou seja, as práticas somáticas não demandaram grandes esforços 

biodinâmicos, não acarretando, portanto, nenhuma intercorrência relativa à saúde dos 

participantes. 



83 
 

 
A privacidade de todos os indivíduos e dados coletados durante e após a realização 

da pesquisa foram mantidas em sigilo e armazenadas em local seguro. As análises e 

divulgação dos resultados avançaram de forma a não identificar os participantes, 

focalizando apenas o seu conteúdo qualitativo e quantitativo. 

Por fim, este estudo não contou com nenhum tipo de financiamento de instituições 

públicas e/ou privadas. 

 
4.4 Procedimentos e instrumentos de produção de dados 

 
 

A pesquisa foi realizada sob a responsabilidade do Mestrando Anderson Augusto 

Ribeiro, aluno do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ensino (PPGEn) – 

UNIC/IFMT, sua orientadora, bem como três convidados externos, profissionais 

habilitados nos três tipos de vivências somáticas que foram ofertadas neste trabalho. 

Deste modo, o trabalho macro do estudo em questão se subdividiu em três 

etapas:  
 
a) Avaliações de levantamento e produção de dados iniciais; 

b) Intervenções práticas através da aplicação de atividades somáticas 

orientadas; 

c) Reavaliações e análises dos resultados. 

Para a produção de dados iniciais e finais da pesquisa, foi utilizado como 

procedimento de coleta a ferramenta eletrônica “Google Formulários”; na qual os 

processos de aplicação de questionários e outros protocolos específicos ocorreram de 

modo digital, após serem transcritos integralmente dos formulários descritivos. 

Todo este procedimento buscou otimizar o tempo de coleta de dados, minimizar 

os custos financeiros, e dar mais segurança aos dados de pesquisa coletados, contribuindo 

também,para as questões voltadas à preservação do meio ambiente, evitando a impressão 

de inúmeros formulários, questionários e outros documentos. 

 
a) Avaliações de levantamento e coleta de dados iniciais: 

 Questionário Sociodemográfico: As informações sociodemográficas se 

caracterizaram por ser de suma importância no processo de planejamento e 

tomada de decisão. O efetivo conhecimento da interação entre as tendências de 

crescimento, perfil socioeconômico, de migração e estrutura etária da 

população. 



84 
 

 
 
 

 Anamnese: Consistiu na história clínica do avaliado, ou seja, verificou-se um 

conjunto de informações obtidas pelo profissional da saúde, por meio de uma 

entrevista previamente esquematizada, com questões de identificação, história 

patológica pregressa e história familiar, com o objetivo de dar mais segurança 

às atividades prática do estudo. 

 
 Composição Corporal: Identificou-se a massa corporal e o índice de massa 

corporal (IMC) dos participantes da pesquisa. A massa corporal (kg) foi 

determinada em uma balança com capacidade para 150kg e precisão de 0,1kg 

(Welmy modelo R-110, Brasil). A estatura (m) foi obtida utilizando um 

estadiômetro portátil com capacidade para 2,10m e divisão em 1mm (Sanny, 

Brasil), de acordo com os procedimentos descritos por FERNANDES FILHO 

(2003). A partir das medidas de peso e estatura, foi calculado o índice de massa 

corpórea (IMC), por meio do quociente peso corporal/estatura², sendo o peso 

corporal expresso em quilogramas (kg) e a estatura em metros (m), com 

classificação do diagnóstico nutricional, segundo os critérios estabelecidos pela 

OMS (2002). 

 
 Teste de Sentar e Alcançar: Avaliou a flexibilidade de tronco/quadril com 

uma fita métrica no solo. Na marca de 38 cm desta fita, colocou-se um  pedaço 

de fita adesiva de 30 cm em perpendicular. A fita adesiva fixou a fita métrica 

no solo. O sujeito a ser avaliado devia estar descalço. Os calcanhares deviam 

tocar a fita adesiva na marca dos 38 centímetros e estarem separados 30 

centímetros. Com os joelhos estendidos e as mãos sobrepostas, o avaliado 

inclinava-se lentamente e estendia as mãos para frente o mais distante possível. 

O avaliado devia permanecer nesta posição o tempo necessário para a distância 

ser anotada. Foram realizadas duas tentativas para se obter a marca alcançada 

(PROESP-BR, 2016). 

 
 Questionário Perceptivo: Teve como característica questionamentos básicos 

que foram apoiados ao mote da pesquisa. Os questionamentos foram realizados 

no pré e pós vivências interventivas, para que fossem realizadas as análises 

comparativas e demais observações posteriores. 
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 Questionário Pentáculo do Bem-Estar: Buscou verificar a saúde geral e a 

qualidade de vida de todos os indivíduos participantes do estudo, através de 

questionamentos sobre a prática de atividade física, a disciplina na alimentação, 

a atenção aos relacionamentos, o controle do estresse e o comportamento 

preventivo em questões de saúde e segurança (NAHAS, 2000). 

 
 Questionário DASS-21: É uma escala do tipo Likert que visou mensurar 

sintomas de depressão, ansiedade e estresse, através da frequência com que os 

sintomas são sentidos. A escala de depressão avaliou sintomas como disforia, 

desesperança, desvalorização da vida, autodepreciação, falta de 

interesse/envolvimento, anedonia e inércia. Já a escala de ansiedade apreciou 

sintomas como excitação do sistema nervoso autônomo, efeitos 

musculoesqueléticos, ansiedade situacional e experiências subjetivas de 

ansiedade. Por fim, a escala de estresse verificou sintomas como dificuldade 

em relaxar, excitação nervosa, fácil perturbação/agitação, irritabilidade/reação 

exagerada e impaciência (APOSTOLO, 2006). 

 
 Escala de Silhuetas: A Escala de silhuetas, proposta por Stunkard et al (1983), 

teve como finalidade avaliar a percepção corporal dos indivíduos participantes 

do estudo. A escala consiste de um conjunto de dezoito  imagens, nove 

desenhos de silhuetas femininas e nove masculinas, que representam figuras 

humanas com variações em ordem de tamanho corporal. Individualmente, cada 

participante escolheu a figura que mais se aproximava da sua aparência física 

atual ou real. Em seguida, os participantes da mesma maneira escolhiam sua 

imagem ideal ou desejável. A partir disso, para encontrar o nível de satisfação 

corporal dos participantes, subtraiu-se da aparência corporal real a aparência 

do corporal ideal, podendo esse número variar de -8 a +8. Caso essa variação 

fosse igual à zero, o indivíduo era classificado como satisfeito com sua 

aparência, e se diferente de Zero, classificava-o como insatisfeito. Caso a 

diferença fosse positiva, considerava- se uma insatisfação pelo excesso de peso, 

e, quando negativa, uma insatisfação pela magreza (PEREIRA et al, 2009). 
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b) Intervenções práticas através da aplicação de atividades orientadas: 

As atividades práticas desse estudo se fundamentaram e se caracterizaram 

seguindo os preceitos dos potenciais da natureza humana, aos quais também se acrescenta 

a transcendência, que é o aspecto que possibilita a manifestação dos demais, elencados 

nesta sequência: 

 Motor = Movimento = Físico = Biológico 

 Cognitivo = Pensamento = Reflexivo = Mental 

 Afetivo = Sentimento = Social = Psicológico 

 Transcendência = Energético = Metamorfose. 

O promover das vivências práticas e o consequentemente desenvolvimento da 

consciência corporal dos participantes da pesquisa também se norteou de acordo com as 

dimensões do bem-estar, proposta por Williams (1996): 

 
Quadro 2 - Dimensões do Bem-Estar 

 

Fonte: Adaptado WILLIAMS (1996) 
 
 

Ressalta-se a importância de que todas as dimensões citadas anteriormente são 

inter-relacionadas, uma vez que todos os processos nocivos à saúde podem causar 

doenças tanto na mente como no corpo. Nesse sentido, conforme evidencia Damásio 

(1996), a indissociabilidade corpo-mente foi amplamente enfocada e trabalhada durante 

as etapas da pesquisa, junto aos estudantes participantes. 

 
c) Reavaliações e análises dos resultados: 

 
 

Tanto os dados produzidos inicialmente, quanto os dados das reavaliações achados 

no pós- intervenções foram dispostos em planilha do aplicativo Excel, versão 2010, e, 

após verificação das importações de dados realizadas, tais dados seguiram exportados 

para as análises no Software R i386, versão 3.0.2. 
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Os resultados da pesquisa foram então organizados através de estatística descritiva 

e/ou analítica, por meio de índices absolutos, percentuais e correlações, sendo 

apresentados em tabelas e gráficos. As análises qualitativas do trabalho foram feitas em 

descrição analítica. 

 
4.5 Resultados e discussão 

 
A partir desta etapa, serão evidenciados os resultados desvelados nesta pesquisa, 

utilizando gráficos, tabelas, figuras e descrições analíticas para subsidiar o  entendimento 

dos dados acumulados, sendo que, principalmente por meio de comparações das etapas 

de pré e pós-intervenções, será explicitada a tendência do referido estudo. 

As análises estatísticas foram feitas por meio do software “R i386”, versão 3.0.2., 

que fundamentaram as informações quantitativas e qualitativas deste trabalho.  No 

entanto, ressalta-se que neste estudo não houve análises comparativas por gênero 

masculino ou feminino. As análises buscaram verificar tão somente as possíveis 

alterações no comportamento do grupo em seus momentos pré e pós-intervenções 

somáticas no âmbito escolar, além de caracterizar as percepções individuais relacionadas 

à temática em exploração. 

 
4.6 Resultados Quantitativos 

 
 

4.6.1 – Dados de levantamento 
 
 

Foi apontado inicialmente o nível socioeconômico do público investigado, em que 

os dados de levantamento, também chamados neste trabalho de resultados pré- 

interventivos, indicaram que 60% dos adolescentes participantes deste estudo estão 

classificados numa zona socioeconômica de padrão intermediário, com condições 

financeiras nem boas, nem ruins. 

De modo complementar, evidencia-se que aproximadamente 46% dos escolares 

investigados apresentaram características sedentárias em suas jornadas cotidianas, pois 

não realizavam ao menos 150 minutos de atividades físicas moderadas ou vigorosas num 

período de uma semana, em pelo menos três seções de práticas motoras executadas em 

dias intercalados, conforme demonstra o gráfico 1. 
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Tal achado se mostra convergente com os resultados da pesquisa feita pela 

Organização Mundial da Saúde (2018), a qual revelou que 80% dos adolescentes no 

mundo não praticam atividades/exercícios físicos com frequência e intensidades 

adequadas para a sua faixa etária, aumentando, assim, a incidência das doenças crônicas 

não transmissíveis (DCNT‟s), como os problemas cardíacos, diabetes, câncer, acidentes 

vasculares cerebrais, além dos distúrbios psicossomáticos como depressão, ansiedade e 

estresse, que também atingem fortemente esta população. 

Estes fatores citados também corroboram com um extenso estudo  que referendou 

o quão a inatividade física está associada ao suicídio e a automutilação, resultado de uma 

investigação realizada durante 24 anos e uma amostra de mais de 1 milhão de jovens 

suecos (FRANCISCO et al., 2012). 

 
Gráfico 1 – Principais dados biopsicossociais 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Em contrapartida, cerca de 40% dos pesquisados afirmaram que consomem 

bebidas alcoólicas, mesmo sendo menores de idade e tendo a plena consciência dos 

efeitos nocivos ao sistema psicofisiológico que o consumo de álcool pode gerar ao 

organismo. 

Não obstante, outra variável negativa que está diretamente ligada à adoção de 

hábitos prejudiciais, e que se desenvolve no mundo contemporâneo de maneira 

estarrecedora, é o fato de os estudantes relatarem sentir ansiedade numa escala próxima 

dos 53%, ocorrência esta que afeta diretamente suas rotinas pessoais, acadêmicas e 

laborais, gerando constantes pressões internas, preocupações exacerbadas com o futuro 

Dados de Levantamento 
39,29% Não participam de 
projetos institucionais 

42,85% 39,29% 

50,00% Experiência com 
tividades de meditação ou 
relaxamento 
46,43% Inativos fisicamente 

53,57% 
50,00% 39,29% Consomem bebidas 

alcoólicas 
 
53,57% Sentem ansiedade 

39,29% 46,43% 
42,85% Sofrem bullying na 
escola com frequência 
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e reações abruptas (reatividade), diante das inúmeras variáveis que compõem o dia a dia 

de qualquer indivíduo na sociedade. 

Nessa vertente, um levantamento realizado pelo PISA (2015), Programa de 

Avaliação Internacional de Estudantes (PISA, sigla em inglês), certificou que 56% dos 

estudantes brasileiros estão entre aqueles que se sentem mais estressados e ansiosos 

durante as rotinas acadêmicas, principalmente durante as avaliações, ou seja, os fatores 

de riscos se difundem proporcionalmente e intimamente aos modos de vida verificados 

até aqui. 

Para piorar, o corrente estudo demonstrou que instrumentos acadêmicos teórico- 

práticos que poderiam ajudar a combater tais vertentes negativas, como os projetos 

escolares multidisciplinares de pesquisa, extensão, artes e esportes que são promovidos 

na escola em que eles estudam, por exemplo, são deixados de lado para quase 40% dos 

investigados. 

Diante disso, infere-se que o desenvolvimento deste programa de consciência 

corporal para estudantes de ensino médio se instalou num ambiente e num momento 

salutar, em que, através de uma metodologia humano-integrativa, se constituíram ações 

estratégicas de atenção pessoal e acadêmica, e também relacionadas à aquisição ou 

manutenção da saúde geral desses participantes, que infelizmente hoje é tomada 

ferozmente por inúmeros fatores de riscos que o mundo contemporâneo lhes oferece. 

 
4.6.2 – Escala de Silhuetas 

 

A escala de silhuetas é uma ferramenta que pode explicar as atuais condutas 

inertes que os adolescentes vivenciam no século XXI, desvelando a íntima relação com a 

concepção de corpo que estes têm para consigo mesmo, isto é, uma determinada 

percepção corporal (imagem corporal) que os adolescentes reputam, e que podem 

favorecer o desencadeamento de ações positivas e/ou negativas, frente à internalização 

que se autoconstrói e que se vivencia diariamente diante das situações que se apresentam 

ao longo da vida. 

De acordo com Fortes et al. (2012), neste interstício da vida o corpo passa por 

inúmeras transformações em sua aparência, que induzem à imagem perceptiva do sujeito, 

sendo capaz de gerar fatores complicadores ao decorrer deste processo, como, por 

exemplo, o desenvolvimento de doenças como a anorexia e a bulimia, além, é claro, de 

outros distúrbios que os acometem, principalmente aqueles relacionados ao mundo 
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tecnológico/virtual em que se vive. 

Contudo, ao utilizar esse tipo de instrumento para identificar a percepção corporal 

que estes escolares pesquisados têm de si, aliado a práticas interventivas relacionadas à 

neurociência e à corporeidade, propicia-se uma ampla integração cognitivo-motora junto 

aos estudantes. Possibilita-se, assim, o desenvolvimento de uma eficaz consciência 

corporal para esses indivíduos, de modo que influências externas negativas sejam 

minimizadas ou até mesmo extinguidas do cotidiano desses jovens, formando uma 

importante rede preventiva para este público ainda em formação. 

Procedimentalmente nesta escala, Pereira et al, (2009) relata que o indivíduo 

pesquisado designa o número da silhueta que julga ser semelhante à sua aparência real 

(vide figura 12), e da mesma maneira determina a silhueta que pressupõe ser mais 

adequada à sua aparência corporal ideal, sendo feitos logo após os cálculos básicos que 

orientam este protocolo. 

A partir disso, tem-se condição de classificar se o sujeito se encontra satisfeito ou 

insatisfeito com sua aparência, e de determinar qual o motivo dessa percepção, que pode 

ser associada ao excesso de peso quando o resultado for positivo, e uma insatisfação pela 

magreza quando o resultado for negativo. 

 
Figura 12 - Escala de silhuetas STUNKARD (1983) 

 

Fonte: google imagens 

 
Os resultados exibidos nos gráficos 2 e 3 demonstram a real percepção que os 

estudantes de nível médio do IFMT, Campus Cuiabá – Bela Vista tem de suas 

compleições físicas, trazendo os estados de insatisfação/satisfação perante sua estrutura 

corporal. 
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Gráfico 2 – Percepção da imagem corporal 

Fonte: Dados da pesquisa 
 
 

As análises dos dados constataram que 89% (N=25) dos indivíduos pesquisados 

estão insatisfeitos com a sua imagem corporal. Os motivos para tal insatisfação se 

equiparam, sendo um montante de aproximadamente 42% (N=12) por conta da 

magreza, e por volta de 46% (N=13) pelo excesso de peso que apresentam o seu biótipo. 

Porém, nos dados de caracterização corporal básica que foram captados através da 

mensuração dos seus respectivos pesos e alturas, por meio do cálculo do índice de massa 

corporal (I.M.C.), obteve-se os valores referenciais para o diagnóstico de obesidade e/ou 

desnutrição desses estudantes, demonstrando que os discentes pesquisados se 

encontravam dentro dos padrões de normalidade. 

Ressalta-se aqui, que o índice de massa corporal (Kg/altura²) é um preditivo 

importante da imagem corporal, o que já foi evidenciado em outros estudos que relatam 

que aquelas pessoas com maiores índices absolutos de peso tendem a perceber uma 

imagem corporal negativa quando comparados aos mais magros (MARKEY & 

MARKEY, 2004). 

Contudo, especificamente neste trabalho, verificou-se que ambos os grupos 

avaliados possuíram médias que os classificaram com o “Peso Normal”, com (IMC de 

18,5 a 24,9 Kg/m²), conforme preconiza a Organização Mundial da Saúde (OMS), sendo 

encontrados os valores médios para o grupo masculino de 20,96 Kg/m², e 22,07 Kg/m² 

para o feminino. 
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Gráfico 3 – Insatisfação corporal 

Fonte: Dados da pesquisa 
 
 

Diante da insatisfação corporal apresentada pela maior parte dos estudantes, seja 

ela motivada pela magreza ou pelo excesso de peso, alerta-se que, em ambos os casos, 

não são evidentes os motivos para esta insatisfação corporal. 

Quando comparados mais detalhadamente os dados obtidos pelo cálculo do índice 

de massa corporal, e também através de conversas e análises visuais do próprio grupo que 

compõem este estudo, verificou-se o quão alta é a exigência que estes adolescentes têm 

em relação aos seus corpos, que se desprende numa visão estritamente físico-estética, 

segmentada, que está enraizada na sociedade contemporânea midiática, na qual os corpos 

muscularmente definidos e magros são apontados como sinônimo de beleza e saúde. 

Assim, corroborando com os achados desta pesquisa, a literatura pertinente a esta 

temática também indica que há uma alta prevalência de insatisfação com relação à 

imagem corporal adolescente (cerca de 70%), que podem estar associadas à difusão de 

conteúdos que se desenvolvem na televisão e nas redes sociais, que por vezes distorcem 

o real sentido da imagem corporal individual, fazendo com que estes jovens se tornem 

constantes grupos de risco associados a essas distorções de imagem corporal (PEREIRA, 

et al., 2009; GLANER, et al., 2013; TIGGEMANN, et al., 2013). 

Por isso, entende-se que foi de fundamental importância trabalhar com este tipo 

de instrumento de investigação, que neste caso levou os escolares a se perceberem não 

apenas como um corpo físico, mas sim a se reconhecerem como um corpo integral, que 

reflete, que age e se comporta num meio ambiente multicultural no qual se insere, e que 

não seja meramente domesticado para se tornar um objeto segmentado que atende os ditos 

“padrões de beleza” impostos pela mídia e/ou sociedade capitalista. 
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Neste prisma, as intervenções programadas do referido estudo detectaram e 

proporcionaram a esses estudantes um alto nível perceptivo e crítico com relação ao seu 

cerne biológico, promovendo até mesmo a identificação e a libertação de percepções 

íntimas extremamente insignificativas e negativas, que, em casos extremos, poderiam 

levar alguns adolescentes a desenvolver problemas de saúde de ordem psicossomáticas 

mais graves, justamente por se espelharem em modelos que se consubstanciam numa 

realidade superficial, de aparência segmentada, que se afasta literalmente do pleno 

desenvolvimento e da vida real. 

Por fim, nota-se que ao comparar os dados pré e pós-interventivos, tanto para o 

nível de insatisfação corporal, como para os motivos destas insatisfações, houve pequenas 

mudanças nos índices perceptivos numa proporção de aproximadamente 10%, que 

possivelmente foram geradas por consequência das vivências práticas e discussões 

promovidas em grupo durante o período de 12 semanas de intervenções somáticas, que 

incluíram o Yoga, as meditações Mindfulness e as Danças Circulares Sagradas. 

 
4.6.3 – Atividades somáticas: Yoga, Mindfulness e Danças Circulares Sagradas 

 
 

Realizadas no ambiente escolar em momentos de contra turno (atividade 

extraclasse), as práticas de Yoga, Mindfulness e Danças Circulares Sagradas se 

desenvolveram uma vez por semana, em quatro encontros presenciais (cada prática). 

Especificamente para a atividade de Mindfulness, foi solicitado aos participantes 

que executassem tal prática também de modo individual em suas residências, agregando 

experiências aos momentos já vivenciados na escola, totalizando assim, um período de 

oito semanas consecutivas dessa prática, que se estendeu da quinta até a décima  segunda 

semana do estudo. 

Para a progressão dessas atividades somáticas, contou-se com a participação 

presencial de um profissional especialista em cada vivência, que foi convidado para 

conduzir as práticas exclusivamente na escola. 

Já com relação à prática do Mindfulness nas residências, foram utilizados 

aplicativos específicos como o “Ácora” e o “Lojong”, para que os próprios alunos (as) 

conduzissem de maneira autônoma suas práticas nos momentos mais adequados para cada 

um. 

Os resultados que envolveram o nível de satisfação geral referentes ao 

desenvolvimento das três práticas interventivas constam no gráfico 4; que se 
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constituíram a partir do preenchimento de uma ficha avaliativa que continha emojis, que 

variavam seu aspecto fisionômico (Péssimo, Ruim, Neutro, Bom e Ótimo), e que foram 

preenchidas ordinariamente ao findar de cada prática, indicando assim, a satisfação 

imediata do participante após a vivência. 

Gráfico 4 – Nível de satisfação geral pós-vivências interventivas 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

A partir dessa avaliação, verificou-se a ampla satisfação com o programa de modo 

geral, uma vez que o resultado dessas avaliações indicou que as práticas desenvolvidas 

foram satisfatoriamente consideradas como “boas” (72 votos  perceptivos) ou “ótimas” 

(143 votos perceptivos) pelos investigados. 

Em se tratando do benefício que tais satisfações podem gerar aos seres humanos, 

a literatura relacionada à temática revela a importância que a atividade de Yoga pode 

induzir para os indivíduos que a praticam, em que mudanças relevantes nos lobos do 

cérebro, essencialmente nas regiões frontais e superiores, no tálamo e também nos 

gânglios basais, contribuem para a regulação do fluxo sanguíneo sobre a amígdala. Isso, 

consequentemente, provoca regulações emocionais relacionadas à 

impulsividade/agressividade, melhorando em contrapartida aspectos relacionados às 

tomadas de decisão, pensamentos, ações e motivação. Não obstante, tal prática contribui 

para aumentar a espessura da massa cinzenta do cérebro e melhorar a função 

neuroplástica, enriquecendo, assim, as funções executivas e facilitando todo o processo 

de aprendizagem do indivíduo (FONSECA, 2015). 

A outra vivência desenvolvida que tem efeitos extremamente positivos já 

referendados, as DCS, que é considerada um tipo de medição ativa, possibilita aos 

indivíduos praticantes uma total integração num formato de roda, em que as experiências 

mais intrínsecas são compartilhadas de um modo respeitoso, afetivo e cooperativo, 

valorizando cada pessoa que se propõe a expressar seu âmago através da dança. 
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De acordo com a perspectiva de Crespo (2003), esse tipo de dança favorece o 

despertar de valores individuais que são extremamente importantes para a consolidação 

da sua própria vida, como a confiança e a segurança individual. Ademais, numa visão 

pedagógica, são evidentes as contribuições que essa prática relacionada à cultura corporal 

do movimento promove nas perspectivas culturais, artísticas, políticas e lúdicas, 

(SAMPAIO, 2002). 

Já especificamente quanto às práticas de Mindfulness, considerada o “carro chefe” 

interventivo da pesquisa, não foram estabelecidos critérios para a escolha das práticas 

guiadas dos aplicativos, apenas foi sugerido aos estudantes que começassem pelas 

práticas introdutórias inicialmente, ou seja, aquelas de curta duração. À medida que as 

semanas decorressem, e desde que eles se sentissem confortáveis, poderiam progredir 

paulatinamente, de acordo com suas percepções acerca das práticas que estes aplicativos 

lhes ofereciam. 

Apesar do baixo índice apresentado individualmente, cujos valores máximos 

encontrados foram de 3,13; 3,50 e 3,75 práticas num período de uma semana, conforme 

evidencia o gráfico 5, quando observado por um prisma coletivo, os resultados indicaram 

que houve o aumento na linha de tendência linear da prática, que atingiu um patamar 

médio de 1,13 práticas por semana. 

 
Gráfico 5 – Médias individuais de práticas de Mindfulness realizadas no domicílio 

dos participantes 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Tais resultados, quando analisados numa perspectiva  estritamente quantitativa, se 

mostraram pouco expressivos, contudo verificou-se qualitativamente que o nível de 

satisfação apresentado pelos sujeitos após a realização dessas práticas foi extremamente 

positivo, visto os comentários satisfatórios externados, sejam eles verbais ou descritivos, 

pelos participantes, no decorrer e após o percurso investigativo. 

 
Gráfico 6 – Nível de satisfação dos estudantes com as práticas de Mindfulness 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

Da mesma maneira, utilizou-se a avaliação de satisfação ordinária com os emojis 

para a prática do Mindfulness, que foi um pouco mais duradoura em relação às outras 

atividades do programa, na qual obtive-se índices que indicaram um montante de 44 

pareceres “Bons”, e 53 pareceres “Ótimos” para esta vivência, totalizando 97 avaliações 

satisfatórias para tal prática, conforme descrito no gráfico 6. 

Somado aos achados apresentados até aqui, outros resultados perceptivos ainda 

serão apresentados descritivamente neste trabalho (perspectiva qualitativa), quando será 

destacado literalmente o quão foi importante não só o desenvolvimento dessa prática 

somática para os estudantes de nível médio, mas de todas as vivências proporcionadas 

aos participantes desse programa de consciência corporal. 

Logo, contextualizando e enfatizando um pouco mais a vivência mais trabalhada 

durante este programa interventivo, diversos estudos ratificam resultados positivos 

semelhantes, que revelam a importância da prática do Mindfulness para jovens 

acadêmicos, sendo que melhoras psicofisiológicas, comportamentais e relacionadas ao 

aprimoramento dos processos de ensino-aprendizagem são evidenciadas. 

Um desses trabalhos foi caracterizado por envolver jovens universitários de uma 

instituição mexicana e outra brasileira, cujo quantitativo de quase 88% dos comentários 

perceptivos referentes o pós-prática foram avaliados como “positivos”. Estes ainda 

afirmaram que ficaram em sala de aula mais relaxados, mais calmos, mais atentos, 
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menos ansiosos e menos estressados, o que favoreceu, consequentemente, a 

aprendizagem (SOUZA & SILVA, 2018). 

Já em um estudo experimental realizado com crianças do sétimo ano do nível 

fundamental de ensino de uma escola privada do estado do Rio Grande do Sul, com 

duração de cinco semanas, evidenciou que as práticas de meditações guiadas e adaptadas 

a partir de instrumentos e protocolos específicos já conhecidos podem melhorar a 

capacidade da atenção dos estudantes (ALVES et al., 2018). 

Outra pesquisa de origem internacional, conduzida por Semple (2005), objetivou 

verificar se haveria redução dos níveis de ansiedade em 25 crianças americanas, além de 

diagnosticar se haveria interferência provocada pelo treinamento de Mindfulness na 

compreensão da leitura. Como resultados finais, observaram reduções nos sintomas 

ligados à ansiedade no período pós-interventivo. Além disso, constatou-se uma intrínseca 

relação entre o envolvimento familiar e a diminuição dos sintomas relacionados ao 

desenvolvimento da ansiedade. 

Nesta perspectiva relacional, em que se misturam inúmeros agentes (Pais, 

Familiares, Amigos e Professores) outros pesquisadores verificaram que a prática da 

atenção plena melhorou as relações cotidianas professor-aluno, sendo, portanto, 

construído um ambiente prazeroso e de superação ao modelo pedagógico tradicionalista 

de ensino. Assim, o Mindfulness constituiu-se como um agente que promove 

competências socioemocionais e socioeducativas eficazes (Becker et al., Gallagher, & 

Whitaker, 2017; Jennings & Greenberg, 2009). 

 
4.6.4 – Pentáculo do Bem-Estar 

 
 

As análises que envolveram o instrumento Pentáculo do Bem-Estar buscaram 

demonstrar o estilo de vida dos estudantes pautados em cinco domínios: nutrição; 

atividade física; comportamento preventivo; relacionamento social; e controle do stress 

(NAHAS, 2000). 

A princípio, a identificação das possíveis alterações nesses domínios que compõe 

o estilo de vida foi feita através da utilização de uma escala tipo Likert de quatro pontos, 

em que 0 (não se aplica), 1 (raramente), 2 (quase sempre) e 3 (aplica-se com muita 

frequência), conforme orienta o protocolo de pesquisa. 

Posteriormente, adaptou-se este instrumento de produção de dados, e comparou- 

se estes cinco domínios numa perspectiva genérica, no qual foi realizado o somatório 
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das notas registradas pelos pesquisados e suas relações de frequência, agrupando as três 

perguntas de cada domínio. 

Dessa forma, os domínios mencionados foram averiguados por blocos nos 

momentos pré e pós-intervenções, sendo as análises estatísticas feitas pelo software “R”, 

em que foi realizado o teste de Shapiro-Wilk, para a verificação da normalidade dos 

dados; o teste “t” de Student para verificar a comparação, com valor-p>0,05 indicando 

que os dois momentos são iguais; e por último, o teste de correlação de Pearson. 

Assim, o objetivo de se utilizar este modo de produção de dados não se 

desenvolveu de uma forma detalhada/específica, ou seja, analisando questão por  questão 

do protocolo, bem com os participantes individualmente, mas de modo amplo, 

verificando em bloco os cinco hábitos relacionados à qualidade de vida do grupo 

pesquisado. 

Diante dos procedimentos apresentados, entende-se que foi possível determinar, 

de maneira mais sucinta, as possíveis alterações que o programa de atividades propostas 

poderia promover no grupo pertencente ao estudo, mesmo porqu, os períodos de cada 

intervenção não foram longos, o que enseja que provavelmente não haveria grandes 

mudanças em determinados domínios específicos que o instrumento aborda. 

Neste sentido, tal afirmação se confirmou, visto que foi possível observar, após as 

análises, que os hábitos de nutrição, atividade física e relacionamento social não se 

alteraram ao ponto de promoverem mudanças no comportamento habitual dos discentes 

pesquisados, quando comparados aos momentos pré e pós-práticas somáticas. 

Justamente são esses hábitos aos quais é necessário um período maior de 

orientação-ação, de promoção de atividades físicas e atividades integrativas, para que 

possivelmente haja mudanças comportamentais, atitudinais e biológicas numa escala 

mais elevada. 

Porém, o fato preocupante é que se sabe que, para fins de desenvolvimento e 

manutenção da qualidade de vida e saúde, tanto os hábitos de nutrição quanto os de 

atividade física caminham de modo paralelo, e, caso não estejam em níveis satisfatórios, 

de acordo com os referencias biológicos específicos, torna-se necessário promover 

mudanças rápidas. Neste sentido, pode-se afirmar que este estudo não se omitiu frente ao 

aconselhamento e incentivo aos participantes que apresentavam essa condição negativa. 

Os resultados achados no domínio motor demonstraram que o grupo de 

participantes do programa apresentou um déficit nos níveis de prática de atividades 
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física na magnitude dos 50%, não realizando com frequência de pelo menos 3 seções por 

semana, atividades físicas de características moderadas ou intensas, com duração de pelo 

menos 50 minutos (conforme já destacado anteriormente nos dados de levantamento). 

Com relação ao comportamento nutricional, os estudantes atingiram escores 

regulares quanto à qualidade da ingesta diária, além de ser verificados que as quantidades 

de porções consumidas por dia não ultrapassaram a média de três refeições, o que 

evidenciou a baixa frequência de ingestão de alimentos, bem como de seus componentes 

nutricionais básicos e variados, indicando que, em casos extremos, tal rotina pode até 

ocasionar problemas de saúde como a obesidade/diabetes, pelo excesso de ingesta de 

carboidratos simples, ou por outras situações fisiológicas que podem ser geradas por conta 

do baixo consumo de minerais e outras vitaminas essenciais. 

De acordo com a perspectiva de Prati (2007), ao passo que esses jovens estudantes 

vão amadurecendo academicamente, os hábitos motores e nutricionais deixam de ser uma 

prioridade para muitos deles, pois as exigências acadêmicas acabam por consumir todo o 

tempo que eles têm. 

Nesse sentido, Nahas (2010), que trabalha constantemente com o público jovem, 

afirma que ocorre certa despreocupação por parte dos adolescentes que estão cursando os 

níveis médios de ensino. Em contrapartida, este mesmo autor ainda afirma o quão 

importante é manter a incorporação de hábitos proativos em relação à prática de 

atividades físicas, sendo esta incorporação fundamental para a manutenção de um estilo 

de vida saudável (NAHAS, 2010). 

Já quanto ao domínio do relacionamento social, não foram observados índices 

negativos. Os participantes do estudo afirmaram que mantém boas relações de amizade 

dentro e fora da escola em que estudam, as quais se consolidam em encontros esportivos, 

atividades em igrejas ou associações comunitárias, o que comumente contribui para a 

formação do ser humano e sua qualidade de vida. 

Por outro lado, os domínios que envolveram o comportamento preventivo e o 

controle do stress, temas que foram profundamente trabalhados durante o 

desenvolvimento das atividades práticas ao longo das 12 semanas de intervenção, 

apresentaram mudanças comportamentais numa escala maior, porém não significativas 

estatisticamente, quando comparados os dados pré e o pós-intervenções, conforme 

evidenciam os gráficos 5 e 6. 
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No domínio do comportamento preventivo (gráfico 7), obteve-se os valores t = 

1.3769, df = 26, p-value = 0.1803; correlação de (0.260703). 

 
Gráfico 7 – Comparação do comportamento preventivo pré e pós-intervenção 

Fonte: Dados da pesquisa 
 
 

Para Coelho e Santos (2006), o comportamento preventivo é definido como ações 

individuais ou coletivas, que são realizadas de modo voluntário pelas pessoas em estado 

assintomático diante de uma doença específica, com o objetivo de minimizar o potencial 

de ameaça percebido em relação ao caso. 

Neste prisma, pode-se afirmar que houve uma alteração positiva de 

comportamento frente a variável que indagava sobre o consumo de bebida alcoólica, visto 

que um dos itens dos dados de levantamento trouxe anteriormente que cerca de 40% dos 

estudantes pesquisados consumiam bebidas alcoólicas. Ou seja, as vivências realizadas 

no programa promoveram uma reflexão intrínseca maior para os estudantes em questão, 

e um consequente aumento nos quesitos que envolvem a prevenção comportamental. 

Mais evidentes ainda foram as alterações satisfatórias na variável que envolve o 

controle do stress. O gráfico 8 demonstra o quão positivo foi a admissão as atividades 

propostas pelo programa de intervenção, na qual encontramos os valores t = 3.5318, df 

= 26, p-value = 0.001564; correlação de (0.5693997). 
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Gráfico 8 – Comparação do controle do stress pré e pós-intervenção 

Fonte: Dados da pesquisa 

Presencialmente, observa-se que todo o grupo de trabalho apresentou diminuições 

nas manifestações de estresse e reatividade durante o decorrer do processo. Além disso, 

melhoras nos campos da autoestima e concentração também foram relatadas. Tais 

mudanças de comportamento sugerem que os estudantes incorporaram efusivamente as 

práticas somáticas desenvolvidas na escola, que possivelmente se difundiram em todos 

os ambientes os quais estes indivíduos frequentam. 

De acordo com a perspectiva da saúde, Nahas (2010) enfatiza que mais de dez 

doenças e transtornos estão associados aos quadros de estresse, sendo que as mais comuns 

estão relacionadas ao sistema cardiovascular, que pode desencadear durante os casos mais 

severos de estresse situações como infarto do miocárdio, derrames, úlceras, dores de 

cabeça e até mesmo a depressão. 

Neste sentido, é possível afirmar que as práticas desenvolvidas nesta pesquisa 

proporcionaram aos estudantes um aumento no equilíbrio emocional e atitudinal quando 

comparados os momentos pré e pós-interventivos, o que consequentemente contribuiu 

para o desenvolvimento de melhores condições de saúde geral para estes indivíduos. 

 
4.6.5 - Dass-21 

 
 

O questionário Dass-21 (Depression, Anxiety and Stress Scale), que se utiliza 

também de uma escala tipo Likert de quatro pontos, em que 0 (não se aplica), 1 

(raramente), 2 (quase sempre) e 3 (aplica-se com muita frequência), foi empregado neste 

trabalho com a intenção de medir e diferenciar ao máximo os sintomas de ansiedade, 

depressão e stress dos indivíduos pesquisados. 

Vale ressaltar que este instrumento, que foi adaptado por Vignola e Tucci (2014), 

é uma medida confiável para detectar sintomas psicológicos iniciais, que podem ser 

agravar ao longo do tempo. Portanto, os resultados aqui apresentados não se tratam de 

caso diagnosticados ou concretos, mas sim de indícios que necessariamente precisariam 
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ser mais aprofundados para uma fiel constatação. 

Em linhas gerais, os efeitos psicológicos produzidos pelo programa de 

intervenções cognitivo-motoras nos estudantes do ensino médio do IFMT, Campus 

Cuiabá – Bela Vista, demonstraram ser extremamente positivos, visto que houve reduções 

significativas em praticamente todos os escores analisados. 

Comparando os momentos pré e pós-intervenções de pesquisa, o gráfico 9 

demonstra que houve uma redução de 14 para 6 pontos para os índices relacionados a 

condição “extremamente severo” de ansiedade, o que representa um decréscimo de mais 

de 40%. Consequentemente, para as variáveis opostas, verificaram-se aumentos 

satisfatórios, como por exemplo, nas variáveis “normal” e “suaves”. 

 
Gráfico 9 – Comparação dos sintomas de ansiedade (Dass-21) pré e pós- 

intervenção 

 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Seguindo os parâmetros apresentados anteriomente, o gráfico 10 evidencia que o 

comparativo dos sintomas da depressão se mostrou positivo frente relação à diminuição 

dos casos mais severos para este domínio. Houve redução de 9 para 4 pontos para a 

condição “extremamente severo” apresentada inicialmente no âmbito depressivo, e, 

consequentemente um aumento das contagens para os casos considerados pelo protocolo 

como “normais”, na ordem de 50%. 
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Gráfico 10 - Comparação dos sintomas de depressão (Dass-21) ) pré e pós- 

intervenção 
 

 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Por fim, os dados relacionados ao stress seguiram a dinâmica satisfatória de 
diminuição das sensações mais complicadoras para as mais normais ou toleráveis, 
consequente aumento das perspectivas positivas. O gráfico 11 revela que existiu pequenas 
reduções nas condições de stress “extremamente severo” e “moderada”. Em 
contrapartida, acumulou-se um aumento de 50% para a sensação considerada “normal”, 
de 6 para 12 pontos. 

 
 

Gráfico 11 - Comparação dos sintomas de stress (Dass-21) pré e pós-intervenção 
 

 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

4.6.6 – Dados Pós-interventivos 
 
 

Por fim serão apresentados os principais resultados obtidos já no período pós- 

vivências, que estão descritos no gráfico 13. Nele, destaca-se que 53% dos participantes 

revelaram a intenção de manter as práticas somáticas (pelo menos uma delas), a partir do 

momento do encerramento do programa de atividades que compõem esta pesquisa. 

Dentre as três práticas oferecidas (Yoga, Mindfulness e Danças Circulares 

Sagradas), aquela que os estudantes mais gostaram foi o Yoga, com 42% de apreço. Tal 

atividade, além de promover o relaxamento, a consciência corporal e a concentração, 
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82,14% 82,14% 53,57% 42,86% 50,00% 57,14% 

 
também propiciou pequenos ganhos nos níveis de flexibilidade dos adolescentes na ordem 

de 3 cm em média, quando comparados os grupos nos momentos pré e pós- vivências de 

Yoga, o que corrobora com os achados de Moraes e Balga (2007). 

Outro fator importante revelou que uma grande parte dos participantes do estudo 

(mais de 80% da amostra), se encontrava mais aptos pessoalmente para o enfrentamento 

das situações relativas ao bullying, que, infelizmente, ainda são recorrentes no ambiente 

escolar. 

Neste sentido, presume-se que tal fator pode ter sido gerado a partir das vivências 

corporais e reflexivas que foram desenvolvidas e vivenciadas no estudo ao longo de todo 

o programa interventivo, que contribuíram fortemente para o desenvolvimento autônomo 

de seus agentes baseados nos conceitos da conscientização corporal integral do ser 

humano. 

 
Gráfico 12 – Principais ganhos pós-programa de intervenção 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Já numa perspectiva fisiológica, mais de 50% dos participantes investigados 

relataram que a qualidade do sono melhorou, e que estes passaram a dormir mais cedo 

(cerca de 1 hora mais cedo) após a realização das vivências práticas feitas na escola e nas 

suas residências. 

Notadamente, as pequenas alterações quantitativas encontradas no decorrer deste 

estudo demonstraram a importância das atividades somáticas em ambiente escolar para o 

enfrentamento das condições que prejudicam a rotina desses jovens hoje, principalmente, 

aquelas relacionadas às próprias demandas internas de ordem 
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psicofisiológica, como a ansiedade, o estresse e a depressão, que afetam e limitam 

exponencialmente todo o desenvolvimento cognitivo e relacional desses adolescentes. 

 
4.7 - Resultados qualitativos 

 
 

4.7.1 - Percepções dos participantes 
 
 

Neste ponto do trabalho, serão evidenciadas qualitativamente as percepções que 

os estudantes tiveram com relação à sua imagem corporal, sobre a avaliação geral do 

estudo, e também quanto a possível mudança de comportamento que o estudo pode ter 

provocado, após as doze semanas de atividades programadas que se desenvolveram. 

Os resultados foram obtidos através da ferramenta Iramuteq, componente do 

software “R”, que foi utilizado para as análises das respostas dos questionários 

perceptivos. Por meio desta ferramenta de análise, foi gerada uma nuvem de palavras, que 

leva a compreender se houve ou não alterações nas percepções e avaliações dos 

participantes do estudo, quando comparados os momentos pré e pós-intervenções. 

Para elucidar melhor a nuvem de palavras, os termos contidos nas figuras em 

seguida significam que quanto maiores e mais centralizados estiverem, representam  uma 

ênfase de ideias, ou seja, as palavras que foram mais repetidas durante as análises das 

respostas descritivas dos alunos se avolumam e se distinguem das demais, indicando a 

ideia geral encontrada. Portanto, na prática, o que esta ferramenta de análise realizou foi 

uma filtragem de palavras dos textos, para proporcionar o entendimento geral do ponto 

específico que estava sendo investigado. 

Na figura 13 estão revelados os resultados obtidos, que tratavam sobre a percepção 

inicial que os estudantes tinham perante o seu próprio corpo. Não diferentemente do que 

já foi abordado quantitativamente no instrumento de produção de dados “escala de 

silhuetas”, percebeu-se que o grupo no momento pré-interventivo não estava satisfeito 

com as suas respectivas imagens corporais, conforme evidencia a nuvem de palavras à 

esquerda, que indica o momento pré-interventivo. 
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Figura 13 – Percepção corporal dos estudantes pré e pós-intervenção 
 

Percepção corporal (Pré) Alteração -Percepção corporal 
 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
 
 

Já no momento pós-interventivo (nuvem de palavras à direita), quando indagados 

se foi possível sentir alguma alteração com relação à sua própria imagem corporal, 

verificou-se uma influência positiva frente ao desenvolvimento do programa de 

atividades de consciência corporal, sendo que a palavra “Sim” no centro do quadro 

confirmou que houve alterações na percepção corporal dos investigados. 

Quanto às alterações no comportamento individual e coletivo (figura 14), foi 

possível observar que o grupo, em linhas gerais, acreditava numa possível mudança 

benéfica a partir das vivências do programa, conforme demonstra a nuvem de palavras à 

esquerda. 

 
Figura 14 – Comportamento individual e coletivo pré e pós-intervenção 

 

Crença na alteração do comportamento 
individual ou coletivo (Pré) 

Percepção do comportamento 
individual ou coletivo (Pós) 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
 
 

Tal hipótese pôde ser confirmada quando foram verificadas as sensações íntimas 

geradas durante o decorrer do percurso, e, principalmente no momento pós-vivências, em 

que os investigados afirmaram se sentir mais calmos, mais pacientes e atentos às 
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diversas situações que os envolvem no dia a dia, o que pode ser visto na representação da 

nuvem de palavras à direita. 

Num contexto geral, foi nítida a satisfação dos estudantes participantes dessas 

intervenções de pesquisa. Isso ficou bem claro pelo ponto de vista (expectativa) que eles 

tinham do programa, que se confirmou após o término das práticas na décima segunda 

semana interventiva, sendo que na nuvem de palavras da figura 15, localizada à direita, 

evidenciou-se a importância que esses tipos de atividades somáticas tiveram em suas 

vidas pessoais, coletivas, acadêmicas e familiares. 

 
Figura 15 – Avaliação geral do estudo pré e pós-intervenção 

 

Opinião sobre o estudo (Pré) Opinião sobre o estudo (Pós) 
 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

Neste prisma, ficou clara também a relevância do desenvolvimento e manutenção 

desse tipo de práticas corporais nos ambientes escolares, como uma ferramenta 

pedagógica, visto que em muitas escolas ainda se desenvolvem currículos extremamente 

técnicos e desgastantes, que não visualizam os estudantes como uma parte integrante de 

um todo, mas sim, de modo segmentado, em que por vezes os processos de ensino-

aprendizagem ainda ocorrem de maneira opressiva e monocultural. 

 
4.7.2 – Depoimentos 

 
 

Trazendo dados novamente numa perspectiva qualitativa, no quadro 3 seão 

explicitadas literalmente algumas repostas que os investigados descreveram após 

participarem de todas as etapas desse estudo, utilizando o codinome “P”, seguido de um 

numeral, para não os identificar. 
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Quadro 3 – Percepções pós-período de intervenção 
 

P1: “É muito bom à prática dessas atividades. É importante mesmo que as tenham nas escolas, os alunos 
terão um desempenho cada vez melhor. Não é algo "pesado" para que os discentes se frustrem com as 
práticas”. 
P2: “Essencial para os que vivem academicamente, pois o ambiente escolar é muito estressante e as 
práticas auxiliam muito no equilíbrio diário” 
P3: “Eu achei incrível, as atividades foram ótimas e ajudou muito. É algo que devia ser de mais fácil 
acessibilidade para todos os alunos, as escolas podiam proporcionar isso, da mesma forma que as 
empresas têm que fornecer a ginástica laboral”. 
P4: “É um estudo de bastante importância para jovens adolescentes, especialmente esse que estão em 
fase de altos níveis de tensão e estresse devido à mudança de ciclo vital”. 
P5: “Um ótimo estudo e uma ótima experiência, nos proporciona aprender técnicas novas e a melhorar 
no dia a dia”. 
P6: “Foi uma excelente experiência, com ótimos resultados, que farão a diferença na caminhada de vida 
de todos que decidirem aderir a prática. Mesmo realizando as práticas poucas vezes a mudança no meu 
sono e até mesmo no meu próprio corpo foi nítida”. 
P7: “Ótimo para o desenvolvimento pessoal e controle de emoções”. 
P8: “Eu amei! Me ajudou a me manter focada e a não me estressar por tudo”. 
P9: “Me auxiliou nas minhas crises de ansiedade, principalmente na respiração”. 
P10: “Ajuda muito a se concentrar no momento presente, sem estar pensando no passado ou no futuro, e 
isso ajuda a não se preocupar”. 
P11: “O Mindfulness me ajudou a me manter mais calma quando estava com muitas pessoas. Era uma 
coisa na qual eu tinha dificuldade”. 
P12: “Percebi que penso mais antes de fazer ou falar algo e a não me importar tanto com coisas 
pequenas do cotidiano acadêmico que antes me deixariam muito estressada”. 
P13: “Me tornei mais empática para com meus colegas, mais dedicada, etc.”. 
P14: “Após o início das realizações das práticas consegui me tornar mais calma em algumas situações, 
me concentrar no momento presente e pensar um pouco mais em minhas ações e como isso gera impacto 
sobre meu próprio organismo”. 
P15: “Como sou uma pessoa mais tímida, sempre foquei muito nas pessoas à minha volta, com o 
Mindfulness por exemplo, passei a focar em outras coisas mais positivas sobre mim e as pessoas, o que 
tem me ajudado a "me soltar"”. 
P16: “Comportamento pessoal melhorou, comecei a prestar mais atenção no que estou fazendo no 
momento, tentando não ficar pensando muito no futuro. O Comportamento coletivo acho que melhorou 
também, pois ao invés de eu brigar com as pessoas, apenas sento em algum canto e trabalho a respiração 
para me acalmar”. 
P17: “eu me tornei mais calma e compreensiva mais pensativa quanto as minhas ações”. 
P18: “Me proporcionou melhoria na atenção, melhoria no relacionamento, estou mais calma, mais 
ouvinte”. 
P19: “Eu era muito estressada, e agora eu estou mais tranquila”. 
P20: “Após as práticas me sentia sempre mais calma”. 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

Todas as percepções aqui demonstradas, sejam elas em formato de gráficos ou 

descrições, se tornaram um motivo de esperança e grande felicidade para todos aqueles 

que fizeram parte desta investigação, pois a partir do fomento e ações conjuntas de ordem 

cognitivo-motoras, novas experiências e sensações foram proporcionadas a todos os 

envolvidos no processo, em que se pôde claramente observar algumas alterações de 

ordem comportamental e fisiológica nesses estudantes investigados. 

Obtive-se evidências importantíssimas que permitiram a esses adolescentes 

viverem o dia a dia contemporâneo de uma maneira mais equilibrada, mais saudável e 
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feliz, livre de pressões, sensações ou preocupações exacerbadas, que pudessem 

comprometer todo o seu cerne biológico a um estado enfermo-crônico. 

Portanto, depreende-se que o programa de consciência corporal para estudantes 

de ensino médio, desenvolvido no IFMT Campus Cuiabá – Bela Vista contribuiu 

positivamente não só numa esfera individual, mas também, no coletivo, pois propiciou 

um ambiente com pessoas mais calmas, mais atentas e menos reativas, o que contribuiu 

para o desenvolvimento de um espaço educacional que desfruta de sensações positivas, e 

que com certeza consolidam os processos educativos de um modo muito mais consciente, 

eficaz e agradável. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Tendo como base os resultados apresentados nesta pesquisa, foi possível 

identificar a importância que as atividades propostas no programa de consciência corporal 

tiveram para os discentes do ensino médio integrado do IFMT – Campus Cuiabá – Bela 

Vista, tanto nas suas vidas pessoais quanto acadêmicas. 

Todas as experiências vivenciadas de base psicomotoras, compreendidas neste 

âmbito como práticas de meditação ativa – cujas eleitas para este estudo foram Yoga, 

Mindfulness e as Danças Circulares Sagrada - no sentido que estimulam no sujeito a auto 

percepção, propriocepção e autoconhecimento, estado de presença e atenção plena ao 

momento presente, foram desenvolvidas com foco inclusivo, afetivo e interdisciplinar. 

Valorizou-se a pessoa humana sob todos os aspectos, de modo a incentivá-la a assumir 

um comportamento cinético-reflexivo constante, possibilitando a inter-relação, de modo 

mais consciente, com o meio ambiente com o qual interage. 

Foi notória a alteração de alguns elementos relacionados ao bem-estar físico, 

mental e emocional no pós-programa interventivo, sendo que se pode destacar 

principalmente as mudanças ocorridas nos comportamentos preventivos, no controle do 

stress e na diminuição de algumas variáveis fisiológicas e psicossomáticas, como os 

índices de ansiedade e depressão, por exemplo. 

Além disso, ao passo em que, ao se proporcionar estes momentos para os 

adolescentes se manterem conectados consigo e com os colegas, promove-se 

simultaneamente a diminuição da utilização dos eletrônicos no ambiente escolar e fora 

dele. Tais atitudes, consequentemente, promovem mais reconstruções sinápticas que 

possibilitam a abertura de novos caminhos mentais e novas perspectivas, no que concerne 

à conexão humana. 

Por meio dos relatos transcritos neste trabalho se evidenciou também o quanto 

esse programa interferiu positivamente no controle das emoções, na concentração, nas 

relações sociais e na diminuição da reatividade individual desses estudantes, que 

infelizmente, ainda é tão presente nos dias atuais, nas escolas brasileiras. 

Logo, a partir de todo esse ambiente relacional favoravelmente constituído, não 

há dúvidas de que todos os processos educacionais e de ensino-aprendizagem tendem a 

se consolidar de modo facilitado e abrangente, a partir dessa integração indivisível corpo-

mente. 
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Por fim, observa-se que uma das limitações deste estudo foi o pequeno período de 

intervenções, bem como a alternância das atividades específicas propostas durante todo o 

programa. Neste ponto, supõe-se que o desenvolvimento de atividades somáticas em 

ambiente escolar de modo mais duradouro, e menos variado, poderá promover mais 

benefícios a todos os envolvidos. 

Destaca-se ainda, que a área do presente estudo não se vincula apenas com a 

disciplina da Educação Física escolar. Trata-se, portanto, de um projeto e ações 

interdisciplinares, que objetivam melhorar a qualidade de vida, a saúde e todos os 

processos acadêmicos, com vistas a favorecer uma educação significativa em seus 

diversos aspectos, inclusive aqueles ligados ao desenvolvimento do bem-estar 

socioemocional de seus estudantes. 
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ANEXO B - Carta de Autorização para Realização da Pesquisa 
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ANEXO C - Pentáculo do Bem-Estar 
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ANEXO D – Questionário Dass - 21 
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ANEXO E – Escala de Silhuetas 

 
 
 

 
 
 

Escala de silhuetas para avaliar a percepção da sua autoimagem corporal 
(STUNKARD, 1983). 
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APÊNDICE B - Termo de Assentimento Livre e Esclarecido - TALE 

 



131 
 

 
APÊNDICE C - Ficha de Inscrição para Participação na Pesquisa 
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APÊNDICE D - Termo de Autorização de uso de Imagem 
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APÊNDICE E - Questionário Sociodemográfico 
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APÊNDICE F - Ficha de Anamnese 
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APÊNDICE G - Ficha de Índice de Massa Corpórea e Flexibilidade 
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APÊNDICE H - Questionário Perceptivo Pré-Intervenções 
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APÊNDICE I - Questionário Perceptivo Pós-Intervenções 
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APÊNDICE K - Ficha de Quantificação das Meditações Mindfulness 
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APÊNDICE M - Cronograma de Intervenções Práticas 

 
 
 


