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RESUMO

OLIVEIRA, Rosângela Guimarães. Educação e Saúde: A Ação do Professor e as Posturas 
Corporais Viciosas em Sala de Aula numa Visão Interdisciplinar João Pessoa, 2008. Tese 
(Doutorado) - Doutorado em Educação, Centro de Educação, Universidade Federal da Paraíba 
- UFPB.

A  postura  corporal  mantém  o  equilíbrio  estático  e  dinâmico  do  ser  humano,  sendo 
desenvolvida gradativamente ao crescimento. Os problemas posturais das crianças em fase 
escolar, principalmente na fase do ensino fundamental, têm sido uma preocupação constante 
de pais, professores e terapeutas, pela antiga e difícil tarefa de educar para os bons hábitos 
posturais. Os vícios posturais adquiridos no dia a dia por essas crianças, principalmente em 
sala de aula, podem ser os responsáveis por patologias futuras, assim professores informados 
e  uma  boa  orientação  nesta  fase  escolar,  sobre  a  postura  corporal  serão  certamente  os 
melhores  instrumentos  de prevenção e correção permanentes. O presente  estudo envolveu 
professores e alunos do Ensino Fundamental II objetivando detectar quais os vícios posturais 
mais presentes em sala de aula, e partindo disso, conscientizar os discentes através de material 
educativo  e  facilitador,  contribuindo  na  prevenção  dos  desvios  de  postura  corporal. A 
pesquisa  foi  de  caráter  descritivo,  exploratório  e  analítico  dentro  de  uma  abordagem 
qualitativa  e  quantitativa,  com  argumentos  na  fenomenologia  e  subjetividade.  A  nossa 
amostra constou de 24 professores e 240 alunos de duas escolas públicas estaduais. Todos os 
alunos participaram da observação investigativa durante as aulas, sendo apenas considerados 
os que apresentaram os maiores agravos quanto aos tipos de posturas corporais adotadas em 
sala de aula. Os resultados qualitativos foram analisados e discutidos a partir das respostas 
dos professores após as entrevistas, utilizando a metodologia de Bardin, além da análise dos 
vícios  posturais  detectados  pelas  imagens  com  os  alunos,  de  acordo  com  cada  variável 
elencada. Os dados quantitativos foram tratados segundo a estatística descritiva, utilizando o 
Excel e o Statistical  Package for Social  Sciences - SPSS. Observamos que os professores 
participantes, em sua maioria, nas duas escolas, não tiveram nenhuma formação em sua vida 
acadêmica sobre a temática abordada. Quanto aos alunos, observamos que todos por algum 
momento realizam posturas inadequadas, sendo mais freqüentes as posturas de flexão anterior 
do tronco com flexão exagerada do pescoço, com o aluno se debruçando sobre a mesa, ou os 
mesmos  sentam  quase  deitados  nas  cadeiras.  Devemos  enfatizar  que  o  uso  de  material 
educativo que trabalhe o tema em sala de aula, envolvendo Educação e Saúde numa visão 
interdisciplinar, é necessário. Tal entendimento conduz os profissionais e estudantes da área 
de saúde e da educação a trabalharem sobre os mais diversos temas em saúde, dentre eles 
postura corporal. Nesse sentido, a interdisciplinaridade foi e tem sido inspiradora de propostas 
de trabalho integrado com participação direta de profissionais de diversas áreas no ambiente 
escolar. Educar para a saúde numa perspectiva popular é trazer para uma reflexão a nossa 
prática enquanto participantes diretos da promoção da saúde do ser humano; é fazer pensar, 
sentir e criar situações para vencer os obstáculos de prevenção em nossa realidade.

Palavras-chaves: Educação; Saúde; Visão Interdisciplinar.



ABSTRACT

OLIVEIRA, Rosângela Guimarães. Education and Health: The Teacher’s Action and the 
Vicious  Body Postures  in the  Classroom in  an Interdisciplinary  Vision.  João Pessoa, 
2008. Thesis (Doctorate) - Doctorate in Education, Education Center, Federal University of 
Paraíba - UFPB.

The body posture maintains the static and dynamic balance of the human, being gradually 
developed during growth. The postural problems of children in school phase, especially in 
primary school, have been a constant worry for the parents, teachers and therapists, for the 
ancient and difficult task of educating for good posture habits. The vicious postures acquired 
in a day to day basis by these children, especially in the classroom, may be responsible for 
future pathologies,  this  way informed teachers  and good orientation  in  this  school  phase, 
about body posture will most certainly be the best instruments of prevention and permanent 
correction. The present study involved the teachers and students from Primary School II with 
the objective of detecting which vicious postures are most present in the classroom, and from 
this, bring awareness to the students through educative and facilitative material, contributing 
for the prevention of body posture deviation. The research was of descriptive, exploratory and 
analytical  character,  in  a  qualitative  and  quantitative  approach,  with  arguments  in 
phenomenology and subjectivity. Our sample consisted of the participation of 24 teachers and 
240 students of two public state schools. All of the students participated in the investigative 
observation during lessons, only being considered the ones that presented the biggest damage 
as  to  the  types  of  body  postures  adopted  in  the  classroom.  The  qualitative  results  were 
analyzed and discussed from the answers of the teachers after the interviews, using the Bardin 
methodology,  besides  the  analysis  of  the  vicious  postures  detected  by  images  with  the 
students,  in  accordance  with  each  listed  variable.  The  quantitative  data  were  treated  in 
accordance to the descriptive statistic using Excel and Statistical Package for Social Sciences 
- SPSS. We observed that the participant teachers, in their majority, in both schools, did not 
have  any  formation  in  their  academic  lives  about  the  approached  thematic.  As  for  the 
students, we observed that all of them in some moment had inadequate postures, being more 
common the postures of anterior flexion of the trunk with exaggerated flexion of the neck, 
with the student leaning over the table, or the students sit almost lying down on the chairs. We 
should emphasize that the use of educative material to work with the theme in the classroom, 
involving  Education  and  Health  in  an  interdisciplinary  vision,  is  necessary.  This 
understanding leads some professionals and students of the health and education area to work 
on diverse themes in health, among them body posture. In this sense, the interdisciplinarity 
was  and  has  been  the  inspiration  of  propositions  integrated  work  vision  with  direct 
participation of the professionals of diverse areas in the school environment. Educating for 
health in a popular perspective is to bring to reflection our practice while direct participants of 
the health promotion of the human being; it is to make think, feel and create situations to 
overcome barriers of prevention in our reality.

Key-words: Education. Health. Interdisciplinary Vision.



RÉSUMÉ

OLIVEIRA, Rosângela Guimarães. Education et Santé: L’action de l’Eseingnant et Les 
Postures Corporelles Vicieux dans la Salle de Classe dans une Vision Interdisciplinaire. 
João  Pessoa,  2008.  Thèse  (Doctorat)  –  Doctorat  en  Éducation,  Centre  d’  Éducation, 
Université Fédérale de Paraíba – UFPB.

La posture corporel  maintien  l’équilibre  statique et  dynamique du l’être  humain  en cours 
d’élaboration progressivement de le croissance. Les problèmes posturels des enfants en phase 
à l’école, essentiellement le phase d’école primaire, ont été une preocupation souvent par les 
parents, maîtres et therapeutes, pour l’ancienne et dificille tâche d’éduquer pour les bonnes 
habitudes posturels. Les vicieux posturaux acquis au jour le jour pour ces enfants, les plus 
souvent dans la salle de classe, peuvent être les responsables pour pathologies futures, ainsi 
les  maîtres   informé   et   une  bonne orientation  dans  cette  phase  d’école,  sur  la  posture 
corporel,   seront  certainement  les  meilleur  instrument  de  la  prevention  e  correction 
permanent.  Cette  étude  a  porté  sur  les  maîtres  et  les  élèves  d’école  primaire  II  visant  à 
détecter quelles vicieux posturaux sont plus souvent dans salle de classe, et d’abord de cela, 
faire les maîtres prendre conscience sur le material educative e facilitateur, contribuer dans la 
prévention  des  desequilibres  de  posture  corporel. Cette  recherche  c’etait  de  caractère 
descriptive, exploratoire et analytique , dans une  approche qualitative et quantitative, avec 
des arguments sur la phénoménologie et de la subjectivité. Notre échantillon est constitué de 
la participation de 24 maîtres et 240 élèves de deux écoles publiques de l’Etat. Tous les élèves 
ont participé de la observation investigative pendant des classes,  seulement  être consideré 
ceux qui  ont presenté les plus gros problèmes  quant à les types de postures corporels adopté 
dans la salle de classe. Les résultats qualitatives ont été analysés  et examinées d’abord des 
résponses des maîtres après des entretiens, ayant utilisé  la methodologie de bardin, et bien 
l’analyse des les vicieux posturaux detecté par les images avec les élèves , selon avec chacun 
variable choisi. Des données quantitatives on été traités selon la statistique descriptive, les 
programs utilisé c’etait l’excel et le statistical package for Social Sciences- SPSS. Nous avons 
observé que les maîtres participants, pour la plupart,  dans deux écoles, ils n’avaient pas de 
formation dans leur vie académique sur le sujet traité. Quant à les élèves, nous avons observé 
que tous, pour quelque moment, ils faisent des postures inapproprié, plus souvent, les postures 
de flexion antérieure du tronc avec flexion exagéré du cou, avec d’élève penché sur  la table, 
ou  eux-  mêmes  sont  assis  presque  à  coucher  sur  la  chaise.  Nous  devons  enfatizer  que 
l’utilisation de matériel éducatif pour travailler sur cette question dans la salle de classe, liées 
à l’éducation et la santé, il est nécessaire. Cette compréhension conduis quelque professionels 
et étudiantes  de domaine de la santé et de l’education  a travailler sur les plus divers sujets em 
santé, parmi eux, posture corporel. Dans cet sens, l’interdisciplinarité  ont été et ayant été 
source  d’inspiration  des  propositions  de  travail  intégré  avec  le  participation  directe   de 
professionels de divers domaines dans l’environnement de l’école. Éduquer pour la santé dans 
une populaires vue c’est amener notre pratique pour  une reflexion, pendant que nous sommes 
participants directs de la promotion de la santé du l’être humain; c’est  faire réfléchir, sentir et 
créer des situations pour surmonter  les obstacles de la prevention en notre réalité.

Mots-clés: Éducation. Santé. Vision Interdisciplinaire.
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INTRODUÇÃO

A educação, como fator de promoção da saúde, bem como uma política pública neste 

contexto pode gerar uma melhoria no grau de educação da população, e requer uma discussão 

articulada entre a Fisioterapia e Educação. Enquanto profissionais atuando nas ações coletivas 

de promoção da saúde mostramos um dos aspectos relevantes deste estudo que é demonstrar 

essa discussão comprovando uma ação necessária.

A estrutura curricular dos Cursos de Saúde, e aqui ressaltamos o Curso de Fisioterapia, 

atualmente  vêm  seguindo  uma  abordagem  preventiva.  Ocupamos  hoje,  diversos  espaços 

sociais  com  identidade  própria.  Embasamos  e  comprovamos  cientificamente  nossos 

procedimentos terapêuticos,  e vimos os resultados de sua aplicação sendo valorizados por 

outras  categorias  profissionais  e  pelos  usuários  desses  serviços.  A  literatura  na  área  de 

Fisioterapia  foi  bastante  expandida,  a cada dia nos fortalecemos  mais  enquanto categoria, 

através da organização de associações e sindicatos, o que proporciona atualmente possibilitar 

a categoria a discutir com relevância a questão da inserção dos fisioterapeutas nas Políticas de 

Saúde  Vigentes  em  nosso  país.  Porém,  mesmo  com  a  crescente  atuação  neste  sentido, 

observamos o pouco envolvimento dos fisioterapeutas, ainda presente no contexto da atuação 

na saúde pública e dos problemas de saúde das coletividades, que são parte integrante das 

questões sociais juntamente com as questões educacionais.

Diante  desta  realidade,  a  fisioterapia  vem  expandindo  seus  trabalhos  no  contexto 

preventivo nas diversas áreas de atuação. Podemos enfatizar uma preocupação, que não é um 

privilégio dos dias atuais, mas que vem tendo destaque nos programas de educação e saúde, 

que é o cuidado na prevenção de posturas viciosas na fase escolar. O Ensino Fundamental 

aqui é enfatizado, por ser a etapa escolar onde o desenvolvimento corporal se mostra pela 

transição das fases da infância, adolescência e adulta jovem. Tais preocupações embasam esta 

tese.

As crianças em idade escolar são castigadas pelo stress do mundo moderno, além de 

serem muitas vezes obrigadas a carregar bolsas, mochilas, enfim, o material escolar, da forma 

mais  agressiva  e  danosa  a  sua  coluna.  Os  meios  de  comunicação  estão  com freqüência 

explorando  através  de  matérias,  programas  de  orientações  posturais,  entrevistas  com 

especialistas, sendo um alerta aos pais, como também às crianças sobre as conseqüências e 

danos causados na coluna. As sobrecargas de atividades, do stress, da falta de movimento 

corporal, além da quantidade exagerada e descontrolada de material escolar carregado pelas 
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mesmas diariamente no período letivo escolar, são agravantes para o comprometimento da 

saúde corporal destas, e o aparecimento de futuras patologias e complicações na vida adulta.

Com  base  nessa  problemática  observa-se  que  o  ser  humano  leva  vários  anos  no 

processo do seu desenvolvimento psicomotor e da personalidade. O corpo armazena todas as 

situações  vividas  e  ao  longo  de  seu  percurso,  sofre  desgaste  em  sua  estrutura  óssea, 

ligamentar,  muscular  e  celular,  guarda  tensões  e  conflitos  na  mente,  nos  músculos  e  na 

postura que adota no seu dia a dia.

Estudos  realizados  em João Pessoa  revelaram que  pais  e  professores  não  têm um 

conhecimento adequado para prevenirem problemas posturais, e se sentem inseguros quando 

se confrontam com os mais variados vícios de postura corporal desenvolvidos por seus filhos 

e alunos, tanto em casa, quanto em sala de aula. (OLIVEIRA, 2004; CARNEIRO, 2001)

Sendo os pais e professores, os principais agentes formadores da criança, e estando na 

fase  escolar  o  maior  número  de  vícios  posturais  adquiridos,  podemos  afirmar  que  uma 

proposta  de  formação  e  qualificação  voltada  para  professores  do  ensino  fundamental, 

proporcionará  aos  mesmos  o  conhecimento  sobre a  postura  corporal.  Além disso,  poderá 

também  integrar  estes  profissionais  no  processo  de  prevenção  das  alterações  posturais 

ocorridas nos alunos desta fase escolar.

É importante ressaltar que a própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação traz em seu 

contexto determinadas exigências que necessitam de subsídios direcionados a uma formação 

docente mais ampla. Uma formação voltada às nuances não só da aquisição dos conteúdos 

curriculares,  mas  de  conhecimentos  sobre  o  ambiente,  a  ergonomia,  o  comportamento 

humano, além da saúde corporal do indivíduo, dificuldades de aprendizagem, dentre outras 

temáticas que envolvam uma visão do professor em relação ao aluno de forma integrada e 

acolhedora.

Observamos tanto na pesquisa durante o mestrado,  como em nosso atual estudo, o 

quanto os professores sentem dificuldades em corrigir os vícios posturais, e até mesmo a falta 

de conhecimento destes com seu próprio corpo. Por este motivo muitas vezes a ocorrência das 

posturas inadequadas por parte dos alunos em sala de aula, provocando futuras patologias e 

danos na fase adulta, não podem ser evitadas, transformando os vícios em desvios.

Outro ponto que devemos enfatizar é a importância do professor de educação física no 

desenvolvimento corporal dos alunos. Este profissional se faz presente em todas as escolas 

públicas e privadas, inclusive um fato observado por nós durante a busca pelas escolas da 

pesquisa, foi que grande parte das escolas públicas de João Pessoa, tanto municipal, quanto 

estadual, são dirigidas por educadores físicos. Assim unir forças para um trabalho voltado à 
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facilitação do processo ensino/aprendizagem que valorize não só os aspectos da absorção de 

conteúdos, mas o desenvolvimento de um ser saudável e consciente é uma ação conjunta de 

todos que participam do ambiente escolar; e o professor de educação física tem um lugar de 

destaque nesta atuação.

Promover  saúde  no  ambiente  da  escola  é  uma  das  metas  em  nossa  realidade 

atualmente. Observamos que é na fase do ensino fundamental que se iniciam os desvios de 

postura corporal nocivos ao desenvolvimento e crescimento dos alunos. Diante deste tema, 

pesquisas mostram que pais e professores devem trabalhar juntos na promoção da saúde dos 

escolares. Entendemos que estes não possuem o conhecimento adequado a respeito dos meios 

para evitar os problemas posturais, e que o lar e a escola são os principais ambientes que irão 

exercer influência profunda no assentamento das bases para a postura adulta definitiva.

Diante dessa realidade, a  proposta do nosso estudo foi construída a partir do nosso 

objeto  de  tese,  que  apresentamos  aqui  com o  seguinte  questionamento:  Qual  a  visão  do 

professor  de ensino fundamental,  em relação  aos  problemas  de postura corporal  dos  seus 

alunos,  a  partir  do levantamento  dos  problemas  posturais  ocorridos  em sala  de aula,  que 

prejudicam o desenvolvimento saudável dos escolares da rede pública, participantes da nossa 

pesquisa na cidade de João Pessoa/PB?

Assim, a opção em desenvolver este trabalho junto ao ensino fundamental se iniciou 

em pesquisa desenvolvida durante nossa dissertação de mestrado;  além da necessidade de 

oportunizar  aos  professores  juntamente  com a escola,  o  acesso a  informações  constantes, 

correções permanentes e o envolvimento de toda comunidade escolar com a problemática da 

ocorrência das más posturas do corpo durante as aulas,  bem como dos desvios da coluna 

vertebral e assimetrias futuras. Com isso, objetivamos detectar quais os vícios posturais mais 

presentes em sala de aula,  e partindo disso,  conscientizar  professores e alunos  através  de 

material educativo e facilitador, contribuindo na prevenção dos desvios de postura corporal; 

respondendo desta maneira nossos questionamentos.

Para fundamentação teórica nas questões da educação estudamos autores como Afonso 

Celso Scocuglia, Ana Maria Vale, Beatriz Scoz, José Francisco de Melo Neto, Janine Marta 

Coelho Rodrigues,  Paulo Freire, Sônia Kiguel, dentre outros. Tal opção foi no sentido de 

reunir discussões inerentes ao processo educativo articulado aos saberes científicos e ao saber 

popular, além da importância do desenvolvimento de programas de educação que valorizem a 

relação  dialógica  e  a  interdisciplinaridade  como  fatores  salutares  para  a  comunidade 

educativa. Consultamos ainda, documentos como as Leis de Diretrizes e Bases da Educação e 
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Planos Estaduais e Municipais de Educação, para uma possível articulação do exigido e do 

que de fato tem sido feito em nossa realidade.

Autores como Cláudia Santos Jardim, Caroline Rodrigues Alves da Silveira, Larissa 

Cerignoni  Benites,  Maria  Aparecida  Conti,  Maria  Beatriz  Rocha  Ferreira,  Thais  Adriana 

Cavalari, dentre outros profissionais da Educação Física, que direcionam seus escritos com 

base na  corporeidade  foram estudados  em nossa  pesquisa.  Estes  autores  enfatizam que  o 

corpo não deve ser entendido somente como algo biológico e orgânico, mas também, como 

um lugar que permite expressar emoções e estados interiores. Revelam novos conceitos que 

esta área vem abordando, no sentido de buscar o trabalho integrado no universo das práticas 

desenvolvidas pelo educador físico no contexto da escola, práticas que citaremos no decorrer 

do trabalho.

Nas questões da saúde fizemos uso de documentos do Ministério da Saúde, além de 

autores  como  Bernard  Bricot,  Eymard  Vasconcelos,  Fernandes  Bernardineli,  Iida,  José 

Rubens Rebelatto, Kátia Ribeiro, Laurie Lundy-Ekman, Maria Cláudia Gatto Cardia, Patrícia 

Shepherd, Thèrese de Bérthèrat, Tribastone, dentre outros nomes. Os autores citados foram 

elencados para relatar desde o desenvolvimento corporal humano, perpassando pelos trajetos 

da  neurociência,  até  a  articulação  deste  desenvolvimento  com  a  estruturação  da  postura 

corporal e a relação desta com o processo de aprendizagem e a promoção da saúde no meio 

escolar.

Com base  na  literatura  utilizada  e  através  das  nossas  pesquisas  nas  escolas  onde 

realizamos o estudo, conseguimos demonstrar como um dos nossos resultados a importância 

em mostrar a visão do professor de ensino fundamental da rede pública de João Pessoa/PB em 

relação  aos  problemas  de  postura  corporal  dos  seus  alunos.  E,  assim  promover  a 

conscientização  dos  mesmos,  bem  como  destes  alunos,  inserindo-os  em  um  modelo 

pedagógico no contexto da educação e saúde, que venha ampliar a aplicação simultânea dos 

conhecimentos científicos junto às necessidades sociais, comprovando nossa tese.

Esse trabalho avança no contexto da promoção à saúde, junto à comunidade escolar 

dando continuidade às atividades iniciadas durante pesquisa para a dissertação de mestrado, 

como mencionamos anteriormente, contando com a orientação de profissionais e estudantes 

de Fisioterapia a alunos do ensino fundamental.

Com um enfoque direcionado à formação e orientação docente, essa pesquisa enfatiza 

a  necessidade  de  preparar  os  professores  para  atuar  de  forma  direta  e  participativa  na 

prevenção dos desvios de postura corporal, a partir de conhecimentos da saúde, que não se 

fazem  presentes  na  sua  formação  profissional;  mas,  que  abre  o  universo  de  atuação 
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interdisciplinar do professor de ensino fundamental, caracterizando assim, o papel social deste 

indivíduo junto à construção do futuro das nossas crianças e da sua cidadania. E isso se faz 

presente nos princípios da educação popular.

Nossa  tese  está  assim  organizada:  no  primeiro  capítulo,  faremos  referência  ao 

Professor do Ensino Fundamental contribuindo na prevenção da saúde do escolar no contexto 

da  postura  corporal,  dentro  de  um  estudo  sobre  o  desenvolvimento  corporal  humano,  a 

postura  corporal  e  dos  desvios  posturais,  e  como  o  meio  escolar  influencia  nessa 

problemática; além de mostrar sobre o efeito nefasto do excesso de material escolar carregado 

pelas crianças, e das pesquisas que o Brasil e outros países realizaram a cerca da postura 

corporal de crianças escolares.

No segundo capítulo, estudaremos a realidade escolar e a promoção da saúde corporal 

da  criança  com  ênfase  na  Escola  Pública  mostrando  a  relação  existente  entre  a  Lei  de 

Diretrizes e Bases da Educação e a educação postural na realidade do Ensino Fundamental. 

Ainda mostraremos neste capítulo, a importância da interdisciplinaridade na problemática da 

saúde do escolar.

No capítulo três apresentaremos os resultados da pesquisa, com a análise e discussão 

dos dados, buscando fazer um elo indissolúvel entre a educação e a saúde no contexto escolar, 

bem como despertar para uma reflexão das práticas educativas atuais, além das considerações 

finais.
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CAPÍTULO 1 - A CONTRIBUIÇÃO DO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL 

NA  PROMOÇÃO  DA  SAÚDE  DO  ESCOLAR  NO  CONTEXTO  DA  POSTURA 

CORPORAL

Entendemos que as crianças costumam espelhar-se em seus professores, chegando até 

de certa forma a imitá-los. A influência do professor sobre os alunos deve ser direcionada no 

seu  âmbito  construtivo  e  positivo,  enriquecendo  a  iniciativa  para  a  formação  de  uma 

consciência sócio-política, no decorrer do seu crescimento.

A escolarização num sentido mais amplo envolve certamente a educação do corpo; 

instrumento sensível de compreensão do mundo, de construção de vínculo com outros corpos 

sensíveis,  simbólicos,  e  ainda  com  o  corpo  social,  político,  histórico  e  cultural,  que 

possibilitará a construção da pertinência  do grupo, da identidade pessoal e coletiva,  como 

também da cidadania. (CARNEIRO, 2001)

Isso nos leva à possibilidade de entender melhor sobre a importância de preservar a 

integridade da saúde dos alunos de ensino fundamental, através dos cuidados com o seu corpo 

em sala de aula, onde estão expostos aos vícios de expressões corporais, que muitas vezes 

retratam suas dores  físicas,  emocionais  e  sociais.  Podemos  com isso repensar  a  atividade 

escolar dentro e fora da sala de aula, numa visão ampla de desenvolvimento de crianças e 

adolescentes. Isso, no sentido de despertar no professor do Ensino Fundamental, fase onde 

estão matriculados os sujeitos acima referidos, o conhecimento para que este também seja um 

multiplicador nas ações e intervenções direcionadas à prevenção de complicações e alterações 

em sua saúde corporal e consequentemente emocional.

Tavares (2003) define o corpo a partir de diferentes modos de abordagem, com vistas 

à aprendizagem sobre o nosso olhar para este; e que o mesmo existe como uma entidade física 

que  está  sempre  em movimento  e  delimita  um espaço  e  um tempo,  de  forma  que  todo 

estímulo é único na experiência dele.

Podemos  assim  entender  que  é  corporalmente  que  vivenciamos  nossos  impulsos, 

fantasias, satisfações e insatisfações, e que a percepção do corpo e do mundo se modifica de 

acordo com os relacionamentos recíprocos entre o nosso corpo e o mundo. Portanto, se faz 

necessário  desde a  fase  escolar,  proteger  este  corpo das  condições  nefastas  do dia  a  dia, 

tentando  mostrar  aos  alunos  que  o  conhecimento  intelectual,  quando  transposto  para  a 

vivência corporal, responde a uma consciência mais evoluída; as possibilidades surgem e se 

diferenciam, se elaborando ao longo do desenvolvimento.
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Para Béziers e Piret (1992), o fato de a motricidade ser organizada por uma mecânica 

complexa em função de um princípio, permite através dela não apenas elementos separados, 

como músculos e sua inervação, ossos, articulações, mas sua síntese, um todo, a sua imagem. 

A motricidade se desenvolve a partir  de experimentações progressivas que permitem uma 

descoberta que faz com que a auto-imagem evolua do estado de percepção global da criança à 

síntese do adulto, definindo a relação do corpo com o mundo.

E  como  conseguir  conscientizar  os  alunos  de  ensino  fundamental,  com  os  quais 

trabalhamos, quando estes desconhecem esta relação do seu corpo com o mundo? A missão a 

ser  trabalhada  deve  ser  pautada  no  sentido  de  uma  visão  integrada  de  toda  comunidade 

acadêmica voltada ao ambiente da escola em relação às experiências  vividas no cotidiano 

humano. Aqui, o professor de educação física juntamente aos outros professores deve buscar 

estratégias e parcerias que despertem nos alunos o entendimento e o significado da relação 

mundo/corpo/mundo, de forma simples, estimulando a descoberta da sua auto-imagem global.

1.1 A Escola e o Professor Contribuindo na Prevenção dos Desvios da Postura Corporal

Através  das  nossas  leituras  e  pesquisas,  vimos  que  a  criança  tem  o  corpo  como 

mediador, ela se torna sujeito das suas próprias ações através da capacidade de simbolização; 

empresta seu corpo ao mundo e o transforma em pensamento. Daí, a grande responsabilidade 

dos  pais,  da  escola,  e  dos  professores  na  fase  escolar,  pois  nela  ocorrem  significativas 

mudanças  sistêmicas  envolvendo  o  desenvolvimento  bio-psico-social  do  indivíduo.  E  é 

justamente nessa fase que a escola “castra” toda e qualquer forma de abertura, muitas vezes 

prendendo-se a métodos disciplinares radicais que utilizam expressões como “ficar quieta”, 

“calada”  e  “parada”  para  aprender.  Essa  realidade  é  imposta  aos  professores  através  de 

modelos e conhecimentos pedagógicos já ultrapassados ou mal empregados. A condição de 

“paralisação” mantém os alunos em atitudes posturais enfadonhas, gerando com freqüência as 

insuficiências posturais e, consequentemente crescente desinteresse pelas aulas.

Bankoff e Cols. (1994) referiram-se a essa realidade de forma clara, numa linha de 

pensamento, na qual as gerações que se entregam como escravos à “tirania tecnocrata” fariam 

do próprio corpo uma ferramenta inútil para a construção humana. O que fazemos com as 

crianças e adolescentes? Eles vão para as escolas e são proibidos de se mexerem. Durante 

horas e horas do seu precioso dia permanecem prisioneiros de carteiras e disciplinas. Tantos 

séculos se passaram para aprender a extraordinária arte de brincar, e uma escola mal orientada 

se dá esse imenso poder de paralisar a infância e adolescência,  bem no período em que a 
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atividade corporal é mais necessária. Adestramento de dedos e ouvidos, olhos e mentes, de 

corpos  paralisados.  O corpo,  que  muitas  vezes  para  a  escola  não  tem nada  a  ver  com a 

inteligência,  é  apenas  e  tão  somente  um  bom  meio  de  transporte  para  o  cérebro.  É 

preocupante,  mais  que os prejuízos posturais  de um mau jeito de sentar ou de carregar  a 

mochila, os efeitos danosos e duradouros para a espécie humana produzidos pelas instituições 

criadas. Nelas, o corpo é sempre proibido, por quê?

Não se admite profissionais da educação, e da saúde porque lidam diretamente com o 

corpo, ainda pensem neste, como um instrumento burro, que se adestra por meio de séries 

intermináveis de exercícios, esquecendo-se da postura como um reflexo do que o indivíduo é, 

e do que ele vive. A postura não se altera e sim, se constrói a partir da vivência corporal e da 

modificação da atitude de cada um perante a vida e suas experiências.

Então, a contribuição do professor e da escola, proporcionando atividades escolares 

que  valorizem  a  descoberta  do  corpo,  um  corpo  livre  e  saudável  é  vital  para  o 

desenvolvimento de um ser humano equilibrado. Afinal de contas o “adestrar” é empregado 

em seres  incapazes  de  desenvolver  a  consciência,  como  exemplo,  o  animal.  A  partir  da 

consciência do seu próprio corpo, as posturas adotadas em sala de aula e no dia a dia dos 

alunos, não mais serão as erradas, pois terão a noção correta do seu corpo no tempo e no 

espaço que ele  ocupa.  E  quando nos  tornamos  conscientes  do  nosso corpo e  dos  nossos 

movimentos  adotamos  posturas  saudáveis  para  realizar  as  atividades  diárias  e  assim não 

corremos  o  risco  de  desenvolver  patologias  ou  condições  nocivas  aos  nossos  ossos  e 

músculos.

Freire  (1987)  afirma  que  o  animal  não  consegue  impregnar  a  transformação,  que 

realiza no mundo, de uma significação que vá além de si mesmo, por não poder exercer um 

ato reflexivo. Os seres humanos, pelo contrário, ao terem consciência de sua atividade e do 

mundo em que estão, não somente vivem, mas existem, e sua existência é histórica. Se a vida 

do animal se dá de um modo atemporal, plano, igual; a existência dos homens se dá no mundo 

que eles recriam e transformam incessantemente. Para o animal, não há um aqui, um agora, 

um  ali,  um  amanhã,  um  ontem,  porque  não  tendo  consciência  de  si,  seu  viver  é  uma 

determinação total; ele não sobrepassa os limites impostos pelo aqui, pelo agora ou pelo ali.

 “O homem, pelo contrário, porque é consciência de si, e assim consciência do mundo, 

porque é um corpo consciente, vive uma relação dialética entre os condicionamentos e sua 

liberdade”. (FREIRE, 1987 p.90)

O que o autor expõe se mostra de maneira a entendermos o significado da existência 

do homem com um ser histórico, que vive situações e condições impostas pelo dia a dia, 
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desde a sua origem até o momento do agora. E, assim interagindo com o ambiente e sofrendo 

as influências deste, na realidade das suas conquistas como um ser consciente dos seus atos e 

da sua existência.

Assim, a construção da consciência e o desenvolvimento do corpo não acontecem de 

forma condicionada e dicotomizada, mas sim conjuntamente, resultando na formação social, 

política  e  cultural  do  indivíduo.  Partindo  de  todos  esses  princípios  é  real  e  urgente  a 

necessidade  de  formação  e  qualificação  dos  professores  num  aspecto  mais  abrangente. 

Digamos,  que saia dos modelos com padrões radicais  e isolados, abrindo novos caminhos 

numa perspectiva de união, inclusão, facilitando trocas entre profissionais de diferentes áreas, 

numa política educativa aberta mais voltada para os interesses do povo. 

As dificuldades em se realizar tal conduta estão, na verdade, no abandono que vem 

sofrendo  a  escola  por  parte  das  autoridades,  particularmente,  as  escolas  públicas.  Estas 

deveriam ser as mais contempladas com um modelo educativo voltado para o trabalho social, 

considerando-se  que  a  educação  visa  à  formação  dos  membros  da  sociedade  para 

desenvolverem outras novas atividades também sociais.

Ao professor não cabe apenas a transmissão de todo um conteúdo teórico de forma 

competente, ele acima de tudo é um agente formador, é um educador. Ele deve abraçar com 

todo  o  seu  sentimento,  as  condições  materiais  desumanas  em  que  vivem  atualmente  as 

pessoas, sentindo-as como se fossem suas, e em seu nome aplicar a sua práxis revolucionária, 

em busca da utopia possível – a libertação. É com esse pensamento que se torna possível falar 

das possibilidades de uma escola pública popular. (VALE, 2001)

Lembramos  aqui  sobre  a  importância  do  profissional  de  Educação  Física  como 

membro indispensável no contexto preventivo da saúde do escolar, sendo integrante dos dois 

universos que regem o cotidiano do ser humano, que é a Educação e a Saúde.

Segundo Verderi (2001), o profissional de Educação Física, enquanto professor deve 

desenvolver atividades educativas, globais e autoconstrutivas para suprir as necessidades dos 

alunos,  fazendo com que  os  mesmos  consigam adquirir  uma  harmonia  corporal.  O autor 

refere  ainda,  que  este  profissional  pode  e  deve  participar  no  processo  de  prevenção  dos 

desvios  posturais,  presentes  no  dia  a  dia  dos  indivíduos  desde  o  início  do  seu 

desenvolvimento,  até  a  fase  adulta.  Em  particular,  quando  busca  adaptações  às  diversas 

posições enquanto sentam, estudam, trabalham e participam de todas as atividades de vida 

diária.

Cavalari (2005) considera em seus escritos que a educação física precisa tratar o aluno 

por inteiro, não só a nível motor, e possibilitar ao indivíduo a identificação do registro das suas 
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emoções e a possibilidade de mudança. Escreve sobre a necessidade de integrar o indivíduo com a 

natureza e a sociedade onde vive, de forma harmônica, criativa e libertadora. Refere-se ao corpo 

como experimento cósmico e objeto de conhecimento, e acredita que o professor de educação 

física deve refletir numa visão filosófica sobre o “que fazer” e será conduzido a vivenciar seu 

corpo-próprio,  que  é  a  percepção  subjetiva  de  sua  instalação  no  mundo.  Esta  mudança  de 

entendimento do que é corpo, parece ser essencial para a transformação da prática na escola. 

A autora ainda considera que o corpo é consciente e por essa razão devemos pensar num 

corpo/consciência, porque nenhuma atitude é puramente pensante, toda atitude do ser humano é 

atitude corporal. Ela defende uma educação física escolar que contemple o ser humano, olhando 

para a corporeidade do aluno, sem privilegiar apenas uma de suas dimensões, auxiliando-o na 

busca,  na  descoberta  e  na  construção  do  si  mesmo.  Uma  educação  física  que  integra  o 

conhecimento e a  exploração das estruturas  físicas  do aluno com o desenvolvimento de suas 

habilidades, focalizando e privilegiando a percepção e sensação corporal.

Entendemos que cabe a educação física compreender e explicar o corpo, buscando despertar no 

educando uma consciência corporal que lhe permita perceber-se no mundo em que vive e, de posse dessa 

consciência, interferir criticamente no processo de construção da sociedade brasileira; e assim defender 

os  direitos  centrais  do  indivíduo  que  é  a  Educação  e  a  Saúde.  Essa  compreensão  deve  ser 

trabalhada  com  os  outros  professores  e  profissionais  que  possam  desenvolver  trabalhos 

direcionados à saúde do escolar, bem como seu crescimento psicossocial e intelectual.

Diante do exposto, temos a plena consciência sobre a importância da educação para a 

saúde, como também da promoção da saúde por parte da educação, seja qual for o ambiente. 

A escola, e particularmente a escola pública, onde as carências são visíveis aos nossos olhos, 

é muito mais do que importante nesse processo, a mesma adquire grande responsabilidade, 

seja  do  ponto  de  vista  da  prevenção,  seja  na  formação  do  indivíduo  como  um  todo 

contribuindo na construção do seu amanhã.

Na verdade a realidade da rede pública de ensino apresenta suas nuances, o que nos 

faz entender que não dá para dar aulas seguindo receitas prontas, não dá mesmo. As pessoas 

são diferentes, as comunidades também, assim como os valores e as necessidades.

O  professor  de  ensino  fundamental  da  rede  pública  tem  o  dever  e  o  direito  de 

conquistar o seu papel como profissional formador e educador. Este deve contribuir não só 

para o desenvolvimento intelectual do indivíduo, como também, no desenvolvimento de um 

corpo e mente saudável e na construção de uma consciência social e política.  
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1.2 O Desenvolvimento Corporal Humano

O processo de ensino e aprendizagem humana se inicia a partir do desenvolvimento e 

crescimento da criança sofrendo influência do meio em que esta vive, além da carga genética 

trazida  pela  mesma.  Quando  tratamos  da  postura  corporal  humana  se  faz  necessário 

entendermos o desenvolvimento corporal, pois é através deste que vamos observar a aquisição 

do equilíbrio e das posturas importantes para os padrões motores; e destes, para manutenção 

do nosso corpo em posturas corretas durante a realização das atividades diárias, dentre elas, as 

atividades desempenhadas pela criança na escola.

O corpo humano se apresenta como um conjunto de sistemas constituído por estruturas 

que  o  sustentam  e  o  regem,  passando  pelas  fases  do  crescimento,  maturação  e 

desenvolvimento como conseqüências dos processos evolutivos da espécie. Elas representam 

profundas  e  significativas  transformações  ocorridas,  daí  a  importância  dos  professores, 

sobretudo das séries iniciais, entenderem os processos biopsicossociais do desenvolvimento.

Ferreira  (2007)  refere  que  dois  conceitos  são  importantes  para  se  compreender  a 

evolução  biológica,  sendo  eles  a  filogenética  e  a  ontogenética.  A  adaptação  filogenética 

significa modificações estruturais e funcionais dos organismos que ocorreram ao longo dos 

milhares  de anos  na terra,  representando modificações  genotípicas  que vêm ocorrendo há 

milhares de anos. O nível ontogenético representa um conjunto de modificações fenotípicas, 

que ocorrem durante a vida, especificamente modificações fisiológicas e comportamentais. 

Este  ocorre  em dois  níveis  denominados  de  plasticidade,  isto  é,  a  adaptação  que  ocorre 

durante a fase do crescimento e desenvolvimento; e a adaptação fisiológica ou aclimação e 

comportamental  que  ocorrem  em  curta  duração.  Os  níveis  de  adaptação  filogenética, 

ontogenética plasticidade e fisiológica, e o comportamento se interagem para a sobrevivência 

do ser humano, e numa perspectiva de adaptação humana e práticas corporais. E isso é o que 

deu origem a todo desenvolvimento e crescimento corporal.

Segundo  Shepherd  (2002)  devemos  considerar  o  desenvolvimento  motor  como 

dependendo da biologia, do comportamento e do ambiente, e não apenas da maturação do 

sistema  nervoso.  Devemos  dar  atenção  à  aquisição  da  habilidade  na  execução  dos  atos 

motores, mas não só no sentido da motricidade, e sim também a maneira como o ser humano 

desde criança adquire as habilidades necessárias para os jogos, o esporte, o trabalho e a vida 

adulta.  Neste sentido,  os professores das séries iniciais  na escola, devem estar atentos  às 

condições e possibilidades do desenvolvimento saudável e harmonioso das crianças.
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Tal  afirmação  nos  leva a  considerar  novos estudos  e  métodos  introduzidos  para a 

investigação do desempenho motor mediante a análise dos movimentos, principalmente na 

educação infantil e adolescente, relacionados aos comportamentos e vícios do dia a dia. Estes 

vêm sendo explorados nos últimos 10 anos, trazendo uma interpretação diferente da aquisição 

do controle motor valorizando fatores como o ambiente interagindo nesta aquisição.

Essa  nova  visão  traz  um  interesse  pelo  desenvolvimento  motor  focalizado  na 

biomecânica  do  desempenho  motor  nos  diversos  grupos  etários  e  em  circunstâncias 

diferentes. Aqui a autora se refere à maturidade comportamental como sendo uma atividade 

pré-funcional,  partindo  de  uma  forma  imatura  de  comportamento  motor,  em  seguida 

traduzindo  um  padrão  motor  congênito;  este  se  aperfeiçoa  em  direção  à  ação  motora 

adequada, à tarefa e ao contexto, à medida que a criança se locomove e entra em contato com 

o seu ambiente. (SHEPHERD, 2002)

Entendemos a partir dos escritos acima relatados, que as reações posturais traduzem a 

capacidade  crescente  da  criança  para  ativar  sua  musculatura  com a  força  necessária  para 

manter o tronco e a cabeça eretos e os olhos em posição horizontal; ao mesmo tempo em que 

ela se conscientiza cada vez mais da importância da posição ereta, estando à cabeça alinhada à 

recepção mais favorável dos estímulos vestibulares e visuais. Daí, ressaltamos a importância 

da identificação dos vícios posturais em sala de aula.

Shepherd (2002) ainda relata que pesquisas sobre o equilíbrio durante os movimentos 

ativos  vêm  sendo  intensificadas  no  sentido  de  mostrar  que  nos  equilibramos  durante  a 

execução de atos como apreender objetos, realizando adaptações da postura, tanto antes como 

durante  o  movimento.  A  afirmação  de  que  o  desenvolvimento  motor  para  aquisição  do 

equilíbrio  e  da  postura  depende  de  uma  maturação  puramente  hierárquica,  vem  sendo 

substituída  por  estudos  revelando  que  a  maturação  deve  ser  considerada  como  fator  de 

importância crítica,  mas a percepção,  a cognição, a experiência e o ambiente também são 

fatores determinantes.

Podemos dizer com isso, que até certo ponto a maturação parece se traduzir por uma 

sequência de comportamentos motores cronologicamente ligados à idade.  Mas isso não se 

limita só nessa vertente, pois é um processo dinâmico e complicado com a substituição de 

movimentos estereotipados que cedem o lugar à função motora habilidosa e madura. Assim, 

mais uma vez observamos que o comportamento motor aparece como emergente da interação 

entre  o  indivíduo  e  o  ambiente.  Portanto,  acreditamos  que  o  movimento  não  é  apenas 

controlado por fontes internas geradas pelo sistema nervoso central (SNC), como os impulsos 

nervosos motores, mas também por fontes externas, como os impulsos táteis e visuais. Ainda 
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podemos dizer que estes também são controlados por fontes originadas de movimentos dos 

próprios segmentos interligados, como a gravidade e forças ambientais, por exemplo.

Ainda  ressaltamos  que  o  movimento  não  é  produzido  apenas  pelo  SNC  com 

intervenção muscular, mas também por forças geradas a partir do movimento dos próprios 

segmentos,  aproveitando  a  dinâmica  do  sistema  ósteomuscular  e  das  propriedades  dos 

próprios músculos. Isso nos leva a associar o controle postural do indivíduo às condições do 

ambiente, a fatores psicossociais, além da consciência que cada indivíduo tem do seu corpo, 

desde a infância até a velhice.

Para Rosa Neto (2002) o desenvolvimento das atividades humanas decorre passo a 

passo paralelo ao crescimento corporal.  Assim refere-se à motricidade fina como sendo a 

coordenação visiomanual,  atividade mais freqüente e mais comum no homem, ela inclui a 

fase  de  transporte  da  mão,  seguida  de  uma  fase  de  agarre  e  manipulação,  o  que  dá  um 

conjunto de objeto/mão/olho. Nos processos de aprendizagem da escrita, o desenvolvimento 

harmonioso e uma coordenação psicomotora desenvolvida são fundamentais para a grafia das 

letras. Este processo exige a participação de diferentes centros nervosos, motores e sensoriais, 

para que na ação exista a coincidência entre o ato motor e uma estimulação visual percebida. 

Em indivíduos não videntes transfere-se a percepção visual para outro tipo de informação.

A motricidade global é a capacidade do individuo de, com seu ritmo, deslocamento, 

compreender-se melhor e buscar novas informações. A perfeição progressiva do ato motor 

implica num funcionamento global de seus mecanismos reguladores. O movimento global é 

sempre sinestésico, tátil e labiríntico. O equilíbrio está vinculado à idéia do tônus postural, ou 

seja, postura corporal que sejam corretas e economizem energia, para que não ocorra a fadiga 

corporal, entre outros. Este é o estado de um corpo quando forças distintas atuam sobre ele e 

se compensam e se anulam mutuamente. Em toda atividade o equilíbrio deve se faz presente, 

para andar, para sentar, para ficar em pé, isto feito dinamicamente ou estaticamente. (ROSA 

NETO, 2002)

O autor ainda relata que o esquema corporal é a imagem do corpo, é o modelo postural 

que  cada  um  tem,  e  a  construção  desses  esquemas  é  feita  através  da  organização  das 

sensações  relativas  a  seu próprio corpo em associação  com os do mundo exterior.  Ainda 

temos a  organização espacial que se reflete em compreender as dimensões do corpo com o 

espaço que é finito e com o infinito, ou seja, a organização espacial depende ao mesmo tempo 

da estrutura do nosso corpo, como, da natureza do meio que nos rodeia e suas características. 

A evolução da noção espacial destaca a existência de duas etapas: uma ligada à percepção 
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imediata  do  ambiente  e  outra  baseada  nas  operações  mentais  que  saem  do  espaço 

representativo e intelectual.

Neste mesmo segmento temos a organização temporal que se apresenta na ordem e na 

duração, quando a primeira define a sucessão que existe entre os acontecimentos; uma sendo 

continuação da outra em uma ordem física; e a segunda permite a variação do intervalo que 

separa o início e o fim do acontecimento. A organização temporal inclui a dimensão lógica, a 

dimensão cultural e os aspectos de vivência. Por fim vimos à lateralidade que é a preferência 

da utilização  de uma das partes simétricas  do corpo como mão,  olho,  perna e ouvido.  A 

lateralidade  acontece  em virtude  de  um predomínio  que  outorga  a  um dos  hemisférios  a 

iniciativa  da  organização  do  ato  motor.  No  geral,  este  conjunto  de  atividades  permite 

identificar a idade motora dos escolares. (ROSA NETO, 2002)

Ocupar adequadamente  os espaços nas entrelinhas  do caderno,  recortar,  escrever  e 

separar  sílabas  se  apresenta  como  atividades  escolares  onde  a  base  do  sucesso  é  o 

desenvolvimento psicomotor. A noção de espaço, figura, a percepção de tempo, do antes, do 

depois,  dentro  e  fora,  são  aprendidas  e  organizadas  antes  do  processo  de  alfabetização 

propriamente dito.

Os seres humanos ensinam e aprendem. São capazes de construir sinais e significados 

numa  diversidade  cultural,  desenvolver  diferentes  linguagens,  oral,  não  verbal  e  escrita, 

aprender movimentos simples, complexos e especializados. Dentre os fatores influenciando o 

crescimento  e  o  desempenho  motor,  a  escolaridade  parece  ter  um papel  significativo  na 

postura das crianças e na prática das atividades físicas, dentro e fora da sala de aula.

É no ambiente da escola que temos a continuidade do conhecimento e reconhecimento 

do próprio corpo trazendo a consciência para suas estruturas como os ossos e os músculos. E 

a partir disso, o conhecimento da postura e assim desenvolver o conhecimento de si mesmo, e 

com os outros, nas relações com amigos, sociedade, natureza, planeta, ou seja, experimentar o 

corpo como local de vivência e descoberta do todo que é a vida!

As experiências da criança como a dor e o prazer, o sucesso e o fracasso, são vividos 

corporalmente.  Quando  acrescentamos  valores  sociais  que  o  meio  traz  para  o  corpo  e  a 

algumas  partes  deste,  este  corpo passa a viver  sentimentos  e valores  muito particulares  e 

absolutamente pessoais. Para isso, é imprescindível uma organização,  que se mostra como 

ponto de partida para a descoberta das diversas possibilidades de ação e, portanto devem ser 

levados  em  consideração  os  aspectos  neurocientíficos,  neurofisiológicos,  mecânicos, 

anatômicos e locomotores. (OLIVEIRA, 2008)



32

Faz-se  necessário  aqui  um  melhor  detalhamento  sobre  a  neurociência,  uma  nova 

ciência de paradigmas importantes, que tem levado muitos autores a discutirem os temas mais 

interessantes e novas descobertas que nem imaginávamos como o bom entendimento para a 

consciência corporal.

Para Lundy-Ekman (2000) no contexto da neurociência, a consciência do ser humano 

sobre  seu  corpo  é  particularmente  devotada  à  evolução  que  decorreu  a  partir  da 

conceptualização da experiência corporal. Em síntese, quando a arquitetura cognitiva baseada 

numa rede semântica é aplicada ao estudo das emoções, verifica-se que ela permite explicar o 

conhecimento sobre as emoções, mas é incapaz de viabilizar uma compreensão da vivência 

emocional  profundamente  experienciada  ao  nível  das  sensações  físicas  do  corpo.  Às 

diferenças entre as situações em que uma informação é acompanhada de uma experiência 

emocional sentida no corpo, chamamos de cognições quentes;  e as situações em que uma 

determinada  informação é  ativada  sem qualquer  afeto ou sensação física,  cognições  frias. 

Salientamos  suas  idéias  base.  A  primeira  remete  para  a  importância  da  afetividade na 

experiência humana. A segunda salienta a relevância das componentes expressiva e corporal 

no conhecimento. 

Reinelt  (2004)  refere  que  durante  muitos  séculos,  até  meados  do  século  XIX, 

cientistas,  filósofos  e  estudiosos,  consideravam o cérebro dissociado das  outras  partes  do 

corpo humano. Não havia um conceito de “redes integradas” nem o conhecimento de causa e 

efeito entre essas partes do corpo. Desde os batimentos cardíacos, ao movimento do intestino, 

a produção de novas células sanguíneas, e até o eriçar dos pelos do nosso braço quando nos 

assustamos, é controlada pelo cérebro.

Para  a  autora  acima  citada,  uma  das  grandes  tarefas  do  cérebro  é  aperfeiçoar  os 

comportamentos. Ele precisa entender as necessidades do corpo e quando o mundo oferece 

oportunidade para satisfazê-las. Isso se dá através da adaptação das suas estruturas, ou seja, os 

padrões de ligação que transforma a entrada sensorial  em saída motora,  por uma série de 

escalas temporais.

Entendemos  que  aos  olhares  psicomotricistas  pode-se  investir  em  práticas  que 

promovam o equilíbrio entre a saúde à linguagem corporal, propiciando qualidade de vida ao 

ser  humano.  Mesmo  o  cérebro  assimilando  lentamente  às  novas  informações,  devemos 

reconhecer que só com a consciência do padrão antigo é possível modificar velhos hábitos, 

pois  o  corpo  habituado  àquela  atitude,  sempre  vai  repeti-la.  Podemos  aqui  exemplificar 

falando sobre as mudanças da postura corporal, instrumento do nosso estudo. Não é fácil para 

um indivíduo mudar as posturas do seu corpo, pois até adquirir a consciência dos seus gestos, 
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demandará algum tempo de exercícios. Quando ele observa o seu corpo já está na posição 

habitual,  viciada. Então ele novamente fará um novo movimento e, assim em movimentos 

sucessivos e de re-informação, o cérebro começará a assimilar aos poucos a mensagem de 

uma nova postura.

A literatura afirma que a ligação cérebro-pele e cérebro-corpo facilitam as formas de 

sensibilização  e  de  conscientização  e  movimento  corporal.  Nas  crianças,  adolescentes  e 

indivíduos jovens haverá mais tempo para a nova informação ficar registrada no banco de 

dados. Para os mais velhos o cérebro detona os novos processos. Assim, os movimentos e 

orientações terão que ser repetidas diariamente e mais de uma vez ao dia. Tendo em vista que 

o cérebro permeia todo nosso corpo, nossa mente, nossa emoção e nossa espiritualidade, o 

indivíduo deveria  ter  maior  consciência  dessa relação  para desenvolver  habilidades  que o 

capacite a cada instante a sua relação com o corpo. (REINELT, 2004)

Então  podemos  dizer  que  a  consciência  é  o  nosso  mecanismo  mais  rico  de 

conhecimento  e  percepção.  Aprender  a  usá-la  da  melhor  maneira  é  ter  controle  sobre  si 

mesmo e suas ações. Vários são os caminhos para este conhecimento, sendo o melhor deles a 

consciência corporal.

Segundo  Reinelt  (2004)  estar  consciente  do  seu  corpo  significa  estar  atento  aos 

movimentos mais corriqueiros e fazê-los adequadamente.  Se você começa a re-informar o 

corpo,  com  qualidade  no  uso  dos  espaços  corporais,  você  reconstrói  um  corpo  flexível 

capacitado para suas funções. Por outro lado se você mantém constantemente com postura e 

movimento inadequado, você com certeza vai moldar esse corpo inadequadamente. E mesmo 

quando o corpo se encontra relaxado, precisa manter alguma postura. O corpo em movimento 

precisa evitar excesso de tensão, manter espaços nas articulações e algum relaxamento para 

assim seus movimentos serem harmônicos.

Observamos que as pessoas têm pouca ou nenhuma consciência óssea, deixando os 

músculos desempenharem esta função,  virando um cimento de tão rígido.  Os movimentos 

devem ser usados coordenadamente, e quando mal coordenados provocam posturas erradas, 

causando dor e distensão, podendo levar a danos e patologias graves. Acreditamos que um 

corpo não é só um indivíduo, é também o meio social e o ambiente em que se vive, então 

devemos ter o entendimento que a consciência corporal transcende ao corpo se estendendo a 

todo meio social e meio ambiente. Nosso corpo é um objeto todo especial para nós mesmos. 

Ele está sempre mudando, está sempre presente. É o ponto de partida para o desenvolvimento 

da nossa identidade e constitui o suporte do senso de subjetividade do homem. Ele é a única 

casa que é somente nossa!
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1.3 A Influência do Meio Escolar na Postura Corporal da Criança

No  que  se  refere  à  postura  corporal  da  criança,  sabemos  que  esta  é  interligada 

diretamente ao movimento humano e o meio escolar estabelece uma ação direta com esses 

dois elementos indispensáveis ao desenvolvimento humano.

Conti  (2007)  descreve  que  no  desenvolvimento  físico,  o  adolescente  passará  pela 

puberdade,  o que proporcionará mudanças  nas experiências físicas individuais,  requerendo 

um ajustamento dos pensamentos e sentimentos.  Neste contexto,  a puberdade, ocorrida na 

faixa etária estudada em nossa pesquisa é influenciada pela forma como os pais, os amigos e a 

própria escola, por ser um dos principais espaços de convivência, responderem às mudanças 

individuais deste adolescente.

Desse modo, falar numa pedagogia do “movimento humano” significa tratar do ato 

motor,  conduta  motora,  que  move  este  corpo  e  de  como  este  pode  ser  trabalhado, 

considerando os conhecimentos/saberes provenientes desta motricidade humana.

Filgueiras  (2005) ressalta  que no cotidiano da escola sempre  se protagonizou uma 

separação entre as atividades corporais das intelectuais. Isso causou e tem causado enormes 

prejuízos  para  a  educação  integral.  É  preciso  educar  o  corpo para  que  ele  se  mova  com 

inteligência  e  sensibilidade,  e  a  mente  para  que  ela  se  expresse  no  corpo.  É  legítima  a 

preocupação de pesquisadores em atividade física e saúde com o desenvolvimento de políticas 

públicas de incentivo à atividade corporal. Para isso, é necessária uma revisão do currículo 

escolar, entendendo que a atividade corporal, através de uma concepção mais ampla que a 

atividade física, não deve ser apenas um instrumento de manutenção do funcionamento de 

músculos e funções fisiológicas, mas uma expressão do indivíduo no mundo.

Assim,  a  atividade  corporal  pode  ser  tratada  na  escola,  não  apenas  nas  aulas  de 

Educação  Física,  mas  de  forma  interdisciplinar,  rompendo  com  a  fragmentação  do 

conhecimento, com a dicotomia corpo/mente. Fazer atividade corporal é olhar para dentro, é 

agitar a mente e as emoções, é encontrar-se consigo mesmo, com os outros, com as coisas do 

mundo, com a natureza.

Para que os alunos em fase escolar tenham uma postura livre de consequências futuras 

ligadas a patologias ou desvios da coluna vertebral,  é necessário que se faça um trabalho 

direcionado nas escolas. A conscientização de toda comunidade escolar sobre a importância 

deste tema na promoção da saúde dos alunos, além de melhores desempenhos no processo de 

ensino/aprendizagem deve ser ressaltada.
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1.3.1 A Postura Corporal e suas Particularidades

Muitos são os conceitos encontrados na literatura sobre postura corporal; do ponto de 

vista  cinesiológico,  encontramos  as  relações  entre  os  sistemas  locomotor  e  nervoso, 

promovendo  o  equilíbrio  entre  suas  estruturas  no  espaço,  quer  seja  em  movimento,  ou 

posicionamento estático, definindo assim a biomecânica postural. (BRICOT, 2001)

A postura é a harmonia dos segmentos  do corpo entre si em determinada posição, 

proporcionando conforto, harmonia, economia e sustentação deste corpo. A postura prepara o 

indivíduo para realização de um movimento, bem como promove a sustentação do mesmo. 

Em relação à postura, podemos dizer que é a posição do corpo considerado como um todo, em 

sua luta constante contra a força da gravidade para harmonizar a posição dos membros uns em 

relação aos outros,  definindo sua localização espaço-temporal  e fazendo a combinação de 

movimentos como: sentar, deitar, levantar e caminhar. (POLISUK; GOLDFELD, 2000)

A importância da postura corporal como espelho de nossa imagem interior ou mesmo 

como produto de nossas experiências vividas não se resume a um jeito de sentar ou de andar, 

mas um jeito de viver; de demonstrar nossas emoções, percepção e sensibilidade.

Para Bérthèrat e Bernstein (2001), os músculos que são as paredes da nossa casa (o 

corpo),

[...] tudo ouviram e nada esqueceram... na rigidez, crispação e fraqueza, e dores dos 
músculos das costas, pescoço, diafragma, coração e também do rosto e do sexo, está 
escrita toda nossa história, do nascimento até hoje. (p. 01)

Portanto, a postura é o resultado daquilo que sentimos e vivemos.

Nesta afirmação, podemos indagar: que corpo é este? Com certeza não é apenas um 

corpo  material,  biológico,  palpável,  mas  também  emocional.  É  impossível  imaginar  a 

dicotomia deste corpo, ou seja, um corpo material que se relaciona com o mundo exterior e 

um corpo mental responsável apenas por experiências cognitivas.

Freire (1987) refere que aquele ser que pensa, é o mesmo ser que sente; o ser que 

pensa sem o ser que sente, já não é o mesmo ser! Faltando um dos dois, é o mesmo que faltar 

tudo!

Seguindo este  raciocínio,  podemos  entender  que o corpo e  a  consciência  corporal, 

formam um conjunto de expressões e linguagens corporais, que interferem diretamente na 

postura do indivíduo. A relação de cada indivíduo com o seu corpo, e as diferentes posturas 
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adotadas em cada situação, dependem também da imagem corporal que estes indivíduos têm 

de si mesmos.

Toda expressão corporal tem um significado: a postura, o olhar, a tonalidade da voz, a 

forma de se mover; estas expressões podem ser fixas ou modificadas dia a dia; quando fixas 

podem contar a história de experiências passadas. Pode-se dizer que a imagem corporal é 

resultante  da experiência  de  cada  um,  podendo está  intimamente  ligada  às  oportunidades 

oferecidas  pela  vida  e  diretamente  dependente  do  lugar  e  época  de  nascimento  de  cada 

indivíduo. (BRACCIALLI; VILARTA, 2001)

Braccialli e Vilarta (2001), ainda relatam que o corpo desde o nascimento vivencia 

experiências e sensações de prazer,  satisfação e bem-estar;  mas também é constantemente 

bombardeado por estímulos táteis, visuais, auditivos, térmicos, dolorosos, enfim, diferentes 

episódios e acontecimentos que serão responsáveis direta ou indiretamente pela formação da 

imagem corporal de cada indivíduo, permitindo assim, a definição da sua localização espaço-

temporal.

Através das nossas leituras, percebemos que a criança, antes de tornar-se inibida pelos 

padrões sociais, explora seu mundo por meio do tato, porém, com o crescimento, o tato é 

restringido e ela conscientiza-se de suas necessidades territoriais, segundo sua própria cultura. 

O meio,  o mundo das pessoas no qual vive a criança, tem um papel fundamental  em seu 

desenvolvimento. Portanto, para que possa comunicar-se e adaptar-se a diferentes situações, a 

criança deverá ter plena consciência, controle e organização do seu próprio corpo. O adulto 

deve exercer o papel facilitador nessa relação, preparando e organizando o meio, de maneira 

que  a  criança  possa  explorar  os  objetos  e  o  espaço  a  sua  volta,  experimentando  novas 

sensações e, por intermédio dessas experiências ter melhor conhecimento do próprio corpo.

Os  diferentes  estudos  e  trabalhos  realizados  no  decorrer  dos  anos  consideram  o 

sistema postural como um “todo estruturado”, com entradas múltiplas, tendo várias funções:

− Lutar contra a gravidade e manter a postura ereta;

− Opor-se às forças externas;

− Situar-nos no espaço-tempo;

− Guiar e reforçar o movimento;

− Equilibrar-nos durante o movimento.
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Para realizar tal proeza neurofisiológica, o organismo utiliza os exteroceptores que nos 

situam em relação ao nosso meio (tato,  visão,  audição);  os proprioceptores  que situam as 

diferentes partes de nosso corpo em relação ao conjunto, definindo a posição dele no espaço; 

e os centros superiores que integram os seletores de estratégias,  os processos cognitivos e 

tratam as informações recolhidas das fontes precedentes. (BRICOT, 2001)

Para Braccialli e Vilarta (2001), o sistema de controle postural funciona num padrão 

de harmonia com ênfase no relacionamento entre informação sensorial e ação motora, tanto 

para o adulto, quanto para a criança, buscando manter uma relação coerente e estável entre a 

pessoa e o meio ambiente.  Esse ciclo  de harmonia,  objetiva reduzir  a oscilação  corporal. 

Deve-se ressaltar  que na criança a estabilidade da informação sensorial e ação motora são 

cruciais para o funcionamento do sistema de controle postural.

A postura das crianças deveria ser prioridade dos pais em casa, e dos professores nas 

escolas, é o que diz a Professora Maria Cristina Rossi, formada pela Universidade de São 

Paulo (USP), em entrevista na Revista Saúde Plena. Segundo a mesma, a educação postural 

deve começar o mais cedo possível, inclusive, acredita que esta se inicia já nos tratamentos 

pré-natais, continuando ao nascimento da criança, devendo ser respeitado seu espaço e o seu 

desenvolvimento, bem como acompanhado pelos pais1. A professora ainda critica a falta de 

uma política educacional que inclua, no currículo escolar, aulas de educação postural, tanto 

nas  escolas  públicas,  quanto  nas  privadas,  porém  reconhecendo  que  os  professores, 

principalmente  os  do  ensino  fundamental,  devido  à  faixa  etária  dos  alunos,  devem  ser 

orientados neste sentido. (CRISTIE, 2002)

1.3.2 Os Desvios da Postura Corporal

Nos dias atuais, observa-se que pela qualidade de vida do ser humano e uma série de 

fatores biológicos, econômicos, sociais e ergonômicos, os problemas posturais têm sido um 

sério problema de saúde pública, atingindo uma alta incidência na população economicamente 

ativa,  incapacitando-a  temporária  ou  definitivamente  para  atividades  profissionais. 

Considerando  as  alterações  posturais  na  infância  como  um  dos  fatores  que  predispõe  a 

condições degenerativas da coluna do adulto, torna-se necessário conhecer tais alterações e 

estabelecer  mecanismos  de  intervenção  precoce  como  meio  profilático;  e  esse  trabalho 

1 SAÚDE PLENA. Volta às aulas exige postura. Disponível em: 
<http://www.saudeplena.com.br/noticias/index_html?opcao=0408-aula>. Acesso em: 12 nov. 2002. 
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preventivo deve ser iniciado na idade escolar, onde pais e educadores participem diretamente 

deste processo. (TRIBASTONE, 2001)

Assim, é importante a presença de uma abordagem sobre essas alterações de postura, 

responsáveis por danos significativos à saúde do ser humano, e que são denominados por 

vários termos, dentre eles deformidade, usado com freqüência em patologias estáticas, objeto 

do nosso estudo. Há, no entanto, várias formas de deformidades. As deformidades estruturais, 

congênitas, hereditárias ou resultantes de uma tensão onde o alongamento ósseo não consegue 

vencer, são as chamadas deformidades fixas. 

Em outro grupo temos as deformidades estáticas,  como a manutenção em posturas 

viciosas  em sala  de  aula,  por  um tempo  de  permanência  significativo,  causadas,  na  sua 

maioria, por desequilíbrios durante o desenvolvimento. Estas são evolutivas, e se não tratadas 

precocemente podem se transformar em fixas. As deformidades estáticas detectadas no início 

da sua evolução são consideradas flexíveis e tem todo o potencial para serem corrigidas com 

sucesso  através  dos  processos  de  reeducação  postural.   De  acordo  com  o  estágio  da 

deformidade, a reeducação estática pode agir no sentido de corrigir, aliviar ou simplesmente 

prevenir seqüelas ou complicações, a exemplo dos distúrbios de atenção na escola, a disgrafia, 

os problemas de visão, além de patologias relacionadas à coluna vertebral. A correção de uma 

deformidade  só  é  possível  se  as  compensações  tornarem-se  nulas,  porém,  estas  só 

desaparecem se a correção da deformidade torná-las inútil. É um ciclo vicioso e, é por isso 

que o tratamento estático deve ser realizado de forma global. (TRIBASTONE, 2001)

A  coluna  vertebral  é  o  local  mais  acometido  por  desequilíbrios  e  compensações 

estáticas e dinâmicas, que em sua grande maioria, ocorrem devido à ação gravitacional que é 

uma força vertical, atuando sobre uma estrutura também vertical. Aliado a este fato inevitável 

surge também, a falta de conhecimento e a nossa má educação postural, quando realizamos 

nossas  atividades  diárias.  As  deformidades  mais  comuns  são:  escoliose, cifose  torácica  e 

hiperlordose lombar. (TRIBASTONE, 2001; CARDIA et al, 2006)

Diante  do exposto,  mostramos  a  relevância  do nosso estudo em detectar  os  vícios 

posturais  em salas de aula  do ensino fundamental,  visto ser esta  fase onde se iniciam os 

problemas aqui citados; pesquisar sobre o conhecimento dos professores quanto às posturas 

viciosas adotadas durante as aulas, e por fim dar as orientações a eles de como prevenir os 

desvios promovendo a saúde corporal dos alunos.
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1) Escoliose

Tribastone  (2001)  relata  em seus  escritos,  que escoliose  (do grego:  inclinado)  é  o 

desvio  lateral  (curvatura  lateral)  da  coluna  que  provoca  uma  modificação  muscular, 

ligamentar, do tecido conjuntivo, dos discos e dos ossos, podendo até comprometer a medula 

espinhal, pulmões, coração, músculo diafragmático e a pelve. Analisando sob o ponto de vista 

da biomecânica, pode-se definir a escoliose como uma deformidade da própria vértebra, que 

tem seus constituintes anatômicos assimétricos, assim como, uma posição relativa anormal 

das vértebras entre si. (FIGURA 1)

         FIGURA 1: Escoliose dorsal
      Fonte: VILADOT; COHI; CLAVELL, 2005 (p.125)

Entre  as  várias  classificações  que  existem  para  escolioses,  estudamos  sobre  a 

idiopática, que pode ser infantil, juvenil e adolescente. A escoliose congênita que pode ser 

decorrente de defeitos ósseos congênitos, pela falha na formação (hemivértebras); falha na 

segmentação (bloco vertebral); misto (cifoescoliose), e ainda falha na medula espinhal, como 

nas mielodisplasias. (TRIBASTONE, 2001)

O autor  acima  referido  ainda  fala  sobre  a  escoliose neuromuscular,  que  pode  ser 

neuropática, característica da poliomielite, paralisia cerebral e outras condições, e a miopática, 

que  acontece  na  distrofia  muscular  e  amiotonia. Também  aparecem as associadas  com 

neurofibromatose, as decorrentes de traumatismos como fraturas e cirurgias, e por fim as do 
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tipo postural. Dentre todas, sobressaem em importância à escoliose idiopática e a escoliose 

postural.

Tribastone (2001) relata em seus escritos sobre os subgrupos da escoliose idiopática 

que são classificados de acordo com a idade de estabelecimento da curvatura, como a infantil 

de  estabelecimento  entre  o  nascimento  e  os  03  anos  de  idade.  É  rara,  e  em 85% destas 

crianças há resolução espontânea da curva sem tratamento. A maioria é do sexo masculino e a 

curva  é  geralmente  sinistra  convexa.  Nos  15%  restantes,  há  um  progresso  da  curva, 

constituindo-se numa escoliose muito grave e de difícil tratamento pela sua progressão, onde 

a curva continua a deteriorar sem remissão, apesar do colete, o tratamento geralmente, é a 

cirurgia precoce para prevenir deterioração inevitável.

A escoliose idiopática juvenil de estabelecimento entre os 03 anos e os 10 anos de 

idade. Não há diferença de incidência nos dois sexos, e a curva é geralmente de localização 

destro-convexa torácica. O tratamento destes pacientes, se a curvatura está suficientemente 

avançada, será geralmente colete na esperança de adiar a fusão, caso seja necessária. A fusão 

da coluna em idade precoce eliminará o crescimento nos segmentos fundidos e resultará em 

estatura menor na maturidade Por outro lado, algumas vezes, é essencial proceder à fusão para 

prevenir deformidades graves. (TRIBASTONE, 2001)

O autor supracitado descreve a escoliose idiopática adolescente  de estabelecimento 

entre 10 e 20 anos, que começa depois da puberdade, sendo que 85% dos pacientes são do 

sexo feminino e a curva geralmente é torácica destra convexa.  São curvas estruturais  que 

tendem a progredir durante o crescimento, produzindo sérias deformidades. As curvas não 

estruturais, flexíveis, raramente produzem graves danos.

Tribastone (2001) cita algumas das principais teorias atribuídas às causas da escoliose. 

Também vale ressaltar que inúmeros autores acreditam que exista uma tendência familiar. O 

fator  genético  foi  descoberta  através  de  pesquisas  realizadas  em  pacientes  escolióticos, 

verificou-se que a escoliose idiopática tem maior incidência entre os familiares do que na 

população  em  geral  e  que  a  mãe  dos  mesmos,  cuja  escoliose  idiopática  se  iniciou  na 

adolescência, tinha engravidado depois dos 30 anos.

O autor  ainda  relata  também que  fator  muscular  é  enfatizado  por  estudiosos,  que 

demonstraram que no lado convexo, no local mais acentuado da curva, existem relativamente 

mais fibras do tipo I (contrações lentas, vermelhas). Acredita-se que as alterações antecedem 

o processo do aparecimento das curvas. Presume-se que a escoliose é causada pela fraqueza 

ou ausência de estruturas anatômicas no lado convexo da curva ou por uma superatividade de 

seus antagonistas no lado côncavo.
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Nos fatores neurológicos o tônus muscular é comandado pelo sistema vestibular e uma 

alteração neste sistema e nas vias vestíbulo-espinhais pode causar rotação e inclinação lateral 

da coluna vertebral produzindo uma escoliose. A estabilidade da coluna corre um grande risco 

de  ser  afetada  quando  o  sistema  nervoso  central  (SNC)  tem  problemas  congênitos  ou 

adquiridos. No fator equilíbrio e postura, normalmente, a postura corporal é obtida pela ação 

equilibrada de grupos musculares, principalmente, dos músculos antigravitacionais. Durante o 

desenvolvimento, a criança de acordo com as atividades desempenhadas, irá desenvolver os 

reflexos de estiramentos necessários para estimular os grupos musculares responsáveis pela 

postura,  principalmente,  a  ereta  e  pela  formação  das  curvaturas  fisiológicas  da  coluna 

vertebral. (TRIBASTONE, 2001)

 De acordo com Tribastone (2001) outros fatores ainda são estudados, a exemplo do 

metabólico,  conjuntivo,  biomecânico  (alterações  no  crescimento  vertebral,  músculos, 

vascularização  local  e  dos  nervos),  crescimento  (relacionado  com  o  hormônio  do 

crescimento); imunológico (presença de uma proteína aglutinina). A etiologia mais atual da 

escoliose  idiopática  é  multifatorial,  decorrente  da  maturação  anormal  do  sistema  nervoso 

central,  associada  ao  desequilíbrio  do  esqueleto  devido  alteração  no  crescimento  nas 

vértebras.   

O autor ainda explica que o princípio fisiopatológico da escoliose é atribuído à porção 

central do corpo vertebral que se ossifica precocemente e as superfícies superiores e inferiores 

são  encimadas  por  uma  orla  ossificada  conhecida  como  anel  apofisário.  Entre  cada  anel 

apofisário, no núcleo de ossificação central existe tecido cartilaginoso semelhante ao da placa 

epifisária dos ossos longos, e que respondem pelo crescimento longitudinal vertebral.  Este 

tecido está  sujeito  às  compressões  e  trações  e  sabe-se que o grampeamento  interrompe o 

crescimento.

Observamos uma inclinação da coluna contra a curva, às forças de compressão são 

maiores deste lado e provoca restrição do crescimento. No lado convexo, criam-se espaços 

entre as vértebras e produz uma tração e o crescimento pode seguir normal ou aumentado e a 

substância  óssea é formada nos espaços criados,  vencendo deste modo à deformidade em 

cunha. As alterações que ocorrem durante a evolução ativa da curva sugerem fortemente o 

comprometimento das epífises como causa da escoliose.

Um fator importante é o equilíbrio postural. O desvio da coluna para um lado impõe 

uma força maior  sobre o lado côncavo da curva.  A compressão das vértebras  nesse lado 

produz o acunhamento  dos  corpos  vertebrais,  estimulando  novo deslocamento.  Como por 

exemplo,  podemos citar:  se a coluna lombar  está deslocada lateralmente por causa de um 
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membro inferior encurtado, a coluna torácica se desloca em compensação para o lado oposto 

(cria-se uma curva compensatória), restabelecendo desse modo o equilíbrio. A progressão da 

curva é variável. Ela pode persistir como uma leve curva não rígida ou pode aumentar de grau 

e rigidez. Quando é alcançada a fase de maturidade, a velocidade do crescimento da coluna 

está reduzida a um mínimo e a progressão de uma curva é igualmente lentificada. A escoliose 

postural é considerada não estrutural ou funcional, apresenta uma curvatura lateral reversível 

da coluna que tende a ser de natureza dinâmica ou de posicionamento. Não existem alterações 

estruturais ou rotacionais no alinhamento das vértebras. (TRIBASTONE, 2001)

O  autor  conclui  seus  escritos  sobre  a  escoliose  relatando  que  do  ponto  de  vista 

etiológico existem várias causas apontadas, tais como a discrepância nos comprimentos das 

pernas, surgindo assim curva lateral compensatória; o espasmo muscular ou dor nos músculos 

da coluna devido à compressão da raiz nervosa ou outra lesão da coluna e o posicionamento 

assimétrico do tronco habitual, como sentado com o peso deslocado para um quadril, rotação 

de tronco devido à utilização do membro dominante com apoio contra lateral, em pé com o 

peso distribuído para uma perna, etc.

2) Cifose ou Dorso Curvo

Uma das  deformidades  mais  negligenciadas  na  fase juvenil  e  da  adolescência  é  a 

cifose ou dorso curvo postural.  Na verdade não é  uma doença própria  da coluna,  mas  a 

posição em que os jovens desempenham as suas atitudes rotineiras é que pode causar essa 

curvatura. Por isso, a conscientização da atitude postural adequada pode prevenir e evitar o 

surgimento  dessa  alteração.  Quando  instalada  a  deformidade,  torna-se  importante  o 

tratamento  que,  geralmente,  é  conservador  através  de  exercícios  e  uso  de  coletes. 

(TRIBASTONE, 2001)

Para o autor citado, a cifose ou dorso curvo postural também pode surgir no adulto, 

sendo decorrente de uma atitude postural profissional no desempenho de um trabalho. Essa 

atitude viciosa pode, com o decorrer dos anos, vir a causar uma alteração na estrutura da 

vértebra e transformá-la numa deformidade estrutural.

O dorso curvo (FIGURA 2) pode também vir acompanhado com uma escoliose dorsal, 

caracterizando  o  que  se  conhece  como  duas  deformidades  posturais  associadas  que  é  a 

cifoescoliose.
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                 FIGURA 2: Cifose ou dorso curvo
                 Fonte: VILADOT; COHI; CLAVELL, 2005 (p.71)

No aspecto  etiológico  Tribastone  (2001)  diz  que  existem vários  fatores  atribuídos 

como  determinantes  para  as  cifoses,  como  os  posturais  ou  atitudes  cifóticas,  que 

provavelmente  são  as  causas  mais  freqüentes,  e  como  o  próprio  nome  já  indica,  são 

decorrentes  da  manutenção  de  atitudes  viciosas  por  várias  circunstâncias.  Temos  como 

exemplo os transtornos visuais (miopia) que obriga a criança a curvar-se anteriormente; a 

hipertrofia mamária que obriga as meninas a flexionar o tronco em postura que possa simular 

sua  diminuição,  além do peso  que  já  é  um fator  compensador; a hipotonia  muscular  ou 

hiperelasticidade ligamentar e a atitude postural na postura sentada na fase escolar decorrente 

da ergonomia inadequada das carteiras escolares. Todos os tipos têm como características 

comuns a auto-correção voluntária ao corrigir a postura ou mudar o decúbito. 

Os  fatores  essenciais  ou  idiopáticos  que  agrupam  todas  as  cifoses  de  causa 

desconhecida. Os fatores congênitos acontecem quando as cifoses se desenvolvem a partir do 

nascimento  devido  à  má  formação  produzida  durante  o  desenvolvimento  pré-natal,  com 

desvios permanentes da coluna dorsal como, por exemplo, aplasia anterior de um ou mais 

corpos vertebrais ou um bloqueio por sinostose parcial anterior ou ântero-lateral. Já os fatores 

adquiridos  são  considerados  como  os  mais  importantes,  os  traumáticos,  infecciosos, 

inflamatórios e neoplásicos, que alteram ou destroem a parte anterior do disco de um ou mais 

corpos vertebrais provocando por seu formato cuneiforme para frente, com gibosidade dorsal 

secundária.  São dignas de menção,  neste bloco,  as cifoses decorrentes  do mal  de Pott  ou 

tuberculose óssea dorsal. (TRIBASTONE, 2001)
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O autor continua seu raciocínio discorrendo que ainda fazem partes deste grupo: as 

cifoses metabólicas  (estão incluídas  aquelas que por sua alteração diminuem a resistência 

mecânica do esqueleto, como por exemplo, o raquitismo); miopáticas (agrupam os diversos 

tipos de distrofias musculares que alteram o equilíbrio ortostático e dinâmico da coluna e 

provocam  secundariamente  seu  desvio);  neurogênicas  (alteram  o  equilíbrio  muscular  por 

aumento ou diminuição do tônus muscular, entre os músculos agonistas ou antagonista, como 

por exemplo: encefalopatias, poliomielite, etc.); decorrentes de anomalias das extremidades 

inferiores  (que  obrigam o  tronco  a  se  projetar  anteriormente  como  no  caso  do  flexo  de 

quadril); enfermidade de Scheuermann (também chamada de cifose do adolescente, porém se 

trata de uma cifose decorrente da necrose asséptica do corpo vertebral ou osteocondrite).

No estudo biomecânico das cifoses, sabe-se que todas as cifoses que aparecem no 

período de crescimento, incluído os vícios posturais permanentes, acabam estruturando-se e 

resulta mais ou menos irredutível. Isto se deve fundamentalmente a deformidade em cunha 

dos  corpos  vertebrais.  Ao arquear-se  para frente,  na coluna  aparece  se  já  não existe,  um 

desequilíbrio muscular e se debilita a ação de alguns grupos musculares com predomínio dos 

seus antagonistas; isto determina uma troca de pressão sobre os corpos vertebrais e discos e, 

se  estes  se  encontram  em  período  de  crescimento,  são  produzidas  as  conseqüentes 

modificações  estruturais  e  morfológicas.  Desaparece  a  distribuição  uniforme da pressão e 

aparecem zonas hiper-comprimidas inibindo a zona de crescimento e em outras zonas ocorre 

distração,  aumentando o crescimento,  o que motiva a deformidade em cunha permanente. 

(TRIBASTONE, 2001)

De  acordo  com  as  nossas  leituras,  ainda  podemos  dizer  que  do  ponto  de  vista 

muscular,  encontramos  encurtamento  dos  músculos  anteriores  do tronco,  notadamente,  os 

músculos peitorais, intercostais internos e externos, além das fibras superiores dos músculos 

abdominais,  principalmente  do  reto  abdominal.  Debilidade  dos  músculos  posteriores  do 

tronco, como os escapulares (adutores): rombóides, trapézios, eretores do tronco.

3) Lordose ou Hiperlordose

Tribastone (2001) descreve a lordose ou hiperlordose, como uma alteração freqüente 

da coluna lombar, caracterizada pelo aumento no ângulo lombossacro, na lordose e inclinação 

anterior da pelve com ligeira flexão coxofemoral. Seria, por exemplo, uma postura onde o 

corpo se apresenta  com o tronco e as nádegas,  jogados para trás,  com a presença de um 

arqueamento do final da coluna. (FIGURA 3)
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       FIGURA 3: Lordose ou Hiperlordose
       Fonte: TRIBASTONE, 2001 (p.201)

O mesmo autor  diz  que a lordose lombar  é uma curvatura fisiológica,  no entanto, 

quando essa curvatura aumenta ultrapassando o ângulo de 20 graus que é o normal, resultará 

num  aumento  da  lordose.  Daí  haverá  conseqüentemente,  o  deslocamento  do  centro 

gravitacional e re-alinhamento das outras curvas como forma de compensação, principalmente 

de uma cifose torácica.  A etiologia  mais freqüente acontece com a postura habitualmente 

incorreta, padrão postural defeituoso; pode tratar-se de um mecanismo compensador (cifose 

torácica,  protusão  abdominal);  processos  que  afetam  o  quadril;  anteversão  pélvica, 

espondilolistese lombar, dentre outros.

Outras considerações com relação à biomecânica da hiperlordose são enfatizadas pelo 

autor, e este preconiza que o aumento do ângulo lombossacral  pode produzir mecanismos 

irritativos nos espaços posteriores dos discos intervertebrais lombares. Além disso, ocorre o 

aparecimento de alterações na mecânica e função das facetas articulares que são comprimidas 

surgindo processos inflamatórios (sinovites), isto determina uma troca de pressão sobre os 

corpos vertebrais e discos e, se estes se encontram em período de crescimento, são produzidas 

as conseqüentes modificações estruturais e morfológicas.

Do ponto de vista muscular, encontramos debilidade dos músculos abdominais (reto 

abdominal, oblíquo interno e externo), retrações dos músculos flexores do quadril (iliopsoas, 

reto femoral,  tensor da fáscia  lata),  além dos músculos  posteriores  do tronco (eretores  da 

coluna). (FIGURA 4)
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            FIGURA 4: Músculos que atuam na bacia
            Fonte: TRIBASTONE, 2001 (p.190)

Como  citado  anteriormente,  todas  as  alterações  posturais  da  coluna  vertebral  têm 

correlação  com um padrão  postural  adotado,  principalmente,  durante  o  crescimento,  este 

padrão postural está relacionado à postura adotada ou hábitos posturais durante as atividades 

da vida diária. Estes hábitos posturais podem se caracterizar como vícios estéticos que alteram 

a estática e a dinâmica do corpo. É importante frisar que a postura, funcionalmente, deve ser 

considerada como o conjunto de relações existentes entre o organismo, as várias partes do 

corpo e o ambiente ao qual está inserido. (TRIBASTONE, 2001)

Acreditamos  que  para  o  entendimento  das  alterações  posturais  e  deformidades  da 

coluna  vertebral  como  conseqüência  de  adoção  de  um  padrão  postural  inadequado  é 

fundamental  a  compreensão  da  biomecânica  e  da  função  executada.  Esta  estabelece  as 

interações entre a função e o homem sob o ponto de vista dos movimentos realizados e suas 

conseqüências. Investigar essas posturas viciosas nos alunos nos levou a perceber a o quanto 

nosso estudo vai fazer surgir no ambiente da escola uma nova percepção de corpo, de postura, 

tanto para os professores, como também para os próprios alunos.

As deformidades da coluna vertebral podem ser consideradas como sendo disfunções 

estáticas decorrentes da realização de movimentos estáticos, que exigem contrações contínuas 

de alguns grupos musculares para manutenção de uma determinada função ou posição. Isso 

produz fadiga,  tensões  musculares  e  dores,  que  podem ser  evitados  quando se  permitem 

mudanças nas posturas, utilizando a ergonomia e o estudo antropométrico para condicionar o 
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indivíduo a desenvolver um padrão postural funcionalmente correto durante a execução de 

uma determinada tarefa. (TRIBASTONE, 2001; CARDIA et al, 2006)

Seguindo nossas leituras, podemos relatar que as principais deformidades vertebrais 

evoluem durante o crescimento e quando a pessoa encontra-se na fase adulta, estas trazem 

conseqüências, como por exemplo, processos degenerativos associados às algias relacionadas 

à postura estabelecendo disfunções que impossibilitam a execução de várias tarefas da vida 

diária.

Um fator  importante  na  saúde  do  escolar,  principalmente  no  que  diz  respeito  ao 

aspecto postural, é a interação entre a criança e sua carteira escolar. Antropometricamente as 

pessoas apresentam diferentes biótipos, que sofrem influência da idade e sexo. Assim, não se 

pode admitir que mobiliário utilizado na sala de aula seja adequado para todos os estudantes. 

Segundo Iida (2005), a ergonomia, no dias atuais, expandiu-se também para atividades 

de ensino, procurando torná-las mais eficientes. Vários fatores justificaram tal interesse, desde 

financeiro, infra-estrutura, objetivo instrucional, forma do ensino, aspectos organizacionais, 

etc. Para este autor, o ensino, na maioria dos casos, se realiza de forma monótona e pouco 

estimulante,  com execução  das  aulas  verbais  expositivas,  requerendo do aluno adoção de 

posturas estáticas  em suas carteiras  escolares que produzem fadiga muscular.  Os métodos 

mais interativos, em que se procura estimular o aluno a apresentar certos desempenhos podem 

ser  mais  eficientes.  Ressalta-se  a  necessidade  do  conhecimento  dos  professores, 

principalmente  no  ensino  fundamental,  para  investigar  alterações  que  possam  surgir  nas 

crianças a fim de que se possam tomar medidas preventivas e/ou corretivas para diminuir a 

possibilidade destas alterações tornarem-se estruturadas.    

O autor acima citado ainda defende a idéia de que o desempenho de professores e 

alunos pode ser influenciado quando o projeto ergonômico do mobiliário, do ambiente físico, 

dos aspectos organizacionais, é bem projetado. Assim a atividade pode condicionar ao aluno 

um conforto físico, psicológico e, portanto, o rendimento do ensino será melhor.

Vale ressaltar a grande influência do meio escolar na postura corporal da criança, lugar 

onde a mesma permanece grande parte do seu dia, realizando atividades que requer dela, o 

melhor desempenho possível. No ingresso à escola, as crianças perdem parte de sua liberdade 

de movimentos, isto se deve ao estilo de vida e ao meio ambiente, que contribuem igualmente 

na limitação das suas atividades físicas. A posição sentada durante a aula é substituída pela 

imobilidade diante da televisão e no carro; o trânsito rodoviário e a vida urbana diminuem as 

possibilidades de brincar. O perfil das crianças e adolescentes dos dias atuais revela fraquezas 

e  diminuição  na  capacidade  dos  órgãos  de circulação  sanguínea,  falta  de mobilidade  das 
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articulações,  e  aumento  de  peso  por  alimentação  mal  orientada  e  prática  para  vencer  as 

dificuldades  diárias.  Este  conjunto  de  acontecimentos  acarreta  as  posturas  defeituosas 

surgidas nesta fase, como também algumas deformações.

O corpo age como se falasse, ele representa intenções, revela sentimentos, é invadido 

por relações de amor, ódio, poder, socialização, amizade; daí a importância desde cedo da 

criança com idade escolar, saber quem é o seu corpo-mente e como ele funciona, não como 

uma dicotomia,  mas sim como uma unidade,  que em conjunto dá harmonia e vida ao ser 

humano que é movimento e transformação. (CARNEIRO, 2001)

É  fato  que  a  brincadeira  e  os  movimentos  são  essenciais  à  vida  das  crianças  e 

adolescentes, a castração desses atos é uma violência, porque são nessas atividades que eles 

constroem seus valores, socializam-se, vivem a realidade de existir, adquirem consciência e 

saem em busca  dos  seus  ideais.  No  processo  de  ensino-aprendizagem  é  de  fundamental 

importância  o reconhecimento  dessa realidade,  como também do alinhamento  correto dos 

segmentos  do  corpo  considerando  a  má  postura  uma  realidade  presente  hoje  em nossas 

escolas. Acreditamos a partir das nossas leituras que quando na escola existe a consciência de 

que a criança é um ser em constante comunicação,  que é movimento e é vida, o trabalho 

desenvolve-se de forma participativa, criativa e transformadora.

Segundo Scoz (1994), a aprendizagem humana se deve a um conjunto de experiências 

vividas no decorrer da vida, que envolve a necessidade de uma harmonia e da valorização do 

indivíduo enquanto ser bio-psico-social. Em relação à área percepto-motora da aprendizagem, 

as  conseqüências  pedagógicas  mais  comuns  decorrentes  de  alterações  nesta  área  são  as 

dificuldades  na  manutenção  da  postura  e  controle  de  movimentos,  causando  disgrafia, 

dificuldade de atenção.

Para  a  autora  acima  citada  os  sintomas  motores  da  disgrafia  ocorrem  da  postura 

incorreta ao sentar-se, má sinergia articular cotovelo/punho/dedos, cansaço ou dores no braço 

ao  escrever,  preensão  inadequada  do  lápis,  pressão  forte  ou  fraca  do  lápis  no  papel, 

ilegibilidade,  distorção  de  escrita,  macrografia,  micrografia  e  lentidão;  já  os  sintomas 

espaciais da disgrafia ocorrem com o desrespeito às linhas, margens e parágrafos, espaços em 

branco, espaço inadequado entre palavras como aglutinação e dissociação, inversão de letras e 

números, direção incorreta no traçado das letras e inadequação de tamanho das letras de haste. 

Quando  na  matemática,  aparecem  falhas  na  seqüência  de  numerais  e  dificuldades  na 

disposição dos numerais em operações.

Com base nas leituras de autores aqui apresentados, acreditamos que a preocupação 

com os problemas posturais na escola por parte de professores e de profissionais interessados 
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em melhorar a saúde escolar só irá contribuir para a sociedade em que vivemos; e com isso 

evitar  enfermidades  futuras  na  coluna  vertebral,  melhorando  o  rendimento  do  aluno  e 

promovendo o seu bem-estar biopsicossocial.

Segundo Ehrenfried (1991), não se pode tentar ensinar às crianças os princípios de 

desenvolvimento adequado do corpo, se não tiverem o bom exemplo e não forem estimuladas 

por pais e professores. Nas escolas as crianças estão sujeitas a grandes pressões. Delas são 

exigidas posturas, nas quais devam ficar sentadas grandes partes do dia, enfatiza-se o êxito da 

leitura, a escrita e matemática, mas não se presta atenção à maneira pela qual elas descobrem 

a si mesmas nestas atividades. Buscam-se resultados ao invés de sucesso. Assim, as crianças 

criam tensões musculares para interromper seus medos e dores, e para amortecer os impulsos 

que as levam a esses sentimentos.  Consequentemente,  estas tensões musculares  afetam os 

movimentos, a postura, o crescimento e a estrutura, gerando bloqueios. A manutenção destes 

bloqueios levará a hábitos e diminuirá a capacidade de expressarem-se.

Do  contrário,  quando  é  permitido  à  criança  explorar  seu  corpo,  movimentá-lo 

livremente longe de pressões e medo, os bloqueios não aparecem. Quando todas as partes do 

corpo  funcionam  sem bloqueios,  sua  forma  harmoniosa  é  mantida,  o  desgaste  é  menor, 

preserva-se desta maneira o equilíbrio, e consequentemente, uma boa postura.

Mendonça apud Rodrigues (1999, p. 49) diz que: “As características da infância não 

podem ser negligenciadas. A infância é a fase da vida fundamental para o desenvolvimento do 

homem”; ressaltando o respeito indispensável às particularidades do masculino e feminino.

1.4 A Mobília, o Excesso de Peso do Material Escolar e os Danos Provocados na Postura 

Corporal dos Alunos

Uma das maiores preocupações dos ortopedistas e fisioterapeutas em relação à postura 

dos alunos atualmente diz respeito ao material escolar levado por eles diariamente. O excesso 

de peso deste material provoca dores e danos corporais, principalmente nas crianças em fase 

de desenvolvimento, que se insere no ensino fundamental, fase estudada em nossa pesquisa e 

preocupação presente em todo percurso do nosso estudo.

Segundo Perez (2002) a mochila escolar, que surgiu inicialmente como modismo no 

Rio de Janeiro, a partir do verão de 1986, foi adotada por crianças e pré-adolescentes, como o 

mais utilizado meio de transporte de material escolar nos anos seguintes. Desde então, passou 

a ser um dos temas bastante controvertidos entre profissionais de saúde, educadores e pais. Os 

alunos que freqüentam o ensino fundamental são obrigados a carregar todos os dias para a 
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escola uma quantidade de livros e de material escolar nas suas mochilas. Se, por um lado, a 

mochila é ideal para repartir o peso do material, por outro lado, quando mal usada, ela pode 

representar um perigo para a criança.

Além de  pesar  no  bolso  dos  pais,  o  excesso  de  material  escolar  sobrecarrega  os 

ombros  dos  alunos,  como também sua postura,  levando a  inúmeros  problemas  na coluna 

vertebral. “São freqüentes em consultórios, crianças reclamando de dores porque transportam 

muito peso nas mochilas, bolsas, sacolas, sacos e ainda no braço”, diz o pediatra Adalberto 

Stape, do Hospital Albert Einstein2. 

A  escola  deve  ter  bom senso  em relação  ao  material  que  pede,  e  a  família  deve 

investigar o que a criança coloca na mochila3. Em nossa pesquisa conforme demonstraremos 

adiante se observam os danos e deformidades constantes,  que o excesso de peso levado pelos 

alunos, provoca.

O peso sobre a coluna vertebral pode provocar desde dores no pescoço e ombros até 

alterações permanentes na coluna, como o dorso curvo (corcunda), e distensões musculares 

em articulações e fraturas. Os tipos de lesões mais comuns são as agudas e traumáticas, que 

ocorrem de repente,  e  as  decorrentes  de  esforços  repetitivos,  sendo estas  mais  comuns  e 

provocadas pelo peso excessivo sempre no mesmo lugar, bem como a forma de sentar e se 

posicionar nas cadeiras em sala de aula4. 

Outros fatores podem acarretar  danos a essas crianças como os tipos de cadeiras e 

mesas, o posicionamento dos recursos didáticos em relação à localização das cadeiras dos 

alunos,  a  luminosidade  da sala  de aula,  a temperatura  ambiente  e ainda a disposição dos 

alunos em sala de aula5.

A fase mais sujeita a problemas é a do crescimento rápido, que para as meninas, vai 

dos 10 aos 14 anos, e que para os meninos, vai dos 12 aos 16 anos. Esta faixa etária está 

incluída na fase do ensino fundamental, principalmente na rede pública, foco do nosso estudo.

Vários são os  sinais  de sobrecarga de peso pelo material  escolar  carregado,  como 

dores nas costas e nas pernas e a presença de fadiga muscular6.
2 Revista da Folha de São Paulo, 02/02/2003.
3 YURI, 2003; PUERTAS in RAYMUNDI, Diário de São Paulo, 04/02/2003.
4 YURI, Revista da Folha de São Paulo, 2003.
5 A mochila ideal. Revista Veja, n. 1558, p. 148, ago. 1998.
6 Para controlar esse problema, a prefeita Marta Suplicy sancionou a lei municipal na cidade de São Paulo, que já 
vale para este ano letivo, restringindo a carga máxima de material a 10% do peso corporal do estudante. Segundo 
Henrique  Sodré,  chefe  da  ortopedia  infantil  da  Unifesp,  seria  mais  eficiente  fazer  um  programa  de 
conscientização de professores e diretores de escolas; já para Mônica Cristina Mussi, diretora técnica do ensino 
fundamental da Secretaria Municipal da Educação do Estado de São Paulo, a idéia não é punir as escolas, mas 
sim trazer à tona o debate,  pois, a repetição da prática de carregar peso excessivo, como também à falta de 
orientação sobre as posturas corretas em sala de aula, pode acarretar seqüelas sérias no futuro, quando adultos. 
Cada escola vai decidir como aplicar a lei, orientando professores, pais e alunos sobre os perigos das mochilas 
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Em média o material escolar de alunos do ensino fundamental chega a pesar entre 4,5 

a 10kg, dentro de uma faixa etária dos 08 aos 16 anos, não respeitando muitas vezes a média 

do peso das crianças e adolescentes.

Esse fator merece atenção por parte da comunidade médica e fisioterapêutica, pois é 

um  perigo  constante  exercido  nas  escolas  chegando  até  a  causar  o  aparecimento  de 

enxaquecas,  cálculos  renais,  desvios  posturais,  distúrbios  circulatórios,  dentre  outras 

patologias.  Uma  intervenção  profilática  a  cerca  desta  problemática  deve  ser  iniciada  ou 

incrementada  nas  comunidades  educativas,  envolvendo  profissionais  das  instituições  de 

ensino e da área de saúde que trabalham com crianças na idade escolar. Algumas medidas 

podem  ser  adotadas  para  tentar  amenizar  tais  transtornos  como,  instalação  de  armários 

individuais nas escolas para o material escolar, bem como que todas as atividades escolares 

fossem desenvolvidas na própria escola, eliminando o transporte do material pelas crianças. 

Tais ações são de ordem preventiva, sendo uma maneira de agir antes que os problemas de 

saúde ocorram e no sentido de impedir sua ocorrência. (REBELATTO; CALDAS; VITTA, 

1991)

Os ortopedistas em geral  mostram que a fase de crescimento da criança e do pré-

adolescente é um período bastante dinâmico, sobrecarregando músculos, ligamentos, tendões 

e  ossos,  principalmente  na coluna  vertebral.  Esta  sobrecarga  será  agravada  se  o  pequeno 

paciente tiver uma sobrecarga de peso nas suas costas porque na fase de crescimento há um 

estímulo do desenvolvimento global das estruturas acima citadas, Toda criança pode sofrer 

danos na coluna vertebral se continuar a carregar a mochila nas costas com material escolar 

excessivo. O peso das mochilas pode ser um grande inimigo para a garotada se elas forem 

carregadas nas costas de forma errada.

Uma criança que leva em sua mochila três livros didáticos, três cadernos e o diário, 

está carregando mais peso do que deveria. O excesso de material escolar nas mochilas deixa a 

criança torta. Ela termina usando a bolsa no ombro, sobrecarregando um dos lados do corpo. 

Isso aumenta o risco de escoliose e dores musculares. Um excesso de peso que a criança 

transporta todos os dias vai dar origem a deformações graves em nível de coluna vertebral, 

uma vez que a criança ainda se encontra em fase de crescimento, sendo a sua constituição 

músculo-esquelética ainda muito frágil. (PEREZ, 2002)

Médicos  pediatras  e  ortopedistas  alertam  que  as  crianças  do  ensino  fundamental 

podem acabar tendo graves problemas na coluna, se carregarem um peso excessivo para a 

escola. A criança que vai caminhar bastante até chegar à escola, ou utiliza veículos públicos, 

pesadas.
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sobe  e  desce  escadas  para  ir  e  vir  pode  apresentar  alterações  que  vão  desde  contraturas 

musculares lombares, que são dolorosas, até deformidades estruturais. Tudo depende, é claro, 

do peso do material transportado e da constituição física da criança, bem como sua idade. 

Quanto  maior  a  idade  ou  a  constituição  física,  maior  o  peso  suportado,  geralmente,  os 

meninos são mais musculosos do que as meninas de mesma idade, e suportam mais peso. 

Alguns  especialistas  sugerem  aos  diretores  e  profissionais  que  as  mochilas  tenham 

“rodinhas”, cinto nos quadris, bem como, costas almofadadas.

Perez (2002) relata que em um levantamento conduzido pela Academia Americana de 

cirurgiões Ortopédicos, cerca de 60% dos ortopedistas disse ter pacientes em idade escolar 

com queixa de dor nas costas e nos ombros, causada por mochilas pesadas. O excesso de 

material  escolar carregado diariamente pelas crianças acaba por impor uma tensão extra à 

coluna e aos ombros, provocando problemas de posturas desnecessários.

Segundo  Rebelatto  (1996)  um  peso  muito  grande  pode  prejudicar  o  corpo.  Os 

pesquisadores notaram que meninos e meninas que usam mochilas penduradas nas costas têm 

que dobrar o corpo para frente para manter o equilíbrio. Com isso, os músculos da região 

lombar recebem um peso grande demais, forçando muito as vértebras da coluna. Isso faz com 

que a coluna fique mais curvada do que ela é normalmente, em especial na região do pescoço. 

Crianças que penduram mochilas ou bolsas em um dos ombros também apresentam o desvio 

nos ombros além do pescoço.

A melhor  maneira  de carregar  livros  é  em uma mochila  com apoio em ambos  os 

ombros para estimular a simetria, mas, mesmo assim, a carga não deve ser grande. Devem ser 

providenciados armários com grande capacidade para minimizar a quantidade de livros que a 

criança precisa carregar com ela.

A utilização de bolsa pesada acarreta posições assimétricas (Figura 5) ocorrendo uma 

compensação  com elevação  do  lado  onde  se  coloca  a  alça  da  bolsa.   Consequentemente 

provocará tensão de toda musculatura paravertebral dorsal da coluna, além dos músculos do 

pescoço e braço, outras desordens biomecânicas podem acontecer como a rotação do tronco, 

pelve, dentre outras.

O equilíbrio pode ser obtido com a colocação da alça sobre o ombro oposto, o que 

também libera ambas as mãos. (Figura 6)

Neste  caso,  se  observa  a  simetria  dos  segmentos  impedindo  o  aparecimento  de 

posturas incorretas ao andar, além de livrar os alunos de problemas futuros.
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FIGURA 5: Postura Assimétrica FIGURA 6: Postura Simétrica
Fonte: OLIVER, 1999 p. 93 Fonte: OLIVER, 1999 p. 93

       FIGURA 7: Material Escolar
       Fonte: OLIVEIRA, 2004 p. 105

A figura 7 mostra três tipos de bolsas, a primeira levada nas costas, onde observamos a 

simetria dos segmentos; na segunda a alça colocada no ombro oposto com na figura anterior, 

e  na  terceira  uma  bolsa  tipo  pasta,  segurada  pela  mão  de  um dos  lados  do  corpo.  Aqui 

observamos  a  assimetria  com  possibilidade  de  ocorrência  de  sérios  desvios  da  coluna 

vertebral.

No  que  diz  respeito  à  mobília  escolar considerando-se  a  função  pedagógica  das 

carteiras escolares, pode-se dizer que devem estar de acordo com as necessidades básicas da 

tarefa, facilitando o cumprimento do estabelecido na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional  (LDB)  de  1996.  A  lei  estabelece  a  educação  como  garantia  de  pleno 

desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação 

para o trabalho. Professores, alunos e material didático são considerados ingredientes básicos 

do processo ensino-aprendizagem. Contudo, o ambiente físico é negligenciado. (FERREIRA, 

2001)
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Há de se considerar que o homem é um ser em movimento, sendo assim, a postura 

sentada  transgride  essa  característica  humana  básica,  trazendo,  como  conseqüência, 

incômodos físicos. Essa incompatibilidade existente entre o ser humano e a postura sentada, 

somada à inadequação do mobiliário escolar favorece o aparecimento de várias patologias 

músculo-esqueléticas.

O  hábito  de  se  manter  em postura  errada  na  escola  ou  em  casa,  usando  móveis 

inadequados,  na fase de crescimento,  pode resultar  em alterações estruturais  do esqueleto, 

sobrecarregando  as  articulações,  forçando  tendões,  ligamentos  e  músculos,  provocando 

deformidades da coluna vertebral. As conseqüências a curto e médio prazo, segundo médicos 

e fisioterapeutas, são dores, tendinites e até hérnias discais.

Para Oliver (1999) o problema usualmente começa na infância e é causado por sentar-

se em posturas erradas,  como inclinadas,  com os ombros  caídos;  em cadeiras  que podem 

possuir  uma altura  inadequada,  com assento que se inclina para trás ou escrevendo sobre 

mesas que são muito baixa e plana em vez de inclinadas, tanto na escola quanto em casa.

Perez  (2002)  esclarece  que  a  existência  de  lombalgia  e  dorsalgia  por  fadiga  de 

musculatura para vertebral é mais freqüentemente do que se possa imaginar. Esse problema 

aparece  quando  o  indivíduo  fica  sentado  e  curvado  excessivamente  para  frente;  tem  a 

impossibilidade de aproximar o tronco à mesa de trabalho por obstrução à entrada das pernas; 

tem ausência de apoio para o dorso; quando sentado e a carteira é excessivamente alta ou 

sentado num assento  muito  baixo.  A situação  de  fadiga  repetitiva  pode  ocasionar  tensão 

muscular crônica, acompanhada de hipóxia e miosite, compressão de discos intervertebrais, 

prejudicando a nutrição desses discos e contribuindo para a geração de lombalgia e dorsalgia.

O  mobiliário  escolar  atualmente  utilizado,  as  carteiras,  mesas  e  cadeiras  são 

diametralmente inadequadas a crianças. A condição do mobiliário usado pela criança também 

é importante e deve-se adequar à atividade e ao tamanho dela. Na escola, o mobiliário é único 

e exclusivo para todas as idades, do ensino fundamental ao médio, não oferecendo o mínimo 

de conforto necessário para o tempo de atividade exigido. Isso obriga a criança a se contorcer, 

esticar-se,  utilizando-se  de má  postura,  enquanto  o  músculo  tem que  ajustar  a  tudo isso, 

alterando, conseqüentemente, o desenvolvimento e a postura normal da criança.

Nas escolas públicas as condições ainda são mais precárias, onde o ambiente quanto à 

iluminação,  ventilação,  espaço  não  condizem com a  realidade  e  exigências  contidas  nos 

documentos da Educação. As carteiras muitas vezes são condenadas, trazendo prejuízo não só 

à postura dos alunos, mas também o perigo de quedas por estarem quebradas, e ainda de se 

machucarem através de cortes ou ferimentos semelhantes.



55

Segundo  Oliver  (1999)  as  escrivaninhas,  da  mesma  maneira  que  as  cadeiras 

necessitam  possuir  várias  alturas.  Uma  escrivaninha  muito  alta  estimula  a  má  postura, 

especialmente  do  pescoço  (Figura  8).  Uma  escrivaninha  muito  baixa  estimula  a  postura 

relaxada (Figura 9). A relação entre as alturas da cadeira e da escrivaninha é também muito 

importante,  pois  se  a  altura  da  cadeira  estiver  correta  e  a  altura  da  mesa  incorreta,  os 

benefícios do móvel correto são desperdiçadas.

FIGURA 8: Escrivaninha alta FIGURA 9: Escrivaninha baixa
Fonte: OLIVER, 1999 p.94 Fonte: OLIVER, 1999 p. 94

A figura 10 mostra variações diferentes de cadeiras e mesas, valorizando a altura das 

cadeiras em relação às mesas, bem como a postura dos pés em relação ao chão e também a 

postura da cabeça e do pescoço.

    FIGURA 10: Ergonomia – Mobília Escolar
    Fonte: OLIVEIRA, 2004 p. 105
O  ambiente  "sala  de  aula"  tem  grande  importância  no  processo  pedagógico  e  as 

carteiras são parte integrante desse ambiente,  tendo grande influência na produtividade do 
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aluno. Logo, uma carteira adequada irá expor os estudantes ao mínimo de constrangimento na 

execução de sua tarefa.

Segundo Ferreira (2001), os desajustes na coluna podem prejudicar todo o corpo, pois 

é através dela que se dá o fluxo nervoso que comanda a função de cada órgão do organismo. 

Uma das causas dos problemas posturais apresentados por crianças é a inclinação das cadeiras 

para trás, com a superfície das carteiras em plano horizontal. Quando as crianças se inclinam 

sobre  a  mesa  para  encurtarem  a  distância  entre  os  olhos  e  os  livros  e  cadernos,  esse 

movimento comprime as vértebras lombares.

Considerando-se  que  as  carteiras  são  mobílias  para  uso  prolongado,  ausência  ao 

usuário de estofamento tanto no acento como no encosto deve levar a sensação de desconforto 

a qual tende a crescer à medida que ele permanece sentado. Tal condição obriga a mudança 

constante de posição e a buscar posições mais confortáveis, levando aos vícios posturais. Esse 

processo nocivo agrava-se pela ausência de curvatura na extremidade superior do encosto e 

pelas  suas  dimensões  inadequadas,  tanto  ao  indivíduo  de  grande  estatura  quanto  ao  de 

pequena estatura.

O acento é uma das invenções que mais contribuíram para modificar o comportamento 

do homem, uma vez que, na vida moderna, ele chega a passar mais horas sentado do que em 

pé. Na posição sentada, o corpo entra em contato com assento só através de sua estrutura 

óssea. Esse contato é feito por dois ossos de forma arredondada, situados na pelve chamadas 

tuberosidades isquiáticas as quais suportam 75% do peso total do corpo sentado. (PEREZ, 

2002)

1.5 Pesquisas Desenvolvidas sobre Postura Corporal de Escolares no Brasil e em Outros 

Países

Atualmente,  a preocupação com a postura corporal das crianças e dos adolescentes 

vem aumentando significativamente, ocupando um espaço relevante, enquanto discussão entre 

profissionais da saúde e da educação de todo o mundo. No Ensino Fundamental essa realidade 

se faz mais presente, pois é nesta fase escolar, onde a criança é mais susceptível à aquisição 

de  vícios  posturais,  que  são  os  responsáveis  muitas  vezes,  pelas  patologias  da  coluna 

vertebral, bem como déficits de atenção, transtornos percepto-motores e de aprendizagem.

Nos  estudos  que  serão  relatados  a  seguir,  observa-se  o  empenho  da  comunidade 

educativa, dos profissionais da saúde e de especialidades afins de vários países e do Brasil, em 



57

desenvolver nas escolas, programas preventivos, buscando uma manutenção ou melhora da 

saúde do escolar, principalmente no contexto da educação postural.

Segundo  Mota  (1991),  na  cidade  do  Porto  em Portugal,  professores  de  Educação 

Física da Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física da Universidade do Porto 

desenvolveram um estudo da postura corporal como fator de observação na escola. O objetivo 

do estudo foi  de  descrever,  numa população  escolar  da região  do grande  Porto,  algumas 

insuficiências de atitude postural e da capacidade funcional de alguns músculos da coluna e 

pés dos escolares.

O autor supracitado segue referindo que foram avaliados 102 alunos, com idade entre 

11 e 16 anos, de ambos os sexos, que apresentaram postura escoliótica, déficit dos músculos 

da coluna e alterações  dos pés. Os números  foram significativos,  pois no sexo masculino 

25,9% portava escoliose, e no sexo feminino 37,5%, sendo o desvio mais evidente. Do total 

da  amostra,  55%  apresentaram  algum  desvio  na  coluna  vertebral;  40%  apresentaram 

insuficiências musculares; e 38% alterações na forma normal do pé.

Após a análise dos resultados obtidos no estudo, os professores de Educação Física 

viram a necessidade de sugerir uma intervenção mais específica com objetivos preventivos, 

onde dela participassem os pais, professores e toda a comunidade educativa em conjunto. A 

ação  desenvolvida  no  estudo  buscou  a  melhora  do  quadro  de  saúde  dos  alunos,  que  já 

apresentavam  problemas  de  atenção  e  de  escrita,  como  transtornos  secundários  aos 

primeiramente instalados.

Needleman,  Salamanco  e  Gil  (1996),  descrevem em sua  pesquisa,  o  Programa  de 

Promoção e Proteção da Saúde do Escolar da Municipalidade da Cidade de Buenos Aires. 

Este foi criado em 1986 pela Divisão de Promoção e Proteção da Saúde do Hospital Infantil 

Dr. Ricardo Gutiérrez,  e entrou em vigência em 1989 pelo decreto 3362 da Secretaria  de 

Saúde do Município. Tal programa teve o propósito de elaborar e por em prática um sistema 

de assistência, docência e investigação, orientado a favorecer e estimular a aprendizagem em 

saúde,  levando  a  diante  ações  para  prevenção,  melhora  ou  resolução  dos  problemas  da 

comunidade educativa.

Os autores acima tomaram como amostra, as avaliações e exames de saúde, realizados 

por uma equipe interdisciplinar, de 869 crianças com idade entre 11 e 16 anos de dez escolas 

municipais da cidade; onde foram detectadas algumas patologias presentes como, pé plano, 

asma brônquica, postura escoliótica, transtornos visuais, obesidade, desnutrição, hipertensão 

arterial,  hipoacusia, cáries dentárias,  dentre outras patologias que poderiam estar causando 
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outra problemática como os transtornos de conduta e aprendizagem, o que preocupava pais, 

educadores e os profissionais envolvidos no programa.

Propostas foram levantadas e ações preventivas iniciadas,  mas de maneira limitada 

devido à escassez de profissionais e da falta de recursos materiais destinados ao programa, 

porém a certeza da necessidade da ação desenvolvida foi comprovada, levando a anseios de 

melhores condições.

Knight e Noyes (1999) descreveram pesquisa sobre o comportamento de crianças em 

relação  à  mobília  escolar  na cidade  de  Western,  Estados  Unidos,  objetivando  analisar  as 

conseqüências  das  longas  jornadas  escolares  na  posição  sentada,  com  a  utilização  de 

diferentes assentos. A pesquisa foi realizada numa classe de 21 crianças, sendo 13 de gênero 

masculino e 08 do feminino, compreendendo idades entre 09 e 11 anos, durante o período de 

duas semanas.

Nesse  estudo  foram observados  resultados  de  modificação  no  comportamento  dos 

escolares, em relação à realização das tarefas e o modo de sentar, quando na utilização dos 

assentos tradicionais e dos novos assentos chamados de cadeira 2000 plus associados a mesas. 

Algumas crianças referiam dores na coluna e inquietude durante as aulas, fazendo uso do 

assento tradicional; o que melhorou com o novo assento. Os pesquisadores concluíram que às 

crianças deveria ser dada uma opção em escolher os assentos nas escolas, e aos educadores o 

conhecimento na aquisição dos mesmos, além de conhecimento sobre os aspectos posturais, 

antropométricos e ortopédicos no sentar e atividades relatadas.

Um estudo elaborado nos Estados Unidos com 345 crianças em idade escolar afirmou 

o que muitos já desconfiavam: a mochila sempre está sobrecarregada e não deve ser colocada 

nas costas das crianças e nem pendurada num ombro só. O ideal é que a carreguem na mão, 

alternando de uma para outra. (FERREIRA, 2001)

O autor  acima  citado  fala  sobre  outro  estudo realizado  na  Itália  mostrando  que  a 

mochila provoca um deslocamento do centro de gravidade do corpo para trás. Quanto mais 

pesada à bolsa, maior será a deslocação. Esse desequilíbrio é compensado com a projeção do 

corpo  para  frente,  o  que  pode  provocar  o  desvio  da  coluna,  além  de  sobrecarga  nas 

articulações e nos músculos das pernas.

Segundo Ferreira (2001) os efeitos de um mobiliário escolar ergonômico em relação a 

um mobiliário com design tradicional foram testado em três grupos de alunos de 10 anos de 

idade na Suécia.  Foi  observada uma redução significativa  de sintomas de dores músculo-

esqueléticas  após o uso de mobiliário  ergonômico,  com relato de substancial  aumento no 
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conforto. Fica assim evidente a necessidade de mobiliário escolar adequado, no sentido de 

evitar incômodos físicos à comunidade escolar.

Observa-se nos seis trabalhos citados, que continentes e países diferentes, relatam as 

mesmas dificuldades em relação à saúde do escolar, os desvios de postura corporal da criança 

se fazem presentes nas duas realidades. E o Brasil?

Em nosso país a situação não é diferente, pois também os profissionais da saúde e da 

educação vêm desenvolvendo trabalhos  a  cerca da referida  problemática.  Já em 1986,  na 

Universidade  Federal  da  Paraíba  (UFPB),  um grupo  de  professores  do  Departamento  de 

Fisioterapia  do  Centro  de  Ciências  da  Saúde,  se  preocupava  com  a  necessidade  de 

conscientização  sobre  a  postura  corporal  desde  os  primeiros  anos  de  crescimento  do 

indivíduo. Foi desenvolvida uma pesquisa que recebeu o nome de “Alterações Posturais em 

Alunos de Escolas de 1º e 2º Graus do Estado da Paraíba”, visando detectar e prevenir vícios 

posturais em alunos, a fim de evitar futuros problemas da coluna vertebral.

O estudo foi realizado em 1.143 (um mil, cento e quarenta e três) alunos de ambos os 

sexos, com faixa etária entre 06 e 18 anos. Naquele momento, foram registrados através de 

uma avaliação postural, hábitos e vícios, dentro e fora da sala de aula, chegando a um perfil 

assustador.  Do  número  de  alunos  avaliados,  917  (novecentos  e  dezessete)  alunos 

apresentavam pelo menos um tipo de desvio postural,  que sem o devido controle,  poderia 

agravar-se, causando danos irreparáveis na idade adulta. A alteração que naquele momento 

mais foi observada nos alunos, foi o desvio denominado escoliose.

Dessa pesquisa, nasceu uma cartilha com o nome de “João Ligeirinho e o ABC da 

Postura”, que foi publicada pela Fundação de Assistência ao Estudante – FAE, do Ministério 

de Educação, na intenção de integrar o trabalho preventivo ao Programa Nacional Saúde do 

Escolar, aplicado ao ensino público. Devemos aqui referir que a cartilha que seria distribuída 

nas escolas públicas, não foi reproduzida por falta de recursos, se tornando assim apenas um 

instrumento do estudo. (ANDRADE; LUCENA, 1994)

Bernardineli (1996), em sua dissertação de mestrado,  escreveu num estudo de caso 

sobre as anomalias posturais e o desempenho escolar, onde refere que cada vez mais cedo, tais 

anomalias se fazem presentes na vida da criança da comunidade educativa. A autora fez um 

diagnóstico de estruturação corporal, com 159 escolares da primeira e quarta séries da escola 

pública estadual Professor Wilson Brandão Tóffano, na cidade de Campinas, SP; através do 

qual foram caracterizados os sujeitos “alinhados” e “desalinhados”.

Então,  a  partir  daí,  foi  possível  relacionar  também  seus  respectivos  desempenhos 

escolares e comportamentos sociais, conforme avaliados pelo professor, agente indispensável 
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em  tal  trabalho.  Os  dados  obtidos  demonstraram  que  91%  dos  sujeitos  estudados 

apresentaram problemas posturais associados a dificuldades escolares, o que forneceu dados 

suficientes para afirmar que as atividades motoras são fundamentais para o aprendizado.

Outro estudo foi realizado em Ribeirão Preto,  em decorrência  de um levantamento 

epidemiológico de escolares  portadores de escoliose da rede pública de ensino de 1º e 2º 

graus.  Neste  estudo  foram  detectados  números  significativos  de  escolares  com  vícios 

posturais. O estudo recebeu como título “Orientação Postural aos Escolares em Escolas da 

Rede  Pública  do  Ensino  de  1º  e  2º  Graus,  no  Município  de  Ribeirão  Preto/SP”;  sendo 

desenvolvido por profissionais de enfermagem, tendo como objetivo orientar pais, professores 

e alunos quanto à educação postural. Vale ressaltar, que cada professor responsável pela sua 

classe,  integrou-se  ao  grupo  juntamente  com  seus  alunos,  participando  diretamente  das 

discussões. (FERRIANI et al 1996)

Em Maringá, no Estado do Paraná, os profissionais e acadêmicos da Educação Física 

realizaram estudo experimental, com 129 escolares, de ambos os sexos, de 5ª a 8ª série do 

Ensino Fundamental no ano de 1998, em relação ao conhecimento sobre desvios posturais, 

suas possíveis causas, e que conseqüências acarretavam. (SANTOS, 1998)

O referido estudo mostrou que 71,3% não tinham conhecimento do que fosse desvio 

postural, bem como suas causas e/ou conseqüências, sendo o restante da amostra conhecedora 

de  algum  tipo  de  desvio,  porém  não  sabiam  ao  certo  suas  causas,  ou  o  que  podiam 

desencadear.

O autor refere ainda, que os professores apresentaram a mesma dificuldade dos seus 

alunos  em responder  os  questionários  da  pesquisa,  o  que  levou  os  mesmos  as  seguintes 

conclusões: os escolares possuem conhecimentos mínimos sobre desvios posturais e menos 

ainda sobre as possíveis causas; a grande maioria dos escolares possui hábitos de vida diária 

propensos  à  aquisição  de  desvios  posturais;  os  escolares  não  recebem informações,  nem 

orientações sobre problemas de postura dos professores de nenhuma disciplina, inclusive dos 

professores  de  educação  física;  os  alunos,  como  também  os  professores  se  interessaram 

bastante  em  saber  mais  sobre  os  problemas  de  postura,  no  momento  de  responder  os 

questionários; e por fim os pesquisadores chegaram à certeza da necessidade de um trabalho 

com palestras proferidas aos escolares e professores, com o objetivo de orientar melhor a 

comunidade  educativa,  além  da  realização  de  atividades  por  parte  dos  professores,  que 

permita um trabalho de corpo mais dinâmico com os alunos.

Nagassaki,  Oliveira  e  Rosa  (2002)  referiram  que  ainda  no  Paraná,  na  cidade  de 

Londrina em 1998, uma equipe multidisciplinar do PEEPIN (Projeto Especial de Ensino – 
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Integrando Ensino, Serviços e Comunidade); realizou estudo numa área de abrangência da 

Unidade Básica de Saúde do Jardim Piza-Roseira, no qual 42 crianças, com idade de 07 a 12 

anos,  escolares  do  Ensino  Fundamental  do  Colégio  Estadual  Jardim  Piza-Roseira,  foram 

submetidas a uma avaliação postural.

Tal estudo objetivou inovar na educação dos profissionais da saúde, promovendo uma 

integração destes com a comunidade e com a realidade social e escolar. Os participantes da 

pesquisa  foram  profissionais  e  acadêmicos  de  Bioquímica,  Enfermagem,  Farmácia, 

Fisioterapia,  Medicina  e  Odontologia  da  cidade  de  Londrina.  Após  a  avaliação,  foram 

detectados  os  seguintes  resultados:  73,8% das  crianças  apresentaram aumento  na  lordose 

lombar;  54,8% também apresentavam protusão dos ombros,  seguidos pelas alterações  nos 

joelhos que foram de 52,3%. O número elevado de crianças com possíveis desvios posturais 

encontrados neste estudo são conseqüência possivelmente de alterações fisiológicas naturais 

do crescimento e desenvolvimento humano, além de alterações estruturais provocadas pelo 

uso inadequado de mobiliários (carteiras escolares), vícios posturais como, por exemplo, a 

forma de carregar mochilas, de calçados inadequados, entre outros. Daí, se concluir que a 

falta de conhecimento dos pais e dos professores, além da ausência de um trabalho escolar 

preventivo vem a contribuir na ocorrência de tais transtornos.

Além dos  estudos  relacionados,  foi  observada  a  realização  de  alguns  programas  e 

projetos por parte de Secretarias Estaduais e Municipais de Educação e de Saúde no contexto 

educativo de alguns Estados do país. Isso mostra o interesse e a preocupação por parte das 

Políticas Públicas de Educação e Saúde em melhorar a saúde do escolar.

Na cidade do Rio de Janeiro, o Núcleo de Prevenção do Problema Postural, idealizado 

por Renata Ungier e Alexandre de Mayor, desde o ano de 2000, tem como objetivo primordial 

estabelecer estratégias de prevenção do problema postural no ambiente escolar. As atividades 

são realizadas no CIEP (Centro Integrado de Educação Permanente da Nação Rubro Negra), 

no Leblon - Rio de Janeiro, dentro do EACA (Escola Amiga da Criança e do Adolescente), 

que  é  um projeto  multidisciplinar  que  envolve  pediatras,  fisioterapeutas,  fonoaudiólogos, 

psicólogos,  dentre  outros  profissionais  interessados  na  promoção  da  saúde  na  escola.  O 

trabalho abrange cada vez mais, um número maior de alunos e professores. (UNGIER, 2002)

Outro  programa  que  deve  ser  mencionado  é  o  Programa  de  Saúde  do  Escolar, 

realizado pela Secretaria Municipal de Educação de Campinas do Estado de São Paulo, com 

transmissão da Rede Anhanguera de Comunicação. O programa mantém um serviço diário de 

informação sobre a saúde do escolar, além de promover campanhas nas escolas públicas da 

cidade,  com  realização  de  palestras,  distribuição  de  folders  e  cartilhas  educativas  sobre 
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postura corporal, dentre outros temas que abrangem o desenvolvimento físico e postural da 

criança e outros transtornos7.

Ainda dentro da Rede Municipal,  a Secretaria de Educação da cidade Londrina no 

Paraná, desenvolve na Escola Municipal Reverendo Odilon Gonçalves Nocetti de Educação 

Infantil e Ensino Fundamental,  um Programa de Avaliação Postural. Neste, o professor de 

Educação Física avalia o aluno para detectar  possíveis  anormalidades na coluna vertebral, 

pernas e pés;  e  encaminha os mesmos para médicos  e fisioterapeutas;  realizando também 

dentro da escola, palestras de orientações sobre o assunto.

Ferst  (2003)  em  estudo  realizado  em  Florianópolis  (SC)  avaliou  sobre  o  uso  da 

mochila escolar e suas implicações posturais em alunos do Colégio Militar de Curitiba, e teve 

por objetivo relacionar o uso da mochila escolar com o surgimento e/ou aumento de desvios 

posturais na coluna vertebral dos alunos. A avaliação foi realizada mais precisamente em 105 

alunos  da 5ª  série  do ensino  fundamental,  através  de uma investigação  que consistia  em 

realizar  com  os  alunos  duas  avaliações  posturais  comparativas,  com  um  intervalo  de 

aproximadamente 1 ano e 4 meses, e também um controle semanal das mochilas, através de 

uma pesagem.

Observou-se, a partir de cálculos estatísticos do estudo referido acima, que os desvios 

posturais que podem surgir são a escoliose, a lordose e a cifose; o surgimento e/ou aumento 

dos desvios posturais na segunda avaliação em relação à primeira foi insignificante; quanto 

maior  for o peso da mochila,  maior  será a  possibilidade  do aluno, tanto masculino  como 

feminino, de desenvolverem algum tipo de desvio postural e que existe um aumento no peso 

das  mochilas  com  a  evolução  das  séries.  O  estudo  concluiu  que  é  importante  um 

acompanhamento  do  crescimento  corporal  do  aluno,  tanto  familiar  como escolar,  pois  as 

mochilas, conforme os cálculos estatísticos, conforme seu peso pode oferecer risco à saúde 

postural do aluno.

Martelli (2006) refere que realizou um estudo em 2004, no município de Tangará (SC) 

sobre a postura da coluna no ambiente escolar, com o objetivo de conhecer a prevalência de 

alterações posturais de coluna vertebral e fatores associados como idade, sexo, altura, peso, 

renda  familiar  e  escolaridade,  em  escolares  de  10  a  16  anos.  A  pesquisa  envolveu  420 

escolares  matriculados  nas  duas  escolas  do  município.  Foram  coletados  dados  clínicos 

provenientes de avaliação fisioterapêutica individual, investigando sobre as alterações do tipo 

hipercifose,  hiperlordose,  escoliose  com  evidências  estruturais,  escoliose  funcional, 
7 PROGRAMA DE SAÚDE DO ESCOLAR. Desenvolvimento físico e postural. Disponível em: 
<http://www.correioescola.com.br/saude/postura.html>. Acesso em: 12 nov. 2002. 
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cifoescoliose  estrutural,  cifoescoliose  funcional,  lordoescoliose  postural,  lordoescoliose 

estrutural  e  postura  cifose-lordose.  Para  obtenção  dessas  alterações,  os  escolares  foram 

avaliados em três posições anatômicas, baseando-se na posição de ombros/escápulas, coluna, 

membros superiores, nível pélvico e abdômen. Os dados não-clínicos foram obtidos a partir 

de um questionário aplicado sob a forma de entrevista estruturada.

A  prevalência  de  alterações  posturais  foi  de  28,2%.  As  duas  alterações  mais 

prevalentes foram a hiperlordose com 20,3%, e hipercifose com 11%. Uma menor altura e o 

peso  corporal  mais  baixo  mostraram-se  estatisticamente  associados  à  prevalência.  O 

conhecimento sobre a prevalência das alterações posturais em coluna vertebral e os fatores 

associados em nível populacional é de fundamental importância para o estabelecimento de 

estratégias de saúde pública direcionadas à prevenção de tais distúrbios.

Um estudo feito  a  partir  do projeto intitulado  Consciência  Corporal  na Escola  em 

2005, relatando  um  processo  de  desenvolvimento  da  consciência  corporal  em  aulas  de 

educação  física  escolar  de  1ª  a  4ª  séries  do  Ensino  Fundamental  da  Rede  Pública  do 

Município  de  Campinas/SP.  O  estudo  alertou  para  a  necessidade  da  mudança  do  olhar 

direcionado ao aluno para que ocorra também uma alteração na atuação do professor, no que 

diz respeito aos cuidados com a saúde corporal dos alunos. Na conclusão do trabalho a autora 

relata que um trabalho multi e/ou interdisciplinar no ambiente escolar se faz necessário com 

vistas à promoção da saúde das crianças. Este estudo referiu que nas séries investigadas já se 

faziam  presentes  alunos  com  queixas  de  dores  na  coluna,  membros  inferiores,  além  de 

problemas dentários, visão, dentre outros.  (CAVALARI, 2005)

O trabalho de prevenção não é realizado apenas em escolas e instituições públicas, 

universidades públicas e privadas também realizam dentro dos seus projetos de pesquisa e 

extensão, programas de educação postural nas escolas públicas e privadas; citamos aqui um 

exemplo que é a Faculdade de Fisioterapia da Universidade de Cuiabá que vem realizando um 

projeto de orientação postural  junto aos alunos do Colégio Coração de Jesus. O projeto é 

coordenado pela Professora Margarete Lovato, docente do Curso de Fisioterapia da instituição 

referida, onde são realizadas avaliações e palestras a cerca dos problemas de postura corporal 

dos escolares dos Ensinos Infantil e Fundamental8.

Diante  do  exposto,  vimos  que  a  saúde  do  escolar  e  os  problemas  relacionados  à 

postura corporal das crianças são uma preocupação que vêm atingindo várias comunidades 

acadêmicas, bem como membros da administração governamental. Observamos também que 
8 COLÉGIO CORAÇÃO DE JESUS. Estudantes da Unic traçam perfil sobre a postura física dos alunos do 
CCJ. Disponível em: <http://www.planetaeducacao.com.br/coracao/fisioterapia.htm>. Acesso em: 12 nov. 2002. 
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os programas sempre são voltados às crianças, com as ações planejadas apenas na direção 

delas; o que é relevante, porém algo deve ser incrementado em relação aos professores, que 

são indispensáveis na prevenção de todos os transtornos aqui vistos.

Assim,  temos  a  preocupação em disseminar  programas  de atuação  direta,  além de 

material  educativo,  para  formação  e  informação  do  professor  na  realidade  da  educação 

postural. Devemos fazer desse profissional, que já é o indivíduo mais importante no processo 

de ensino-aprendizagem do ser humano, também um agente de promoção da saúde do escolar.

Faz-se necessário enfatizar que o nosso estudo vem contribuir no sentido de atuar no 

cerne da problemática em questão, discutindo sobre as ações que podem ser desenvolvidas na 

comunidade educativa em relação à promoção da saúde corporal dos alunos em fase escolar 

do ensino fundamental. É importante relatar que o trabalho por nós desenvolvido nas escolas 

envolvidas na pesquisa valoriza a consciência corporal objetivando prevenir e/ou minimizar a 

ocorrência de posturas corporais viciosas em sala de aula, e consequentemente o aparecimento 

dos desvios da coluna vertebral, e outras patologias e condições nefastas ao desenvolvimento 

humano.

CAPÍTULO  2  -  A  REALIDADE  ESCOLAR  E  A  PROMOÇÃO  DA  SAÚDE 

CORPORAL DOS ALUNOS
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2.1 A Escola Pública,  a Lei  de Diretrizes  e  Bases da Educação Brasileira (LDB) e a 

Relação Existente entre Educação da Postura Corporal e o Ensino Fundamental

A educação se mostra  como um fenômeno social  e universal,  como uma atividade 

humana  necessária  à  existência  e  funcionamento  de  todas  as  sociedades.  Esta  não  é 

simplesmente uma exigência da vida em sociedade, mas também um processo de atribuir aos 

indivíduos, conhecimentos e experiências, tornando-os aptos a atuar no meio social. No seu 

sentido mais amplo, compreende os processos formativos que ocorrem neste meio; em sentido 

restrito,  ocorrem  em  instituições  específicas,  escolares  ou  não,  com  sentido  claro  de 

instituição  mediante  uma  ação  consciente.  Refere-se  ao  processo  de  desenvolvimento  da 

personalidade,  envolvendo a  formação de qualidades  humanas,  sejam elas  físicas,  morais, 

intelectuais e estéticas, tendo em vista a orientação da atividade humana na sua relação com o 

meio social, num determinado contexto de relações sociais.

Nos dias atuais, diante da nossa realidade, devemos ter a visão de que toda, e qualquer 

informação  e  conhecimentos  novos  devem  ser  acrescentados  na  formação  do  professor, 

incluindo  a  interdisciplinaridade  e  a  educação  popular,  proporcionando  assim,  um 

crescimento social, político e profissional.

Ribeiro (2001) afirmou que,

A interdisciplinaridade vai superar a visão restrita da realidade, e resulta de um ato 
de  troca,  de  reciprocidade  e  integração  entre  áreas  diferentes  de  conhecimento, 
visando à produção de novos conhecimentos e a resolução de problemas de forma 
global e abrangente. (p. 137)

Este conceito nos permite valorizar a importância de equipes de profissionais atuando 

de forma interdisciplinar em nossa sociedade, melhorando a qualidade de vida da população, 

em particular nos setores da educação e da saúde, atualmente os mais esquecidos por nossos 

dirigentes.

A educação popular valoriza significativamente a interdisciplinaridade através de seus 

conceitos e trabalhos desenvolvidos nos mais variados ambientes, não se limitando a áreas 

específicas, como também atendendo às necessidades sociais.

Melo Neto (2001) afirmou,

A educação  popular  apresenta-se  como um conjunto  de  elementos  teóricos  que 
fundamentam  ações  educativas,  relacionados  entre  si  e  ordenados  segundo 
princípios e experiências, que por sua vez formam um todo ou uma unidade. Mesmo 
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expressando uma unidade, contudo, é um sistema aberto que relaciona ambiente de 
aprendizagem e sociedade, a educação e o popular e vice-versa. (p. 54)

Numa visão do que foi exposto, podemos entender que a prática docente, bem como, a 

formação do educador, apresenta um fator importante,  que é o saber de experiência como 

continuidade  de um saber  social.  Daí  a  necessidade  de trabalhar  uma relação  entre  esses 

saberes com os saberes de formação e os curriculares, e assim, a relação de todos os saberes 

com a prática. Essa prática mostra algumas vezes aos docentes, a importância do conhecer 

algo novo, algo diferente, de componentes curriculares. Estes lhes trazem uma relação com o 

viver, com a forma de viver, com a saúde e com o comportamento dos seus alunos, não por 

falta de interesse, mas por não lhes ser oferecido como oportunidade de viver experiências 

novas;  ou  ainda  como  a  aquisição  de  saberes  úteis  inclusive  para  melhorar  sua  própria 

qualidade de vida.

Rodrigues  (2003)  se  preocupa  com  a  sensibilidade  do  professor,  numa  visão 

humanizada da Educação e conclui que,

A  figura  do  professor  formador  (supõe-se  produtor  de  Saberes)  é  preciso  ser 
analisada na tentativa de perceber como ele se sente como profissional do ensino e 
como transmite suas concepções de educação, de aprendizagem e de ensino.  (p.107)

Essa visão de humanização na educação enriquece o contexto educativo, como todos 

os  contextos  que  insere  a  figura  humana,  tornando  o  perfil  desse  professor  cuidado  e 

cuidador;  valorizado  e  valorizando;  sensível  e  fazendo  sentir,  ressaltando  assim,  todo  o 

universo do significado de “ser docente”.

A Educação em nosso Estado passa por dificuldades e reestruturação como os demais 

estados do Brasil. Os Conselhos Estaduais de Educação de cada estado têm a responsabilidade 

na elaboração dos planos estaduais de educação, que regem o ensino local.

O Conselho Estadual de Educação da Paraíba (CEE-PB) é um órgão que faz parte da 

Secretaria da Educação e Cultura do Estado, tendo como atribuições normativas, deliberativas 

e consultivas do Sistema Estadual de Ensino. Este, em cumprimento ao inciso I, parágrafo 2º, 

do artigo 212 da Constituição do Estado da Paraíba, a elaboração em primeira instância, do 

Plano Estadual  de  Educação para dez  anos,  submetido  ao Poder  Legislativo.  O projeto é 

resultante de estudos e pesquisas desenvolvidos por integrantes do CEE-PB e da Secretaria 

Estadual de Educação, além da colaboração recebida dos diversos setores da sociedade civil 

da respectiva área.
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O documento  segue  um processo  de  diretrizes  norteadoras,  definidas,  e  objetivos 

claramente  identificados  com  potencial  de  execução,  como  resultados  de  diagnósticos 

levantados. Esse planejamento como uma prática de gestão é relativamente recente na vida 

das instituições brasileiras.

Na área da educação,  essa preocupação advém desde 1932,  com o lançamento  do 

Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, que já discutia planos para melhorar os sistemas 

de ensino do país, até os dias atuais onde a palavra “reconstrução” é usual quando se refere à 

educação.

Foi com a Constituição de 1988, em seu artigo 214, que se indicou a necessidade de se 

elaborar um plano nacional de educação, de duração plurianual que levasse à erradicação do 

analfabetismo,  além da  universalização  do  atendimento  escolar;  e  ainda  uma  melhora  da 

qualidade  do  ensino,  formação  para  o  trabalho  e  à  promoção  humanística,  científica  e 

tecnológica do país e consequentemente de cada estado brasileiro.

O compromisso assumido pelo Brasil na “Conferência de Educação para Todos”, em 

Jomtien, na Tailândia, em 1990; e consolidado em 1994, na Conferência de Educação para 

Todos, realizada em Brasília; provocou uma mobilização nacional, para a elaboração de um 

Plano Decenal de Educação para Todos. Daí, com o advento da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação  Nacional  (LDB),  em dezembro  de  1996,  instituíram  uma  nova  década  para  a 

educação. Este plano levou três anos em tramitação no Legislativo, e no Congresso foi onde 

se estabeleceram os debates sobre os temas que o formam.

Em suas diretrizes, o Plano Estadual, além de outras relevâncias, traz a necessidade de 

condições  adequadas  para  desempenho  das  atividades  escolares;  a  extensão  do  tempo  de 

permanência  do aluno na escola;  uma óptica de interdisciplinaridade e transversalidade;  a 

elaboração e implementação de projetos político-pedagógicos nos estabelecimentos escolares; 

a  adoção de referenciais  curriculares;  a  melhora  dos  recursos  didáticos;  a implantação  de 

mecanismos de gestão participativa e democrática nas escolas; a adequada qualificação de 

professores  e  o  constante  monitoramento  e  avaliação  do  sistema  de  ensino  através  de 

mecanismos existentes no próprio sistema estadual e municipal.

Os objetivos e metas do Plano estadual se apresentam à cerca de políticas públicas 

organizadas e funcionais para a melhoria da qualidade do ensino. Devemos ressaltar neste 

trabalho, os padrões mínimos de infra-estrutura para o Ensino Fundamental, compatíveis com 

a  dimensão  dos  estabelecimentos  e  com as  especificidades  das  várias  regiões  do  Estado, 

incluindo: 9. 

9 Documento da Secretaria da Educação e Cultura do Estado da Paraíba, 2003, p. 29.
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• Espaço, iluminação, insolação, ventilação, água potável, rede elétrica, segurança e 

temperatura ambiente;

• Instalações sanitárias e para higiene;

• Espaços para esporte, recreação, biblioteca e serviço de merenda escolar;

• Adaptação dos edifícios  escolares para o atendimento dos alunos portadores de 

necessidades especiais;

• Atualização e ampliação do acervo das bibliotecas;

• Mobiliário; equipamentos e materiais pedagógicos;

• Telefone e serviço de reprodução de textos;

• Informática e equipamento de multimídia para o ensino.

Quando se refere a padrões mínimos que contêm itens como local ideal para recreação, 

esportes, mobília ideal,  distribuição dos alunos em sala, ou preocupação com ventilação e 

luminosidade,  bem como adaptações  com os portadores de necessidades especiais;  não se 

deve  esquecer  a  questão  da  importância  da  educação  postural  dos  alunos,  que  está 

intimamente  ligada  ao  desempenho  escolar,  podendo  acarretar  se  não  bem  orientada,  o 

aparecimento de sintomas como a disgrafia, os desvios posturais, aparecimento de dores na 

coluna, e ainda dificuldades de atenção e concentração. (KIGUEL apud SCOZ, 1987)

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), com suas disposições constitucionais 

da Lei nº 9.424 de 24 de dezembro de 1996, diz que o ensino fundamental tem uma duração 

mínima  de  oito  anos,  é  obrigatório  e  gratuito  na  escola  pública,  tendo  como  objetivo  a 

formação básica do cidadão, mediante:

• O desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno 

domínio da leitura, da escrita e do cálculo;

• A compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, 

das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade;

• O desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de 

conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores;

• O fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de 

tolerância recíproca em que se assenta a vida social.

O ensino fundamental regular deve ser ministrado em língua portuguesa, assegurada às 

comunidades  indígenas  a  utilização  de  suas  línguas  maternas  e  processos  próprios  de 
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aprendizagem.  Este  será  presencial,  sendo  o  ensino  à  distância  utilizado  como 

complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais.

Finalizando, a jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo menos quatro horas 

de  trabalho  efetivo  em  sala  de  aula,  sendo  progressivamente  ampliado  o  período  de 

permanência  na  escola;  ainda  são  ressalvados  os  casos  do  ensino  noturno  e  das  formas 

alternativas  de  organização  autorizadas  nesta  lei;  devemos  esclarecer  que  o  ensino 

fundamental será ministrado progressivamente em tempo integral, a critério dos sistemas de 

ensino.

Para  entender  melhor  a  relação  dos  padrões  e  critérios  contidos  nos  Planos  de 

Educação e LDB, devemos articular a observação do espaço, iluminação,  ventilação, água 

potável,  rede  elétrica,  instalações  sanitárias  e  para  higiene  à  necessidade  de  condições 

mínimas  para  o  desenvolvimento  da  capacidade  de  aprender.  Não  podemos  esquecer  a 

compreensão do ambiente natural e social,  além dos valores, nos quais se fundamentam a 

sociedade.

Os espaços para esporte, recreação, biblioteca, serviço de merenda escolar, adaptação 

dos edifícios escolares para o atendimento dos alunos portadores de necessidades especiais, 

mobiliário,  equipamentos  e  materiais  pedagógicos,  dentre  outros,  sugerem  o  bom 

desenvolvimento  da  capacidade  de  aprendizagem,  tendo  em  vista  a  aquisição  de 

conhecimentos. Esses saberes se unem às habilidades e a formação de atitudes e valores, além 

do fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância 

recíproca em que se assenta a vida social.

Diante do exposto, pode-se observar a necessidade de uma preparação por parte do 

professor  de  ensino  fundamental  em  de  certa  forma  ter  esse  entendimento  e  unir  tal 

conhecimento  à  necessidade  do  cuidado  à  saúde  das  crianças  e  adolescentes  nesta  fase 

escolar. E uma das potencialidades deverá se pautar na proteção de seus alunos da nocividade 

dos possíveis desvios de postura, devido aos vícios adquiridos com as jornadas de aula, numa 

mesma postura. Isso se explica pelas cobranças de inúmeras atividades que provocam o stress 

das crianças, e ainda a forma, de certa maneira prisioneira, que prende as crianças a atividades 

sedentárias.

É  importante  chamar  atenção  para  a  relevância  em  motivar  os  professores  a 

participarem de programas direcionados nesta temática, principalmente num momento em que 

a Educação e o próprio Professor são tão desvalorizados! Como convencer estes professores a 

mudarem no sentido de além das suas aulas irão participar da promoção da saúde dos seus 

alunos?  E como mudar  as concepções  se estes  não têm nenhuma motivação?  Precisamos 
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mostrá-los  da  importância  que  exercemos  enquanto  docentes  na  formação  profissional  e 

pessoal, como também da visão de mundo dos alunos, definindo assim o papel social que 

cada um deve desempenhar em suas atividades. Além disso, devemos estimulá-los no sentido 

de  que  trabalhando  a  Educação  e  a  Saúde  no  contexto  interdisciplinar  estarão  cuidando 

também de si mesmos.

Aqui  também  devemos  alertar  que  não  só  os  gestores  agravam o  descaso  com a 

Educação, mas também a sociedade no seu todo quando não defendem sua postura política, 

filosófica e física, no sentido de fazer valer o verdadeiro significado da formação do homem 

como  ser  e  como  cidadão.  Assim  trabalhamos  em  nosso  estudo  de  forma  original  e 

significativa, pensando na contribuição do nosso programa no cuidar do “Homem” através da 

intercomplementaridade dos pilares Saúde e Educação.

Devemos ainda salientar que se temos num hemisfério social  privilegiado,  crianças 

que vão à escola levadas pelos pais de carro, que têm computadores para suas pesquisas, os 

mais variados e sofisticados brinquedos eletrônicos. As bolsas e mochilas são incrementadas, 

mobiliário escolar confortável, e não necessitam trabalhar para seu sustento, porém mesmo 

assim,  apresentam  transtornos  posturais!  Imaginemos  como  fica  a  situação  em  outro 

hemisfério de classe popular, onde temos crianças que sofrem os abusos ilegais de grandes 

jornadas de trabalho, levam carros de mão, imensas trouxas de roupas na cabeça para ajudar a 

mãe lavadeira. Em casa, sustentam nos braços seus irmãos menores, vão para a escola fazendo 

grandes percursos caminhando com o material, muitas vezes numa sacola, apresentando ainda 

carências nutricionais, como também o uso de carteiras escolares sem condições nenhuma de 

uso pelo estado de desgaste!

Porém,  diante  de  todas  essas  dificuldades,  e  ao  mesmo  tempo  diante  das 

determinações da LDB, podemos e devemos educar e orientar esses alunos no sentido da 

prevenção e da proteção do seu corpo e bem-estar físico, mental e social. Diante disso, agindo 

como agentes de prevenção e facilitadores da construção da sua cidadania, baseando-se nos 

itens que se ligam à família, direito a esta fase de escolaridade e busca de formas melhores de 

adaptação das crianças ao seu meio e espaço comuns. Nesta vertente, a escola tem um papel 

fundamental na realidade do ensino fundamental e sendo a escola pública o palco mestre dos 

alunos aqui caracterizados, devemos enfatizar a importância deste ambiente na formação de 

uma consciência corporal de toda comunidade acadêmica. (BRASIL, 1997)

A escola, quando vista de forma ampla, e como um sistema aberto que divide funções, 

se inter-relacionando com outros sistemas,  integrando todo o contexto social,  é tida como 

instituição social. Entre os sistemas mencionados, o familiar é o que adquire o papel mais 
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relevante ao se referir à educação, sendo a família ponto crucial de inter-relação contínua, 

mesmo que nem sempre sejam obtidas atuações adequadas, agindo às vezes como sistemas 

contrapostos, ao invés de que como sistemas complementares. (BASSEDAS, 1996)

Da escola se espera vários objetivos por parte das administrações locais, regionais e 

estaduais, que podem dispersar suas ações; da mesma forma que para os pais, que possuem os 

mais  variados  níveis  sócio-culturais,  a  escola  é  a  maior  e  única  responsável  pelas  mais 

variadas tarefas educativas. Atualmente a questão educacional é muito debatida e discutida 

com  interesse  em  fortalecer  os  movimentos  políticos  pedagógicos,  sendo  uma  forma  de 

redimensionamento político da categoria frente aos segmentos minoritários da sociedade.

Esse novo projeto educativo implica reinventar o estilo tecnocrático, individualizado e 

centralizado,  dando  lugar  a  uma  visão  em  que  a  escola  torna-se  um  ambiente  onde  os 

educadores passam de forma coletiva a criar, a pensar e a inovar frente a um projeto popular 

de  educação;  não  pode  ser  uma  fórmula  pronta,  ele  será  o  que  os  educadores  e  suas 

organizações  souberem fazer dele.  No momento,  ele é apenas um espaço livre  ao debate. 

(VALE, 2001)

A autora retrata acima, uma realidade que buscamos em toda trajetória da Educação 

em nosso país, realidade que abandona os moldes de uma educação bancária e que valoriza o 

saber  popular,  as  experiências  vividas,  as  relações  dialógicas  em  todas  as  esferas  da 

comunidade  educativa.  Um  modelo  que  tenha  como  centro  de  atenção,  educadores  e 

educandos com suas necessidades e especificidades próprias, valorizando o que existe de mais 

valioso para o ser humano, a vida. Vida no sentido do viver o conhecimento sabendo o porquê 

dele, e que torne os educandos agentes ativos do processo do aprender a aprender!

A prática educativa como toda a prática social,  é limitada e os limites são de toda 

ordem, entretanto as práticas sociais inclusive a educativa dão-se num determinado contexto 

que,  sendo histórico,  é  contraditoriamente  um espaço de  possibilidades.  Uma nova  visão 

surgida é a da Escola Pública Popular, que vem tomando espaço nos estudos das políticas 

públicas de educação, no sentido de tentar definir o contexto social da instituição Escola.

Segundo Vale (2001), o que vai definir uma escola pública como popular é a função 

social que ela desempenha no seio da sociedade civil e o compromisso político dessa escola 

com as camadas populares onde o saber ali elaborado possa servir de instrumentalização para 

segmentos.  Daí  dizer  que  esta  nova  escola  que  já  está  sendo  construída  não  pode  ser 

confundida por hipótese alguma com a escola que aí está.

É preciso acreditar  na transformação da escola que aí  está em uma nova escola,  a 

popular,  fundamentada  tanto  teoricamente  quanto  a  níveis  de  propostas  concretas  para 
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possibilitar a oportunidade a todos. E neste sentido, principalmente aos que de alguma forma 

sofrem  algum  tipo  de  exclusão  ou  preconceito,  além  das  dificuldades  de  sobrevivência 

enfrentadas, fazendo-os ver o poder de poder, e preparar os alunos para enfrentar as futuras 

exigências  da  sua  comunidade.  É  difícil  criar  uma  escola  integradora  e  respeitosa  das 

individualidades, e que ao mesmo tempo, obtenha bons níveis de formação.  (BASSEDAS, 

1996)

No presente trabalho é de relevante importância enfatizar a Escola Pública, por ser 

local de realização da pesquisa, e também pelo seu valor significante para uma sociedade 

sofrida e tão castrada dos dois universos imprescindíveis a existência do ser humano, que é a 

Educação e a Saúde. Devemos também referir os programas sociais relacionados à educação 

brasileira,  bem  como  programas  de  alimentação,  transportes  e  outros  fatores  como 

capacitação de professores, que interfere diretamente na qualidade do ensino público.

A educação básica e o ensino médio, no Brasil, são atribuições dos governos estaduais 

e municipais e não do Governo Federal. Os recursos do governo federal são importantes na 

implementação de vários programas, incluindo merenda escolar e livro didático, assim como 

para compensar os estados com menos recursos, através do Fundo Nacional para a Educação 

Básica (FUNDEF). (SCHWARTZMAN, 2006)

Feijó (2006) diz que o contexto social brasileiro é permeado pela desigualdade e pela 

falta  de oportunidades  ao exercício  de muitos  dos direitos  fundamentais  ao cidadão.  Esta 

realidade  é  tão  forte  que  a  simples  disponibilização  do  ensino  público  e  gratuito  não  é 

suficiente  para  assegurar  o  acesso  e  a  permanência  da  criança  e  do  jovem na  escola.  O 

educando, em especial, o mais carente, possui inúmeras dificuldades para se manter na escola, 

tais como: alimentação, transporte, vestuário e material didático para uso diário. Por isso que 

só o ensino público e gratuito não é suficiente para manter os alunos na escola.

No artigo 208 da Constituição encontram-se as obrigações do Estado no que tange ao 

oferecimento do ensino público. Aqui estão asseguradas algumas garantias aos educandos, 

dentre elas o transporte escolar, através de programas suplementares, além da alimentação, 

material didático e assistência à saúde.

O  Ministério  da  Educação  executa  dois  programas  voltados  ao  transporte  dos 

estudantes, o Programa Nacional de Transporte Escolar (PNTE), e o Programa Nacional de 

Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE). O PNTE foi criado em 21 de Junho de 1994, 

sendo  modificado  em  2004,  consistindo  no  repasse  somente  às  organizações  não-

governamentais  sem  fins  lucrativos  que  mantivessem  escolas  especializadas  no  ensino 

fundamental com necessidades especiais. Já o PNATE foi criado em 9 de Junho de 2004, com 
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o objetivo de garantir o acesso e a permanência nos estabelecimentos escolares dos alunos do 

ensino fundamental público residentes na área rural que utilizem transporte escolar, por meio 

de assistência financeira em caráter suplementar, aos Estados, Distrito Federal e Municípios. 

(FEIJÓ, 2006)

A autora acima referida diz que a responsabilidade do acesso da criança à escola, cabe 

ao conjunto do Estado, Município e Família, que possui obrigação precípua em relação ao 

educando. Esta não está isenta de colaborar com a educação das suas crianças e adolescentes. 

Isso é o que se chama de co-responsabilidade. Porém o que acontece com os educandos, em 

especial,  os  mais  carentes,  é  que estes  possuem inúmeras  dificuldades  para  manter-se  na 

escola, além do transporte escolar como: alimentação, vestuário e material didático para uso 

diário. Assim, o oferecimento do ensino público gratuito, muitas vezes, não é suficiente para 

permitir  o  acesso desse aluno na  escola  ou mesmo para assegurar  a  sua permanência  no 

ensino.

É importante  esclarecer  que não se pode interpretar   que a obrigação do Estado é 

apanhar todos os alunos em suas casas e conduzi-las até cada uma das suas escolas. É preciso 

que ofereça educação e meios para que se tenha a ela acesso.  O mais comum e correto é ter o 

transporte  em um ponto  estratégico  de  partida  e  de  chegada  acessível  a  todos  que  dele 

dependam.  Tal  conduta  vai  contribuir  no  sentido  de  evitar  a  evasão  escolar,  bem como 

problemas  de saúde corporal  dos  alunos  que percorrem grandes  trajetos.  Estas  maratonas 

podem  ocasionar  a  ocorrência  de  processos  dolorosos  na  coluna  vertebral  e  membros 

inferiores, podendo resultar em desvios significativos, com prejuízo também no processo de 

ensino/aprendizagem.

Entendemos que mesmo com os programas acima referidos, a realidade muitas vezes 

se mostra bem diferente das garantias asseguradas, onde como já mencionado anteriormente 

em nosso estudo, às crianças vão às escolas caminhando distâncias imensas ou através de 

meios de transportes o mais precário possível. Assim, deveria haver um monitoramento mais 

intenso no sentido de fazer valer as propostas iniciadas pelos programas.

Outra realidade diz respeito à alimentação, que é garantida pelo Programa Nacional de 

Alimentação  Escolar  (PNAE),  mais  conhecido  com  Merenda  Escolar,  e  gerenciado  pelo 

Fundo Nacional  de  Desenvolvimento  da  Educação  (FNDE).  O programa  foi  iniciado  em 

1955, visando à transferência, em caráter suplementar, de recursos financeiros aos Estados, 

Distrito Federal e Municípios, destinados a suprir parcialmente às necessidades nutricionais 

dos alunos. Este é considerado um dos maiores programas de alimentação escolar do mundo e 

é o único com atendimento universalizado. (BRASIL, 2008)
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Atualmente o repasse é feito diretamente aos estados e municípios, com base no censo 

escolar realizado no ano anterior ao do atendimento. O programa é diretamente acompanhado 

e fiscalizado pela sociedade, por meio dos Conselhos de Alimentação Escolar (CAES), pelo 

FNDE, pelo Tribunal de Contas da União, pela Secretaria Federal de Controle Interno (SFCI) 

e pelo Ministério Público.

A alimentação é um fator preponderante para a postura da criança, assim como para 

toda a sua saúde. A Organização Mundial de Saúde está preocupada com o elevado número 

de crianças obesas no mundo. Conseqüentemente, quanto mais precocemente a criança tiver o 

peso corporal acima do desejável, vai sofrer com diversas alterações na coluna, tal como a 

escoliose, que é o desvio lateral da coluna. A coluna é a responsável pela sustentação do peso 

corporal, ou seja, quanto mais acima do peso a pessoa estiver, mais peso a coluna será forçada 

a sustentar. Por isso, é importante uma reeducação alimentar, essencial para uma alimentação 

sadia, o que garante um perfeito desenvolvimento das funções corporais. (CONTI, 2007)

Lembramos  também  que  ao  contrário  do  que  estudamos  no  parágrafo  anterior, 

enfrentamos  a  carência  alimentar  das  famílias  de  baixo  poder  aquisitivo,  o  que 

significativamente  provoca danos  ao indivíduo no seu desenvolvimento.  Então  a  merenda 

escolar é salutar nestas duas condições, ou para estimular a ingestão de alimentos saudáveis, 

ou para minimizar a falta destes alimentos na fase escolar, para que não ocorram condições ou 

patologias relacionadas à falta de nutrientes, a exemplo doenças ligadas aos ossos, músculos e 

outras estruturas corporais.

Mesmo com todo acompanhamento  e  controle  realizados  pelas  entidades  e  órgãos 

citados acima, estragos e desvios de alimentos já foram detectados, provocando escândalos na 

imprensa  envolvendo  desde  merendeiras  a  gestores  das  escolas,  o  que  é  imoral,  pois 

descaracteriza totalmente a meta do programa.

Continuando faz-se imprescindível citar que o sedentarismo presente atualmente nos 

alunos  que  trocam as  antigas  brincadeiras  infantis  e  juvenis,  por  ficarem  prostrados  em 

cadeiras, poltronas, e até mesmo em camas, durante grandes intervalos de tempo diante da 

televisão, computador e jogos eletrônicos, vai interferir diretamente na saúde corporal destes 

indivíduos. E isso não acontece só nas classes sociais mais privilegiadas, mas nas famílias de 

baixo poder aquisitivo, que permanecem trancadas ociosas enquanto seus pais trabalham.

Ainda podemos citar as longas jornadas de trabalho, nas quais crianças e adolescentes 

de baixa renda são colocados, realizando trabalhos desumanos, o que também pode provocar 

danos  à  postura  corporal  e  ao  acometimento  por  doenças  do  sistema  ósteo-mio-articular. 

Diante do exposto,  é fundamental incentivar a prática de atividades esportivas e estimular a 
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criança para que ela volte "a ser criança", subindo em árvores, soltando pipa, brincando de 

pique, bola de gude, e tantos outros jogos saudáveis praticados na "infância de outrora.”

Além das brincadeiras ao ar livre, é muito importante a prática da educação física nas 

escolas,  visto  que,  por  meio  das  atividades  desenvolvidas  durante  as  aulas,  a  criança 

desenvolve a psicomotricidade, a consciência corporal, o sentido de lateralidade, o equilíbrio 

e a coordenação motora, bem como as reações de endireitamento. A educação física na escola 

já é um começo. O importante é deixar a criança ser criança ou, até mesmo, "obrigá-la a ser 

criança."  Observamos que os programas aqui expostos devem ser entendidos muito além a 

uma  política  de  assistência,  mas  sim  como  uma  política  de  educação  que  permeia  a 

valorização e crescimento do ser humano, buscando seu bem-estar biopsicossocial.

Um tema importante a ressaltar em nossa pesquisa é a Municipalização da Educação 

que tem na autogestão da educação uma interação de áreas sociais de ensino (escola), saúde, 

previdência social, assistência social e serviços básicos a intenção de atuar no educando em 

sua totalidade. Na questão pluridimensional, encara este educando como indivíduo em suas 

realizações e interações sociais, onde o resultado da educação propicia ao mesmo, mudanças 

comportamentais e bem estar social. (BRASIL, 2007)

O documento acima mencionado relata que a Municipalização do Ensino concebe o 

educando  como  ser  em  mudança  comportamental  principalmente  por  meio  do  ensino 

aprendizagem. Cabe à União e aos Estados prestar a articulação administrativa e financeira 

necessárias aos municípios, que são por excelência a base para a construção da democracia e 

do desenvolvimento da cidadania. A idéia de Municipalização do Ensino no Brasil vem de 

Anísio Teixeira, idéia essa associada à doutrina política e social da Constituição de 1946. Na 

década de 80, houve o incentivo de participação dos municípios, em programas de parcerias. 

Multiplicaram-se  os  convênios  entre  Estados  e  Municípios,  com  vistas  ao  transporte  de 

alunos, a merenda escolar, as construções escolares, e começou a municipalização do ensino 

pré-escolar.

A reorganização da rede de ensino funcionou como estratégia para começar o processo 

de  municipalização  do  ensino.  No  entanto,  verificou-se  que  nos  dois  primeiros  anos  do 

Governo Mário Covas esse processo de municipalização não foi viabilizado. Foi só através do 

Decreto 40673/96 e do Programa de Ação de Parceria Educacional Estado Município, que 

começou a mudar o processo de municipalização das escolas estaduais. A descentralização do 

poder, a autonomia e a gestão democrática do ensino público, desde 1988 são alicerces que 

sustentam a atuação do Município. (BRASIL, 2007)
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Com  a  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação  Nacional  9394/96,  a  Emenda 

Constitucional 14/96, a Lei 9424/96 e o Decreto Federal 2264/97, houve um fortalecimento 

da  descentralização  do  ensino.  É  evidente  que  a  década  de  90  assistiu  a  uma  grande 

modificação no cenário educacional brasileiro.

A Constituição Federal e a Lei de Diretrizes e Bases 9394/96 definiram o papel do 

município, como ente federativo autônomo, na questão da formulação e da gestão da política 

educacional, com a criação do seu próprio sistema de ensino. Essas medidas legais definiram 

também, claramente, a colaboração e parceria entre a União, os Estados e os Municípios como 

sendo a mais apropriada para a procura de uma educação eficiente e eficaz e não-excludente.

Nesse  sentido,  deve-se  relacionar  o  universo  da  Escola  Pública  com  a  realidade 

apresentada em nosso documento de Diretrizes e Bases da Educação, e refletir sobre o que 

estamos vivendo de fato. Observar o que podemos melhorar, no sentido de fazer valer tais 

propostas em comunhão com os interesses de nós educadores, e das entidades administrativas.

Diante  da  nossa  realidade  educacional  a  formação  do  professor  consiste  numa 

contínua interpenetração entre teoria e prática estimulando o aprendizado dos alunos a partir 

de experiências vividas pelos mesmos. Além disso, não só o professor de educação física deve 

se inserir em programas de promoção à saúde do escolar, mas sim toda comunidade escolar, e 

aqui  especificamos  a  saúde  corporal.  Para  se  inserir  nessa  realidade,  o  professor  deve 

vivenciar práticas educativas inovadoras para que este articule sua experiência diária com as 

necessidades dos seus alunos, inclusive no contexto da Educação e Saúde.

Melo (1999) relata que um dos requerimentos básicos, que é alertado pelo movimento 

dos trabalhadores em educação, é o de inserir as políticas e os programas de formação no 

processo  global  da  valorização  profissional.  Entender  a  formação  na  perspectiva  social  é 

entendê-la  e  defendê-la  como um direito  do professor.  É superar  o  estágio  de iniciativas 

individuais  para  aperfeiçoamento  próprio e  colocá-la  no  rol  das  políticas  públicas  para  a 

educação. Pensando assim, a formação compõe com a carreira e a jornada de trabalho, que 

por sua vez devem estar vinculadas à remuneração, elementos indispensáveis à formulação e à 

implementação de uma política de valorização profissional; e que esta contribua tanto para o 

resgate das competências profissionais dos educadores, como para a (re)construção da escola 

pública de qualidade.

É, portanto, um processo inicial e continuado que deve dar respostas aos desafios do 

cotidiano escolar,  da contemporaneidade  e  do avanço tecnológico.  O professor  é  um dos 

profissionais que mais necessidade tem de se manter atualizado, aliando à tarefa de ensinar a 

tarefa de estudar. Transformar essa necessidade em direito é fundamental para o alcance da 
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sua valorização profissional e desempenho em patamares de competência exigidos pela sua 

própria função social.

Voltando  à  LDB, é  importante  destacar,  dentre  as  atribuições  que  ela  concede  ao 

professor um nível mais rigoroso de formulação e responsabilidade ao lado das incumbências 

já consideradas rotineiras. A participação na elaboração da proposta pedagógica da escola, 

espaço que pode  vir  a  ser  estimulador  da  conquista  de  crescentes  estágios  de  autonomia 

escolar  e  de  democratização  da  gestão,  são  exemplos  claros.  Ora,  esse  salutar  nível  de 

exigência  para  uma  prática  pedagógica  que  ultrapasse  a  visão  puramente  instrumental, 

resumida à transmissão de conhecimentos e ao tarefismo de “dar aulas”, precisa influenciar os 

programas oficiais de formação, a ser considerada em toda sua complexidade. Do contrário, a 

sensação que aos poucos vai se consolidando é de que novas e mais complexas atribuições são 

delegadas aos professores, sem que sejam acompanhadas das condições objetivas de realizá-

las.

Se, por um lado, esse grau de responsabilidade fortalece e revigora a função social do 

magistério e da própria escola, por outro, se não for muito bem articulado, poderá gerar fortes 

e perigosos sentimentos de frustração e de impotência. Nesse aspecto, convém lembrar uma 

das contradições que estamos vivendo na conjuntura educacional: no momento em que o ato 

educativo se torna mais complexo e as exigências de escolarização mais presentes, ocorre 

certo empobrecimento cultural; e consequentemente reduzem-se as metas e os objetivos da 

formação  docente,  evidenciando  grande  descompasso  entre  as  políticas  de  formação  e  os 

objetivos proclamados de melhorar a qualidade da educação pública.

Rodrigues (2003) relata que a profissionalização do professor é um tema discutido no 

contexto educativo atual. É considerado desafiador, complexo e termina por se confundir com 

a discussão da formação. O conceito de prática, para a construção dos processos de formação 

e de profissionalização docente, chega até o sistema de ensino e o contexto sócio-político e 

cultural  da  Escola.  Podemos  melhor  dizer,  a  prática  não  está  só  na  teoria,  mas  também 

construída através das experiências pessoais e sociais do professor, ao longo do seu percurso 

profissional  juntamente com todos os profissionais  da educação que compõem o universo 

escolar.

Com o objetivo de obter espaços de qualificação e profissionalização do professor, em 

sua  prática  pedagógica,  podemos  citar  dois  aspectos  que  podem  compor  a  formação 

continuada: a pesquisa, como instrumento de revelação, interpretação e explicação do real; e a 

reflexão,  meio  que  dá  ao  professor  a  oportunidade  de  refletir  sobre  sua  própria  prática, 

entendendo que a função da pesquisa e da reflexão, na prática educativa, como processos e 
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como produtos  de  uma busca para  a  formação continuada  vai  propiciar  aos  docentes  um 

crescimento em nível pessoal e coletivo. A pesquisa e a reflexão permitem ao professor o 

contato direto do mesmo com a realidade escolar, podendo levá-lo a uma visão crítica com 

observações que ultrapassam o cotidiano da escola. E essa realidade o faz repensar sobre sua 

própria  profissão,  como  também trazer  novas  dimensões  ao  ato  de  aprender  e  ao  ato  de 

ensinar, renovando as diversas atividades em sala de aula. (RODRIGUES, 2003)

O  caráter  pedagógico  da  prática  educativa  se  apresenta  como  ação  consciente, 

intencional  e  planejada  no  processo  de  formação  humana,  através  de  objetivos,  meios  e 

critérios socialmente determinados. O trabalho docente é um dos ramos específicos da prática 

educativa, mais amplo que ocorre na sociedade. Assim, as principais atividades do professor 

estão ligadas ao ensino, formação, informação e orientação, estimulando o desenvolvimento 

bio-psico-social dos alunos. 

A ação em comunhão, do educador com a dos educandos deve orientar-se no sentido 

da humanização de ambos. Do pensar autêntico, e não da entrega do saber; esta ação deve se 

firmar no seu poder criador. (FREIRE, 1987 citado por MELO NETO, 2001)

A dificuldade que tem um educador dialógico de atuar coerentemente numa estrutura 

que nega o diálogo, é  um dos grandes problemas do educador humanista,  revolucionário. 

Utilizando ou empregando um diálogo que facilite uma relação entre o saber técnico,  não 

dominante, com o saber popular, de forma horizontal, bidirecional e participativa.

Rodrigues (2003) faz um enfoque sobre a formação docente, relatando que a Educação 

é  um  direito  de  todo  cidadão,  deixando  de  ser  um  privilégio  por  parte  de  alguns; 

principalmente em nosso momento, onde as mudanças tecnológicas e sociais se processam de 

forma  a  obrigarem  aos  que  fazem  a  educação  terem  que  acompanhar  os  impactos  do 

progresso da ciência  e  da tecnologia,  como também aplicar  todos os avanços em prol da 

melhora da qualidade de vida do ser humano.

Segundo  a  autora  acima  citada,  a  educação  é  um  processo  permanente, 

circunstanciado, pelo qual os indivíduos interagem, ampliando sua integração ao meio social, 

o que é imprescindível para o desenvolvimento do indivíduo; sendo a escola o local onde este 

indivíduo se apropria das dimensões educacionais, políticas e sociais, necessárias ao mundo 

atual.

Na verdade, quando se fala em educação, devemos considerar que esta se processa 

conjugada à história social e cultural,  se dá na dinâmica do contexto histórico e social do 

momento,  ou  de  um  momento  determinado.  E  podemos  observar  na  história  da  nossa 

educação, a busca constante por alternativas pedagógicas de caráter mais diversificado, mais 
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plural, que possibilitem a criação de uma sintonia com outras áreas de conhecimento, para 

tentar tornar a escola um espaço de integração, e ao mesmo tempo das diversidades; o que 

define  a  qualidade  da  Educação  além  de  uma  mera  transmissão  de  conhecimentos,  de 

procedimentos e de informações. Isso se torna difícil diante de uma realidade de professores 

mal pagos, mal assistidos, com condições mínimas de trabalho. Entendemos que o primeiro 

passo seria uma reflexão sobre as condições econômicas, sociais, políticas e pedagógicas do 

trabalho do professor e da realidade de nossos alunos, da nossa escola, passo este, decisivo 

para o futuro da nossa Educação. (RODRIGUES, 2003)

Por fim, trazemos outra preocupação nossa, que se refere ao ambiente físico da escola, 

que  somados  a  todos  os  aspectos  estudados  anteriormente,  vai  interferir  diretamente  no 

desenvolvimento  da criança,  bem como na saúde do escolar.  Em nossa pesquisa estamos 

argumentando  sobre  a  questão  da  saúde  corporal,  chamando  atenção  às  posturas  viciosas 

adotadas pelos alunos em sala de aula.  Tal  temática envolve diretamente às condições de 

higiene, nutricionais,  de formação dos professores, bem como das condições de transporte 

desses educandos para chegarem à escola. Ainda destacamos o que estão levando enquanto 

material  didático,  e  como  transportam  este  material,  e  principalmente  como  estão  se 

posicionando em relação à mobília escolar, e ao tempo de permanência em posturas erradas, 

durante as aulas.

2.2 A Importância da Interdisciplinaridade na Problemática da Saúde do Escolar

Atualmente, existe uma preocupação em se trabalhar de forma conjunta e integrada em 

vários  setores  profissionais.  Isso  define  as  práticas  modernas  e  eficazes  de  trabalho,  que 

defendem  integração  tanto  numa  mesma  área,  quanto  em  áreas  diferentes. A  essa  nova 

dinâmica de trabalho se chama interdisciplinaridade, que supera uma visão restrita e arcaica 

de  individualismo  profissional.  Quando  nos  referimos  a  uma  abordagem  interdisciplinar, 

consideramos  a  prática  de  uma  ou  mais  atividades  em que  ocorre  troca,  reciprocidade  e 

integração  entre  áreas  diferentes  de  conhecimento,  com  o  objetivo  de  produzir  novos 

conhecimentos e buscar a resolução de problemas de forma global e abrangente. (RIBEIRO, 

2001).

Nesse sentido, é essa proposta que a Educação Popular defende para a comunidade 

educativa, e que serviu de modelo para a realização desse estudo, devido à importância em se 

ter  uma  equipe  de  profissionais  que  atuem no  contexto  escolar.  Profissionais  que  sejam 

conhecedores das suas realidades, como os professores e profissionais da educação, além de 
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profissionais ligados à saúde, conhecedores das necessidades relacionadas à nutrição, bem-

estar físico e mental,  programas e condutas de prevenção de transtornos corporais,  dentre 

outros.

Saúde e Escola podem e devem caminhar juntas e num mesmo horizonte, pois visa o 

bem-estar  bio-psico-social  do  indivíduo,  presente  nas  práticas  de  interdisciplinaridade  no 

contexto da Educação Popular.  A educação em saúde,  como também a saúde presente na 

educação cria vínculo entre a ação dos profissionais de saúde e o pensar e fazer cotidiano da 

população, e da comunidade educativa.

A Educação Popular propõe valorizar a diversidade e a heterogeneidade dos grupos 

sociais,  o  compromisso  com o  coletivo,  as  iniciativas  dos  educandos  e  professores,  e  o 

diálogo entre o saber popular e o saber científico. Daí, acreditar, que este modelo de educação 

e saúde é uma evidência que apresenta um estilo de comunicação, ensino, aprendizagem e 

reflexão, e acima de tudo de gestão, de campos específicos da atuação humana. E isso pode e 

deve ser bem aproveitado na atividade escolar, local onde o indivíduo tem uma ligação com o 

outro, com o viver em comunidade, com o social, através das mais variadas experiências e 

fatores construtores do seu espaço e mundo interior e exterior.

Diante das nossas leituras, reafirmamos que a atividade escolar é muito importante 

para a criança e sua família, devendo resultar num processo de aprendizagem satisfatório. Se a 

criança  adquire  enfermidades  ou patologias  faltará  à  escola;  ou  mesmo comparecendo  as 

aulas, não desempenhará suas funções com êxito, pondo em risco o seu progresso, sua auto-

estima, seu crescimento e seu desenvolvimento.

Vários países, através de programas e campanhas de saúde escolar, tentam levar esses 

profissionais para dentro da escola. E a cada dia se observa uma maior necessidade de se 

formar equipes que venham desempenhar suas funções junto à saúde do escolar. O porquê 

dessa preocupação se deve ao fato da ocorrência dos transtornos de conduta e aprendizagem, 

que  têm  sua  origem  desde  a  formação  da  família;  além  do  contexto  social  dos  países 

subdesenvolvidos, até os fatores ambientais, físicos e estruturais das escolas, muitas vezes não 

adequados,  causando  o  aparecimento  de  enfermidades  visuais,  ortopédicas,  respiratórias, 

dentre  outras.  Vale  aqui  ressaltar  que  professores  principalmente  os  do  ensino  infantil  e 

fundamental,  não  são  preparados  e  nem  têm  na  sua  formação  acadêmica  uma  visão  de 

atuarem, além de educadores, como agentes de prevenção; o que seria de suma importância, 

visto  que  as  crianças  desses  níveis  de  ensino  são  mais  vulneráveis  a  tais  transtornos. 

(NEEDLEMAN; SALAMANCO; GIL, 1996)
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Em seus escritos, Needleman et al (1996), referem que a integração de uma equipe 

interdisciplinar de saúde escolar, através de um programa de atuação, permite identificar as 

dificuldades de saúde e aprendizagem com um critério mais amplo.  Ainda pode promover 

ações para solucioná-las, garantindo o acesso de tal programa a toda população escolar. Outro 

benefício importante que um programa de saúde escolar, com a participação de uma equipe 

interdisciplinar  proporcionaria,  seria  a  obtenção  de  diagnósticos  e  prognósticos  dentro  da 

comunidade educativa. Ainda contaria com a elaboração de estratégias de ações específicas, 

além de proporcionar aos professores, um programa de educação continuada, onde os mesmos 

seriam qualificados através de cursos direcionados à promoção de saúde do escolar.

Vale ressaltar ainda, que um programa de saúde nas escolas se enquadra numa política 

pública  de  educação  e  ao  mesmo  tempo  de  saúde,  o  que  faz  valer  o  papel  social  dos 

profissionais das duas áreas. E estes devem estar motivados e capacitados para atender tal 

demanda. Assim, se fez necessário buscar na literatura, como os autores vêm se posicionando 

frente aos conceitos de Educação e Saúde, num contexto histórico.

Berlinguer (1987) relata que “Educação e Saúde” é uma área temática colocada entre 

disciplinas das ciências sociais e das ciências da saúde, tendo um papel significativo face ao 

crescente  interesse  pela  prevenção  e  promoção  da  saúde  diante  de  alguns  problemas 

concretos.

A ação educativa, no contexto da saúde e educação, é um projeto que visa alcançar 

resultados internos e externos através de um processo participativo dos educandos. A partir 

daí, se produzindo uma situação de aprendizagem e intercâmbio com o outro, permitindo a 

mútua  transformação  de  elementos  em  jogo,  ou  seja,  há  uma  troca,  há  modificação  e 

transformação.  Assim,  os  resultados  obtidos  correspondem à apreensão e  incorporação  de 

capacidades,  valores,  habilidades  e  atitudes  exercitadas  e  desenvolvidas  dentro  de  um 

processo  grupal,  onde  se  destacam:  compromisso,  reflexão,  comunicação,  confiança, 

flexibilidade,  auto-estima,  cooperação,  concentração,  objetividade,  expressividade  e 

criatividade. Na prática, os profissionais de saúde, nos programas de promoção da saúde em 

educação,  têm como finalidade  conscientizar,  orientar  e  melhorar  a  qualidade  de  vida  da 

comunidade educativa. (BERLINGUER, 1987)

A orientação à saúde em educação é um componente essencial para ensinar as pessoas 

a viverem a vida do modo mais  saudável  possível!  Uma vida tentando atingir  o máximo 

potencial  de  saúde  do  indivíduo,  acreditando  que  é  através  de  um  processo  de  ensino-

aprendizagem que se levará à população a se conscientizar da importância da prevenção de 

doenças, principalmente as crônicas.
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De acordo com os autores citados e dentro da realidade do nosso país, vimos que a 

união entre saúde e escola é de suma relevância para os alunos, tornando-o precocemente um 

indivíduo responsável, independente e participativo quanto à promoção e manutenção do seu 

próprio bem-estar físico, psicológico e social. Diante desta afirmação, o que nos faz acreditar 

que a saúde do escolar nasce de uma ação conjunta, não é uma responsabilidade da pediatria, 

ortopedia, da clínica geral,  ou de professores individualmente, mas sim uma atividade que 

envolve pais, profissionais de saúde e educadores numa ação conjunta.

Dentre os profissionais envolvidos num programa de saúde do escolar, vale ressaltar a 

importância  de  várias  especialidades  como os  médicos  (pediatra,  ortopedistas  e  clínicos), 

fisioterapeutas,  fonoaudiólogos,  pedagogos  e  professores,  psicólogos  e  psicopedagogos, 

profissionais da educação, assistentes sociais e educadores físicos. Todos esses profissionais 

unidos com o objetivo de apoiar o processo educativo, facilitando atividades de promoção à 

saúde e agindo na prevenção e detecção  precoces  de patologias  nos escolares,  orientando 

também seus familiares, proporcionando às crianças da comunidade educativa o máximo de 

oportunidades.

Anteriormente  citamos  o  educador  físico  como  um  profissional  de  relevância  na 

promoção da saúde do escolar, e neste sentido o trabalho que ele pode desenvolver na escola 

como professor, proporcionando em suas aulas o reconhecimento dos  diferentes espaços da 

escola utilizados, não exclusivamente, para as aulas de educação física como: quadra, campo 

de terra com pequenas partes, grama, campinho de areia e pátio; mas a sala de aula onde 

também é um espaço possível de trabalho para promover todo o desenvolvimento dos alunos, 

juntamente aos outros colegas professores, dentro de uma visão integrada.

Para Cavalari (2005) a busca por este olhar traz a visualização e a construção de uma 

educação física diferenciada, com perspectiva de uma disciplina escolar que privilegie o ser 

humano como um todo e não mais o dividisse em compartimentos; que contribua para que o 

aluno  cada  vez  mais  se  aproximasse  de  si  mesmo,  estimulando  o  desenvolvimento  da 

percepção  e  da  atenção,  para  que  ele  não  possa  ser  inconscientemente,  massificado  pela 

sociedade. 

A autora fala de uma educação física que traga consciência ao aluno, proporcionando-

lhe  autoconhecimento  e  trazendo-lhe  autonomia,  oferecendo-lhe  assim a  possibilidade  de 

dirigir sua vida, e não simplesmente ser comandado, sem nem mesmo ter consciência de que 

isso acontece. A partir da união de todos os professores, contemplarem os alunos nas aulas de 

educação física, fazendo com que as mesmas se direcionem a um espaço para a vivência desta 
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totalidade, na qual os alunos se experimentem como seres conscientes, contribuindo para que 

se percebam, vivenciando toda sua corporeidade. 

Gostaríamos de chamar a atenção para uma educação física, que não contempla apenas 

os conteúdos, mas começando a olhar para o aluno que se constrói e que cria em movimento. 

Tratamos aqui, do “aprender a aprender” e que isto implica em  aprender a ver as relações 

entre todas as coisas,  sabendo que cada coisa só faz sentido quando interage com o todo. E 

que este todo envolve a comunidade escolar, despertando o conhecimento em todas as esferas 

de integridade do ser humano.

Quando nos referimos anteriormente a uma equipe interdisciplinar, se faz necessário 

ressaltar que nesta equipe estejam presentes profissionais que trabalhem a corporeidade no 

ambiente da escola, envolvendo crianças, adolescentes e adultos discentes, como também os 

professores. Estes, como bem colocamos, deverão ser agentes multiplicadores nas condutas 

preventivas de possíveis danos que atinjam a saúde destes indivíduos na comunidade escolar. 

Devemos  ressaltar  aqui  dentre  estes  profissionais,  o  educador  físico,  o  fisioterapeuta  e  o 

psicólogo como facilitadores deste trabalho,  juntamente com as outras especialidades num 

trabalho integrado.

Observamos durante nossas leituras que a neurociência oferece um grande potencial 

para nortear este trabalho junto à pesquisa educacional e futura aplicação em sala de aula. 

Contudo, faz-se necessário construir pontes entre a neurociência e a prática educacional. Há 

forte indicação de que a neurociência cognitiva está bem colocada para fazer esta ligação de 

saberes. Políticas educacionais devem ser planejadas através da interdisciplinaridade, como 

forma de envolver o público em geral além dos educadores. É preciso aprofundar o estudo de 

ambientes  educativos  não  tradicionais,  que  privilegiem oportunidades  para  que  os  alunos 

desenvolvam entendimento,  e  que  possam construir  significado  a  partir  de  aplicações  no 

mundo real.

É  essencial,  que  todos  nós  enquanto  profissionais  de  saúde,  administrativos  e  os 

professores sejamos conscientes da atuação do “ser” em diferentes níveis, e de sua interação 

com as energias universais da natureza, para que possamos repensar e refletir sobre nossas 

práticas pedagógicas atuais e futuras, numa visão global de atuação.

Finalizando, quando aqui relacionamos o ambiente da escola à saúde corporal dos seus 

alunos, queremos definir o importante papel que o ambiente educativo exerce frente à saúde 

da  comunidade.  E  isso  mostra  que  a  Educação  não  só  tem  a  função  de  transmitir 

conhecimentos  no sentido da academia,  mas deve se preocupar  com todas as esferas que 

fazem parte da formação do indivíduo, a exemplo, o entendimento deste como um cidadão, 
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dentro de uma ação crítica e reflexiva. Para tanto, incentivar a conscientização desde criança 

quanto  à  saúde  corporal  como  ferramenta  para  um  crescimento  biológico,  humano  e 

profissional  direcionados aos preceitos  sociais,  comportamentais  e  do desenvolvimento de 

habilidades  e  competências  que  valorizem o  envolvimento  de  todo  processo  de  ensino  e 

aprendizagem. 

CAPÍTULO  3  -  OBSERVANDO,  INVESTIGANDO  E  ORIENTANDO  A 

COMUNIDADE ESCOLAR QUANTO ÀS POSTURAS CORPORAIS VICIOSAS EM 

SALA DE AULA

3.1 O Percurso Metodológico da Investigação
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Nosso estudo é  classificado  inicialmente  como uma pesquisa exploratória  onde os 

pesquisadores  tendo algumas  idéias  sobre  o tema,  estão  preocupados  em não deixar  fora 

alguns aspectos importantes que possam contribuir para a explicação do problema. Este tipo 

de  pesquisa  inclui  questionário  pouco  estruturado  e  uma  amostra  não  necessariamente 

representativa. (RICHARDSON, 1999)

No segundo momento da nossa investigação fizemos uso da observação sistemática, 

planejada, estruturada, esta  , esta  indicará quais informações que realmente interessam ao estudo; 

utilizando um instrumento de observação; ainda vai indicar e limitar a área de observação; 

evitar ao máximo a apreensão subjetiva dos fatos observados; indicar o campo, o tempo e a 

duração da observação. (MINAYO et al, 1994) 

Em  seguida  utilizamos  a  pesquisa  descritiva  das  características  de  determinada 

população  ou  fenômeno  ou,  então,  o  estabelecimento  de  ralações  entre  variáveis.  São 

inúmeros os estudos que podem ser classificados sob este titulo e uma de suas características 

mais significativas esta na utilização de técnicas padronizadas de coletas de dados, tais como 

questionário e a observação sistemática. (GIL, 2008)

Valorizamos  também  a  pesquisa  analítica  que  envolve  o  estudo  e  avaliação 

aprofundados  de  informações  disponíveis  na  tentativa  de  explicar  o  contexto  de  um 

fenômeno.  Esta  seguiu  o  método  filosófico  que  é  o  tipo  de  pesquisa  caracterizado  pela 

investigação  crítica  na  qual  o  investigador  estabelece  hipóteses,  examina  e  analisa  fatos 

existentes. A análise crítica caracteriza a pesquisa filosófica. (BARROS; LEHFELD, 2007; 

LAKATOS; MARCONI, 2007)

A explicação do contexto de um fenômeno tem como exemplo a problemática dos 

vícios posturais adotados pelos alunos durante as aulas dentro de uma investigação crítica. A 

partir disso, analisar o fato de que os professores devem ser os maiores agentes de prevenção 

em comunhão a uma equipe interdisciplinar no contexto da saúde do escolar. Aqui seguimos 

os estudos da fenomenologia que explica o próprio fenômeno, ou seja, dos fatos em si mesmo, 

e não o que é dito sobre eles, buscando a interpretação do mundo através da consciência do 

sujeito formulada com base nas experiências.

A  abordagem  foi  qualitativa,  que  é  caracterizada  como  “a  tentativa  de  uma 

compreensão  detalhada  dos  significados  e  características  situacionais  apresentadas  pelos 

entrevistados.” (RICHARDSON, 1999 p.90)

Ainda tivemos uma abordagem quantitativa que para o autor acima referido,
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Tem a intenção  de  garantir  a  precisão  dos resultados,  evitando distorções  de 
análise  e  interpretação,  possibilitando  uma  margem  de  segurança  quanto  às 
inferências. Essa abordagem é comum em pesquisas descritivas e exploratórias, 
que procuram descobrir e classificar a relação entre variáveis, bem como nos que 
investigam a relação de causalidade entre fenômenos. (p.70)

A realização do estudo se deu através da revisão da literatura,  para fundamentação 

teórica e prática da ação aplicada, com participação de professores do ensino fundamental, da 

Escola Estadual de Ensino Fundamental Professora Maria Geny de Sousa Timóteo (CEPES 

JP3); como também da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Monsenhor Pedro 

Anísio, em João Pessoa/PB, incluindo-os em uma atividade de prevenção, que se inspirou na 

continuidade aos estudos iniciados no mestrado em outra escola estadual de João Pessoa/PB 

em 2002.

Durante esta pesquisa, contamos com a colaboração de quatro acadêmicos do último 

ano  do  curso  de  Fisioterapia,  que  fazem  parte  de  extensão  universitária  relacionada  à 

educação  da  postura  corporal.  Os  estudantes  adquiriram  uma  afinidade  com  o  tema  da 

pesquisa,  solicitando  participar  ativamente  das  atividades  junto  às  escolas  envolvidas  na 

mesma.  

O estudo foi realizado com 24 professores e 240 alunos do 6° ao 9° ano do ensino 

fundamental  das  referidas  escolas.   Os professores  foram escolhidos  intencionalmente  de 

acordo com o critério de inclusão de fazerem parte da população inserida nos anos escolhidos 

do ensino fundamental. Todos os alunos participaram da observação investigativa durante as 

aulas, sendo apenas elencados para os resultados os que apresentaram os maiores agravos 

quanto aos tipos de posturas corporais adotadas em sala de aula; pela frequência da ocorrência 

desses tipos de posturas, além do tempo de permanência nestas posturas; e também foram 

observadas  as  diferenças  da  ocorrência  das  posturas  adotadas  quanto  às  disciplinas 

vivenciadas pelos mesmos. A investigação se deu nos meses de Junho e Julho de 2008.

Os professores responderam ao roteiro de entrevista semi-estruturada, elaborado pelos 

pesquisadores, com o objetivo de traçar um perfil dos mesmos, e principalmente buscar sobre 

o conhecimento destes em relação aos vícios posturais adotados pelos alunos em sala de aula. 

Também investigamos quanto ao conhecimento sobre a postura corporal, desde a formação 

deles como professores, ou seja, se tiveram alguma informação sobre a temática durante a 

formação  da  vida  acadêmica  docente.  Ainda  questionamos  quanto  ao  interesse  dos 

professores em corrigir as posturas adotadas por seus alunos durante as aulas e se gostariam 

de ter acesso a algum material educativo que os ajudasse nesta atividade. (Apêndice 2)
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Através  destas  informações  podemos  ter  uma  visão  mais  detalhada  de  como  os 

professores das duas escolas pesquisadas se comportam diante da saúde corporal dos seus 

alunos, principalmente em sala de aula, momento de maior tensão e atenção devido às aulas. 

E também momento de maior contato entre professores e alunos, que pode levar ao prazer 

extremo  no  processo  de  ensino/aprendizagem,  como  também  a  traumas  e  insatisfações 

danosas no futuro. Ainda chegamos a resultados em relação à particularidade do nível de 

formação  dos  professores  participantes,  e  a  partir  daí,  como  podem  existir  diferenças 

significativas entre escolas públicas, de uma mesma cidade, mesmo sendo ambas estaduais. É 

importante  relatar  que todos professores responderam às perguntas de forma espontânea e 

tranquila.

Os alunos participantes da pesquisa não foram identificados, e isso se deu pela falta de 

necessidade desta conduta. Podemos explicar tal fato, por todos terem sido observados pela 

tomada  de  imagens  feitas  durante  a  filmagem  em  sigilo  para  com  eles,  para  que  não 

perdessem a espontaneidade das suas posturas, e apenas referidas como resultados daqueles 

que apresentaram os vícios posturais mais graves e freqüentes.

O  projeto  inicial  foi  submetido  ao  Colegiado  do  Programa  de  Pós-graduação  em 

Educação e em seguida submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal 

da Paraíba (UFPB) para ser analisado, tendo sido aprovado. Os indivíduos participantes foram 

questionados sobre a  participação  na pesquisa,  bem como esclarecidas  as  dúvidas que os 

mesmos  apresentavam.  Após  a  assinatura  do  termo  de  consentimento  livre  e  esclarecido 

(Apêndice 1) e aprovação do comitê, foi realizada a coleta de dados.

A  etapa  de  finalização  da  pesquisa  transcorreu  num  procedimento  de  análises  e 

organização do perfil colhido e da realidade apresentada, seguindo um percurso direcionado a 

nossa permanência na escola.

Os resultados e discussão da fase 1 da pesquisa foram analisados a partir das respostas 

dos  professores  após  as  entrevistas,  além da  análise  dos  vícios  posturais  detectados  pela 

filmagem com os alunos, de acordo com cada variável elencada. Devemos esclarecer que após 

as filmagens as principais imagens foram congeladas e convertidas para fotografias, após a 

análise de cada tempo dos filmes. Os dados foram tratados segundo a estatística descritiva, 

sendo  calculadas  as  porcentagens,  e  apresentados  em  gráficos,  quadros  e  tabelas, 

determinando-se  as  freqüências  simples  e  percentuais  de  cada  ocorrência  das  diversas 

posturas. Utilizamos como programas o Excel e o Statistical Package for Social Sciences - 

SPSS. (CRESPO, 2002)
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Quando na  primeira  etapa  do estudo com os  professores  (n=24)  das  2  escolas  do 

Ensino Fundamental Público, a Escola Maria Geny apresentou (n=14) e a Escola Monsenhor 

Pedro Anísio (n=10).

Ainda, utilizou-se a estatística analítica para comparação do comportamento exibido 

pelos  alunos  entre  as  duas  escolas  e  também  em  relação  às  aulas  assistidas  (diferentes 

disciplinas)  através  de testes  não  paramétricos  (teste  de Mann-Whitney  e  Kruskal-Wallis, 

respectivamente).  O  programa  utilizado  foi  o  SPSS,  v.13  (Statistical  Package  for  Social 

Sciences).  Já  o  nível  de  significância  considerado  foi  α=0,05  em  todas  as  análises. 

(BARBETTA, 2007)

As questões de entrevista com característica aberta de abordagem qualitativa foram 

discutidas pela análise do discurso, além de aproveitar alguns métodos da análise de conteúdo 

de Bardin (análise de entrevistas),  procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 

conteúdo das mensagens. É importante colocar aqui que não transcrevemos o método, e sim 

este foi adaptado para o nosso estudo. (BARDIN, 2008)

Os questionamentos foram lançados pergunta a pergunta intercalados a um espaço de 

tempo para as devidas respostas. Para preservar a identidade dos professores e alunos em 

todas as fases da pesquisa, utilizamos pseudônimos trazidos dos deuses e deusas gregos. As 

falas  selecionadas  dos  professores  traduzem  posicionamentos  sobre  o  comportamento  da 

postura corporal em sala de aula, e o quanto estes alunos necessitam de orientação para um 

futuro com uma boa postura, livre de vícios e doenças relacionadas ao sistema ósteo-mio-

articular.

Ao final do estudo, logo após a defesa da tese será distribuído material educativo em 

forma de cartilha para toda comunidade escolar com vistas à prevenção dos desvios posturais 

e intervenção direta na promoção da saúde do escolar.

3.2 O Desenvolvimento das Atividades

Ao iniciarmos o estudo aqui exposto fizemos a opção pelas duas escolas de ensino 

fundamental, por ser esta fase escolar onde mais se observam os vícios de postura corporal em 

sala de aula. O fato de a escola pública vir passando por tantas dificuldades também nos 

estimulou a contribuir, levando o nosso projeto para juntamente com a comunidade acadêmica 

desenvolver  um programa  de  cuidados  e  promoção  da  saúde  com  vistas  à  formação  de 

indivíduos conscientes das posturas corporais corretas, sem danos futuros.
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A  Escola  Estadual  Professora  Maria  Geny  de  Sousa  Timóteo,  sendo  uma  escola 

pública,  oferece Educação Infantil,  Ensino Fundamental  e Médio; a mesma se localiza no 

centro da cidade de João Pessoa/PB, e faz parte dos CEPES JP3. Lá fomos recebidos pela 

Diretora Geral, que se sentiu de imediato, estimulada a nos conceder o local para a pesquisa. 

Após autorização da mesma,  no dia  05 de Junho de 2008, iniciamos a  coleta  dos nossos 

dados,  de forma  que a  primeira  etapa  foi  realizar  a  entrevista  através  de questionário  de 

pesquisa durante o intervalo de aulas da escola, com todos os professores envolvidos com as 

turmas  elencadas.  Todos  os  professores  nos  atenderam  prontamente,  e  concluímos  este 

trabalho com mais duas visitas nos dias 09 e 10 do referido mês.

Devemos  esclarecer  que  quatro  alunos  concluintes  do  Curso  de  Fisioterapia  da 

Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba estiveram conosco realizando tal  coleta.  Ainda 

contamos com um egresso de fisioterapia da mesma instituição que ficou responsável pelos 

procedimentos técnicos da tomada de imagens em sala de aula, realizada nos dias 09, 10 e 11 

de Junho de 2008, sendo destinado um turno para cada turma, para que assim pudéssemos 

observar a diferença de atitudes entre as disciplinas.

Posteriormente nos dias 12, 13 e 16 de Junho de 2008, realizamos o mesmo trabalho 

na  Escola  Estadual  de  Ensino  Fundamental  e  Médio  Monsenhor  Pedro  Anísio,  estando 

localizada no Bairro dos Ipês em João Pessoa/PB. Neste local, fomos recebidos também pela 

Diretora Geral, que autorizou a pesquisa dentro dos mesmos procedimentos da outra escola.

Devemos  aqui  ressaltar  que  as  escolas  envolvidas  no  estudo,  a  partir  do  mesmo, 

passaram a fazer parte do Projeto de Educação da Postura Corporal da Faculdade de Ciências 

Médicas  da  Paraíba.  Logo  em  seguida  à  coleta  dos  dados,  foram  ministradas  palestras 

educativas no sentido de prevenir os vícios posturais, bem como a instalação de desvios de 

postura corporal  futuros. Nesta  oportunidade comunicamos às Diretoras que até  o mês de 

novembro de 2008, estaríamos apresentando a cartilha de orientações às duas escolas, sendo a 

mesma, a nossa contribuição na promoção da saúde do escolar, e instrumento final desta tese.

Em seguida, iniciamos a fase de tabulação dos dados quantitativos e a análise dos 

dados qualitativos para chegarmos à discussão dos nossos resultados. 

3.2.1 A Relação Dialógica entre a Fisioterapia e os Professores no Despertar da Prevenção 
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Os docentes  e  os  dirigentes  das  escolas  Maria  Geny e  Pedro Anísio  foram muito 

receptivos  durante  a  pesquisa  ali  realizada.  Aproveitamos  a  oportunidade  fazendo  uma 

observação do conjunto das escolas, onde detectamos que nas mesmas se faziam presentes, 

responsabilidade e boa vontade.  Em nossa observação vimos que a primeira  escola citada 

acima, é uma instituição maior e mais bem equipada tendo um maior número de alunos, a 

segunda  escola  possui  uma  organização  disciplinar  mais  visível;  fato  registrado  pela 

disposição dos funcionários ali presentes. A limpeza, o espaço e o atendimento foram pontos 

apreciados,  porém  algumas  barreiras  arquitetônicas  e  precariedade  na  segurança  nos 

chamaram atenção, nas duas escolas. Quanto à disposição de aulas na organização didática, as 

duas instituições seguem suas rotinas que são semelhantes.

A tabela 1 expõe os resultados em relação à observação da postura dos alunos em sala 

de aula por parte dos professores, onde obtivemos que 47,79% destes na Escola Maria Geny 

se inserem em faixa etária  dos  25 aos  59 anos;  já  na  Escola  Pedro Anísio 49,10%, está 

inserido dos 31 e 58 anos. Quanto ao tempo na função de professor, os mesmos se localizaram 

desde 0 a 37 anos exercendo a atividade.

Tabela 1: Caracterização dos Professores por Escola Estudada, João Pessoa – PB, 2008.

Escola Maria Geny (n=14) Média (± desvio padrão) Mínimo - Máximo
Idade (anos) 47,79 (±10,33) 25 - 59
Tempo na função (anos) 22,01 (±9,03) 0 - 31

Escola Pedro Anísio (n=10) Média (± desvio padrão) Mínimo - Máximo
Idade (anos) 49,10 (±7,64) 31 - 58
Tempo na função (anos) 22,80 (±7,91) 10 - 37

     Fonte: OLIVEIRA, 2008.
                 Dados da Pesquisa.

Fonseca,  Chaves  e  Gouveia  (2006)  através  de  estudo  com  professores  do  ensino 

fundamental  de  escolas  públicas  estaduais,  revelaram  que  ocorre  prevalência  do  gênero 

feminino entre estes, com faixa etária variando entre 18 e 58 anos. Estes dados também foram 

vistos em documentos do Ministério da Educação no ano de 2007, além do Plano Estadual de 

Educação do nosso Estado 2003. Assim nossa pesquisa vai ao encontro da literatura estudada 

quando apresenta um número maior de mulheres professoras e com idades contidas na mesma 

faixa etária.

Tabela 2: Caracterização dos Professores por Titulação na Escola Maria Geny, João Pessoa – 
PB, 2008.

Feminino Masculino Total
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Titulação n % n % n %
Graduado 3 21,43 3 21,43 6 42,86
Especialista 8 57,14 - - 8 57,14
Total 11 78,57% 3 21,43% 14 100%

    Fonte: OLIVEIRA, 2008.
                Dados da Pesquisa.

Nas tabelas 2 e 3 caracterizamos os professores quanto a sua titulação e gênero, onde 

detectamos que na primeira escola 11 deles são do gênero feminino, sendo 8 especialistas e 3 

graduados.  Já  na  segunda  escola  apenas  1  professor  do  gênero  masculino  possui 

especialização, sendo as 6 mulheres e os outros 3 homens graduados.

Tabela 3: Caracterização dos Professores por Titulação na Escola Monsenhor Pedro Anísio, 
João Pessoa – PB, 2008.

Feminino Masculino Total
Titulação n % n % n %
Graduado 6 60 3 30 9 90
Especialista - - 1 10 1 10
Total 6 60% 4 40% 10 100%

    Fonte: OLIVEIRA, 2008.
                Dados da Pesquisa.

Nenhum Professor (a) da Escola Maria Geny realizou cursos de qualificação, enquanto 

que  na  Escola  Monsenhor  Pedro  Anísio,  como  mostra  a  tabela  4,  houve  registro  desta 

característica, com um quantitativo de 4 professoras tendo feito algum curso.

Tabela 4: Caracterização dos Professores Quanto à Realização de Cursos de Qualificação na 
Escola Monsenhor Pedro Anísio, João Pessoa – PB, 2008.

Feminino Masculino Total
Titulação n % n % n %
Sim 4 40 2 20 6 60
Não 2 20 2 20 4 40
Total 6 80% 4 40% 10 100%

    Fonte: OLIVEIRA, 2008.
                Dados da Pesquisa.

Observamos na análise das tabelas 2, 3 e 4 que os professores participantes da nossa 

amostra quanto à titulação e cursos de qualificação ainda têm muitas dificuldades. Vimos que 

na Escola Maria Geny os professores não vêm se capacitando nos últimos 2 anos, e mesmo na 

Escola Pedro Anísio, onde 60% dos professores tiveram acesso à qualificação, estes referiram 

quanto à dificuldade para fazerem cursos. Outra observação nas duas escolas estudadas é que 

os mestrados e doutorados estão distantes da realidade dos professores, pois no universo dos 
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24 indivíduos participantes, na primeira escola 57,14% têm especialização, sendo os outros 

graduados.  Na  segunda  escola,  a  realidade  é  mais  séria,  onde  90% dos  professores  não 

conseguiram fazer especialização.

Chakur (2003) em trabalhos apresentados relata que o desenvolvimento profissional 

docente  ocorre  em  uma  seqüência  de  níveis  hierárquicos  e,  para  que  os  esquemas 

profissionais  progridam  e  se  aperfeiçoem,  é  fundamental  a  tomada  de  consciência  dos 

obstáculos enfrentados, primeiro passo para a sua solução pelos professores em suas regiões. 

A autora ainda coloca que a dificuldade enfrentada pelos professores do ensino fundamental 

no tocante à formação e capacitação, pode ocasionar uma profissionalidade fragmentada com 

desvio da identidade, e ainda insatisfação em suas práticas pedagógicas.

Nosso  estudo  corrobora  com a  autora  acima  citada,  quando  reflete  a  ausência  da 

profissionalização  contínua  e  educação  permanente,  porém  discorda  de  quantitativos 

divulgados pelo Governo Federal (BRASIL, 2007), referindo que os professores de escolas 

municipais e estaduais estão tendo acesso permanente não só a cursos de capacitação como 

também a pós-graduação.

Observamos no quadro 1 que quanto à formação básica as duas escolas se equiparam 

nos quantitativos,  além das áreas de formação dos professores. É importante  ressaltar  que 

durante as entrevistas os professores se colocaram muitas vezes referindo a falta de incentivo 

no ambiente das escolas para uma progressão profissional.

Quadro 1: Formação Básica do Docente por Escola Estudada, João Pessoa – PB, 2008.

Escola Maria Geny Escola Monsenhor Pedro Anísio
Letras  (4)*,  Ciências  Biológicas  (2), 
Licenciatura  em  Geografia  (1),  História 
(2), Educação Física (2), Licenciatura em 
Matemática (1) e Artes gráficas (1).

Letras  (4),  Ciências  Biológicas  (1), 
Licenciatura  em  Geografia  (2),  História 
(2) e Licenciatura em Matemática (2).

    Fonte: OLIVEIRA, 2008.
                Dados da Pesquisa.
   * Quantidade de Docentes.

A percepção dos professores no tocante à postura vem ilustrada no gráfico 1, quando 

80% dos professores da Escola Pedro Anísio sempre observam as posturas de seus alunos em 

sala de aula, e na Escola Maria Geny apenas 50% percebe tal comportamento. O que também 

nos chamou atenção foi o fato de que 7,14% dos professores nunca observaram as posturas 

incorretas, o que é preocupante, pois vimos à falta de informação no ambiente das escolas 

sobre a saúde do escolar. 
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 Rodrigues (2003) relata  em seus escritos que a percepção e sensibilidade docente 

devem ser presentes no cotidiano da escola, e que este cotidiano deve se inserir na figura 

humana  do  professor,  numa  realidade  do  verdadeiro  “ser  docente”.  Assim,  perceber  as 

atitudes e comportamentos dos alunos em sala de aula faz parte desta percepção, o que não 

observamos em nossos resultados no contexto da Escola Maria Geny.

Gráfico 1: Distribuição Percentual dos Professores quanto à Observação da Postura Corporal 
dos Discentes por Escola Estudada, João Pessoa – PB, 2008.

 Fonte: OLIVEIRA, 2008.
             Dados da Pesquisa.

O gráfico 2 retrata a atitude de que algumas vezes 57,14% dos professores da Escola 

Maria Geny corrige erros de postura em sala de aula, sendo o quantitativo da Escola Pedro 

Anísio de 60% para a mesma realidade,  mesmo tendo 80% dos professores percebido as 

posturas, 20% destes não corrigem os alunos.

Sabemos que o fato de não corrigir as posturas corporais viciosas dos alunos, não pode 

ser considerado descaso ou desinteresse de todos os professores,  claro que alguns não se 

preocupam mesmo, mas também pode ocorrer a falta de conhecimento sobre o tema. Essa 

falta de conhecimento já vem do processo de formação docente, onde abordagens como à 

saúde biopsicossocial dos educandos não é valorizada ou contemplada. Isso vai de encontro à 

visão do olhar para o aluno de forma integrada, como defendem autores da educação física e a 

nossa Lei de Diretrizes e Bases. (BRASIL, 1997; CAVALARI, 2005)
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Gráfico 2: Distribuição Percentual dos Professores Quanto à Correção da Postura Corporal 
dos Discentes por Escola Estudada, João Pessoa – PB, 2008.

               
Fonte: OLIVEIRA, 2008.

                          Dados da Pesquisa.

Quando questionados  sobre  a  presença  em sua  formação  acadêmica  de  disciplinas 

sobre  postura  corporal  ou  temática  semelhante,  as  duas  escolas  apresentam  resultados 

aproximados, quando a maioria dos professores relata não terem visto qualquer discussão com 

este tema. (Gráfico 3)

Tal resultado corrobora com a literatura mostrando os currículos de formação docente, 

carentes de componentes que valorizem a saúde corporal do indivíduo, além da ausência de 

interdisciplinaridade,  bem  como  de  estratégias  de  prevenção  unindo  saúde  e  educação. 

(RIBEIRO, 2001)

Gráfico 3: Distribuição Percentual dos Professores Quanto à Existência de Disciplinas Sobre 
Correção da Postura Corporal na sua Formação Docente por Escola Estudada, João Pessoa – 

PB, 2008.
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            Fonte: OLIVEIRA, 2008.
                        Dados da Pesquisa.

Neste  questionamento  71,43% dos professores  da  Escola  Maria  Geny não  teve  as 

disciplinas, tendo sido citadas pelos 28,57% restantes a experiência durante a formação de 

Fisioterapia, Ginástica Geral e Teoria Geral dos Valores. Na Escola Pedro Anísio apenas 1 

professor teve a disciplina de Ergonomia em sua formação, o que em números percentuais 

equivaleu a 20%. Mesmo os professores das duas escolas que tiveram alguma informação 

neste sentido, se sentem inseguros em realizar a correção.

A tabela 5 nos mostra que 78,57% dos professores da Escola Maria Geny relatou que 

existem componentes que tratam sobre postura corporal, já na Escola Pedro Anísio apenas 

40% dos professores relataram existir tais componentes.

Os  componentes  curriculares  relatados  pelos  professores  das  duas  escolas  foram: 

educação física, ciências e artes. Diante desta realidade é certo que  o educador físico tem 

uma função importante na saúde do escolar, mas não pode assumir este papel sozinho, pois se 

toda a comunidade educativa se unir num trabalho de promoção da saúde global dos alunos 

unindo estas duas esferas, teremos futuros cidadãos saudáveis.

Tabela 5: Oferta de Componentes Curriculares que Tratem da Postura Corporal nas Duas 
Escolas, João Pessoa – PB, 2008.

Maria Geny Pedro Anísio
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Existência de disciplina n % n %
Sim 11 78,57 4 40
Não 2 14,29 6 60

Não informado 1 7,14 - -
Total 14 100% 10 100%

    Fonte: OLIVEIRA, 2008.
                Dados da Pesquisa.

Cavalari  (2005)  nos  mostra  em seus  estudos  que esta  dimensão  global  é  de  suma 

importância não só para o educador físico em suas aulas no ensino fundamental, mas para 

todos os professores. E afirma que ter a consciência do nosso corpo e do nosso eu, contribui 

plenamente para o conhecimento do outro e do mundo. E esta conduta deve ser estimulada 

nas salas de aula,  não só para promover  saúde,  mas para facilitar  e estimular  as relações 

interpessoais, bem como o bom desempenho das suas atividades escolares.

Quando questionados sobre papel dos professores em promover boa postura e sobre a 

motivação em fazê-lo, as duas escolas obtiveram resultados próximos, com estes afirmando 

que reconhecem o seu papel e se sentem motivados. (Gráfico 4)

Gráfico 4: Distribuição Percentual dos Professores Quanto à Motivação para Correção da 
Postura Corporal dos Discentes por Escola Estudada, João Pessoa – PB, 2008.

       Fonte: OLIVEIRA, 2008.
                    Dados da Pesquisa.

A motivação existe na vontade do fazer, porém o que de fato vimos que vem faltando 

no universo dos professores das escolas do nosso estudo é o estímulo ao seu crescimento 

profissional. A falta de incentivo para formação, profissionalização, qualificação é um fator 
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importante. Queremos registrar que os professores se sentiram valorizados pelo fato da nossa 

preocupação em informá-los sobre um tema tão comum em saúde como é a prevenção dos 

desvios da postura corporal; e ao mesmo tempo pouco conhecido no ambiente da escola.

Neste sentido, nossa pesquisa comunga com os escritos que defendem a normatização 

da educação como pleno desenvolvimento do educando, e o seu futuro como cidadão, além do 

reconhecimento de toda a comunidade educativa como os ingredientes principais para o bom 

desempenho no processo de ensino e aprendizagem. (FERREIRA, 2001)

O gráfico 5 revela que mesmo se mostrando contrários às respostas anteriores, 64,29% 

dos professores da Escola Maria Geny se considera com aptidão para a correção da postura 

corporal  em sala  de  aula.  O  mesmo  aconteceu  na  Escola  Pedro  Anísio  onde   70% dos 

professores  apresentaram  o  mesmo  comportamento.  Desta  forma,  nossos  resultados  não 

concordam com estudos citados em nossa tese, que relataram sobre a falta de aptidão dos 

professores  para  lidar  com  a  saúde  do  escolar,  necessitando  da  presença  de  programas 

educativos nas escolas, através de equipes interdisciplinares. (PEREZ, 2002)

Gráfico 5: Distribuição Percentual dos Professores Quanto ao Próprio Julgamento da Aptidão 
Docente para Correção da Postura Corporal dos Discentes por Escola Estudada, João Pessoa – 

PB, 2008.

Fonte: OLIVEIRA, 2008.
            Dados da Pesquisa.

A tabela 6 traz a estimativa do tempo que os alunos ficam sentados, onde obtivemos 

que na Escola Maria Geny a média de permanência que os alunos passam sentados por aula é 

de 37,50 minutos; e na Escola Pedro Anísio é de 34 minutos, também por aula.
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Cavalari  (2005)  traz  em  seu  trabalho  estratégias  capazes  de  minimizar  os  danos 

nefastos da permanência em postura sentada na sala de aula, fazendo das jornadas escolares 

momentos de calmaria do corpo e não de futuras seqüelas para os alunos. Faz-se necessário na 

visão da autora que seja sempre enfatizado o autoconhecimento do corpo e a consciência dos 

movimentos e atitudes corporais.

É importante que as crianças e adolescentes entendam seu lugar no tempo e no espaço, 

e assim desenvolva as habilidades compatíveis ao seu corpo físico, emocional e social.

Tabela 6: Caracterização do Tempo em que os Alunos Permanecem Sentados nas Aulas por 
Escola Estudada, João Pessoa – PB, 2008.

Escola Maria Geny Média (± desvio padrão)

Tempo sentado (minutos) 37,50 (±19,40)

Escola Pedro Anísio Média (± desvio padrão)

Tempo sentado (minutos) 34,00 (±13,70)

Fonte: OLIVEIRA, 2008.
                        Dados da Pesquisa.

Quando indagados sobre a necessidade de material educativo falando sobre a postura 

corporal, todos os docentes das duas escolas relataram que gostariam de possuir um material 

para ser utilizado em sala de aula.

O quadro 2 contém a discussão das questões abertas contidas em nosso questionário de 

entrevista,  realizada  com  os  professores,  como  complemento  ao  método  de  observação 

realizado com os alunos nas duas escolas.

As  análises  foram  feitas  a  partir  das  respostas  dos  professores,  pinçando  os 

depoimentos mais freqüentes e relevantes quanto à atitude destes diante da temática sobre a 

postura corporal adotada pelos alunos em sala de aula. 

Quadro 2: Análise dos Discursos para Questões Abertas de Entrevista da Pesquisa, João 
Pessoa – PB, 2008.

TEMÁTICAS
ESCOLA MARIA 

GENY
ESCOLA PEDRO 

ANÍSIO ENUNCIAÇÃO
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Papel do 
Professor de 
Corrigir a Postura 
Corporal em Sala 
de Aula.

Hades, Héstia e  
Poseidon: Não. 
Não tem muito a 
fazer.
Artemis, Dionísio,  
Zeus e  Sémele:  
Sim. Tentando 
orientar.

Apolo e Afrodite: Sim,  
mostrando a postura 
correta.
Ares e Atena: Não.  
Não Somos 
qualificados.
Aquiles: Sim. Falar  
sobre a importância 
para a saúde.
Hera e Selene: Sim.  
Chamar atenção dando 
exemplos.

Nas afirmações 
positivas, os 
professores da escola 
Pedro Anísio 
mostraram um maior 
envolvimento com a 
correção postural. 
As negativas baseiam-
se na ausência de 
qualificação docente.

Aptidão Para 
Corrigir a Postura 
Corporal.

Artemis, Hades:  
Não é função do 
professor,  
precisam de um 
trabalho 
educativo.
Dionísio, Sémele e 
Zeus: Sim.
Héstia: Não, é  
leiga.
Poseidon: Não, 
por não ter tido 
formação básica.

Apolo: Sim. Pois tem 
noção sobre o assunto.
Afrodite e Ares: Não. 
Pois não tem 
conhecimento do 
conteúdo.
Aquiles e Atena: Sim 
Com informações 
básicas.
Hera e Selene: Sim.

A aptidão mostrou-se 
mais uma vez evidente 
nos docentes da Pedro 
Anísio.

Nas negativas, a 
ênfase das falas 
também aponta para a 
ausência de 
qualificação docente.

Descrição do 
Ambiente da Sala 
de Aula.

Todos referem ser  
um ambiente 
claro, bem 
iluminado, porém 
quente, e as 
cadeira 
desconfortáveis.

Todos referiram que 
apesar das salas serem 
ventiladas, possuindo 
iluminação deficiente e  
cadeiras  
desconfortáveis.

Hegemonia da 
inadequabilidade das 
carteiras escolares.

Comportamento 
mais Freqüente 
em Relação à 
Postura Corporal 
em Sala de Aula 
na Visão dos 
Professores.

Hades: Não se 
preocupam e 
sentam de 
qualquer jeito.
Artemis e  
Poseidon: Quem 
senta próximo à 
parede, fica  
inclinado 
lateralmente à 
coluna.  
Hipercifose  
torácica com 
anteriorização da 
cabeça.
Dionísio: Sentam-
se sem apoiar as  
costas na cadeira 

Apolo, Ares, Aquiles e 
Selene: Coluna 
encurvada com os pés  
nas cadeiras da frente 
quase deitados.
Afrodite: Tronco em 
flexão com pernas 
cruzadas em cima da 
cadeira.
Atena: Sentam quase 
deitados.
Hera: Postura cifótica  
ou quase deitados.

Alunos não cuidam da 
postura, tendo como 
característica uníssona 
a diversidade dos 
vícios de postura nas 
duas escolas.
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e os pés no chão.
Héstia e Sémele:  
Como se 
estivessem 
deitados nas 
cadeiras.
Zeus: A maioria 
senta encurvando 
a coluna 
exageradamente. 

Permanência na 
Posição Sentada 
em Sala de Aula.

Dionísio, Héstia,  
Zeus e Poseidon: 
Até 30 minutos.
Hades e Sémele: 
45 minutos.
Artemis: 90 
minutos.

Aquiles, Apolo e  
Atena: 30 minutos.
Ares: 15 minutos, pois  
são muito inquietos.
Afrodite, Hera e 
Selene: Entre 40 e 50 
minutos.

Maior variabilidade de 
tempo sentado na 
escola Pedro Anísio.

Estratégias dos 
Professores para 
Melhorar a 
Postura Corporal.

Hades e Poseidon: 
Nenhuma.
Artemis e  
Dionísio: 
Orientação quanto 
à postura ideal.
Sémele: Levo os  
alunos para o 
auditório e para a 
Praça da 
Independência.
Héstia: 
Orientações  
teóricas.
Zeus: Orientações  
teóricas.

Apolo,  Ares e Selene: 
Nenhuma.
Afrodite, Atena e 
Hera: Dar informações 
fazendo correções.
Aquiles: Faz dinâmica.

Percepção sem 
intervenção nas duas 
escolas.
Orientações verbais 
como ponto em 
comum entre as duas.
Ações práticas 
divergentes nas duas 
escolas (saídas versus 
dinâmicas). 

Utilização de 
Material 
Educativo em 
Sala de Aula.

Todos 
demonstraram o 
interesse, sem 
expor o motivo.

Todos demonstraram o 
interesse, pela  
necessidade de 
autoaprendizado e 
também facilitar as  
explicações aos  
alunos.

Apenas os docentes da 
escola Pedro Anísio 
justificam o porquê, 
demonstrando maior 
interesse.

Fonte: OLIVEIRA, 2008.
            Dados da Pesquisa.

3.2.2 Dois Elos Indissolúveis: A Fisioterapia e a Educação em Sala de Aula
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Na análise observacional das posturas durante as aulas, os alunos foram observados 

quanto aos tipos de posturas adotadas, registrando-se sua freqüência de ocorrência. Mediante 

a  análise  das  filmagens,  primeiramente  procedeu-se  a  construção  do  quadro  de 

comportamentos e posturas (quadro 3), prosseguindo-se com a determinação das freqüências 

dos diversos comportamentos posturais nas duas escolas.

O número total de alunos observados foi de 240 alunos, foram pinçados 22 alunos que 

tiveram comportamento postural acompanhado em todas as aulas durante o turno, sendo o 

critério de escolha o fato de apresentarem os vícios posturais mais significativos.

O registro das ocorrências de vícios posturais foi contínuo, totalizando 102 registros 

para a Escola Maria Geny e 25 para o Pedro Anísio.

Quadro 3: Posturas Observadas em Alunos do Ensino Fundamental nas Escolas Maria Geny 
e Pedro Anísio, João Pessoa – PB, 2008.

POSTURA SIGLA DESCRIÇÃO DO COMPORTAMENTO
1. Apoio Indevido para Costas AIC Bolsa na cadeira com as costas apoiadas na 

mesma.
2. Flexão e Rotação Acentuada do 
Pescoço e/ou Tronco

FRPT Flexão  e  rotação  acentuada  do  pescoço  e 
tronco superior para escrever.

3. Rotação do Tronco RT Rotação do tronco para esquerda ou direita.
4. Deslizamento do Tronco DT Postura deitada na cadeira ou com apoio na 

região lombar.
5. Sentado na Ponta da Cadeira SPC Sentado  na  ponta  da  cadeira  forçando 

anteriorização do tronco.
6. Hiperextensão da Coluna HC Hiperextensão da coluna, espreguiçando-se.
7. Inclinação Pescoço IP Inclinação acentuada do pescoço.
8. Má colocação dos Braços MCB Braços  por  trás  da  cadeira,  por  trás  do 

pescoço, etc.
9. Alteração de Ombros AO Elevação ou depressão do ombro esquerdo 

ou direito.
10. Troco Ereto TE Tronco  ereto  para  escrever,  o  que  força  a 

musculatura da região cervical.
11. Debruçado D Totalmente  inclinado,  chegando-se  a 

debruçar-se  sobre  a  mesa  ou  usando 
cotovelo (s) como apoio.

12. Boa Postura BP Mantém uma boa postura do ponto de vista 
fisioterapêutico.

13. Arqueamento da Coluna AC Arqueamento anterior da coluna.
14. Distanciado da Mesa DM Mesa afastada da cadeira.
15. Rotação da Cintura Escapular RCE Rotação da cintura escapular.
16. Extensão do Pescoço EP Cabeça jogada para trás.
Fonte: OLIVEIRA, 2008.
            Dados da Pesquisa.

Explicando  o  quadro  3,  obtivemos  a  ocorrência  de  16  tipos  de  vícios  de  postura 

corporal que se associam a comportamentos diferentes adotados pelos alunos durante as aulas.
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A tabela  7 mostra  a  descrição quanto à  distribuição da frequência  das posturas na 

Escola Maria Geny. Observamos que do total de 102 registros, 26 destes dizem respeito à 

flexão com rotação acentuada de tronco e/ou pescoço, o que equivale  a 25,49% do total, 

retratando a postura ocorrida com maior frequência; num quantitativo mediano tivemos 15 

registros de alunos debruçados sobre a mesa, com percentual de 14,70% de ocorrência; em 

menor quantitativo apenas 1 registro de inclinação do pescoço, com 0,98% de ocorrência.

Vamos ilustrar abaixo as posturas adotadas mais observadas apresentadas no quadro 3, 

e tabela 7 de acordo a escola.

  

  

Figura 11: Apoio Indevido  para Costas.
Fonte: OLIVEIRA, 2008.
            Dados da Pesquisa.

Figura 12: Flexão e Rotação Acentuada do 
Pescoço e/ou Tronco.
Fonte: OLIVEIRA, 2008.
            Dados da Pesquisa.

Figura 14: Sentado na Ponta da Cadeira. 
Fonte: OLIVEIRA, 2008.
            Dados da Pesquisa.

Figura 13: Flexão e Rotação Acentuada do 
Pescoço e/ou Tronco.
Fonte: OLIVEIRA, 2008.
            Dados da Pesquisa.
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Figura 15: Debruçado.
Fonte: OLIVEIRA, 2008.
            Dados da Pesquisa.

Figura 16: Posturas Combinadas.
Fonte: OLIVEIRA, 2008.
            Dados da Pesquisa.

Figura 17: Hiperextensão da Coluna.
Fonte: OLIVEIRA, 2008.
            Dados da Pesquisa.

Figura 18: Rotação do Tronco.
Fonte: OLIVEIRA, 2008.
            Dados da Pesquisa.

Figura 19: Hiperextensão da Coluna com 
Rotação da Cabeça.
Fonte: OLIVEIRA, 2008.
            Dados da Pesquisa.

Figura 20: Flexão e Rotação Acentuada do 
Pescoço e/ou Tronco.
Fonte: OLIVEIRA, 2008.
            Dados da Pesquisa.
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Figura 22: Flexão do Tronco com 
Hiperextensão do Pescoço.
Fonte: OLIVEIRA, 2008.
            Dados da Pesquisa.

Figura 23: Tronco Ereto com Flexão Exagerada 
do Pescoço.
Fonte: OLIVEIRA, 2008.
            Dados da Pesquisa.

Figura 24: Apoio Indevido do Membro 
Superior Direito com Flexão do Pescoço.
Fonte: OLIVEIRA, 2008.
            Dados da Pesquisa.

Figura 25: Debruçado.
Fonte: OLIVEIRA, 2008.
            Dados da Pesquisa.

Figura 26: Deitada na Cadeira.
Fonte: OLIVEIRA, 2008.
            Dados da Pesquisa.

Figura 21: Flexão e Rotação Acentuada do 
Pescoço e/ou Tronco.
Fonte: OLIVEIRA, 2008.
            Dados da Pesquisa.
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Tabela 7: Distribuição de Freqüências das Posturas na Escola Maria Geny (n=102 registros), 
João Pessoa – PB, 2008.

Posturas n %
1. Apoio Indevido para Costas 6 5,88
2. Flexão e Rotação Acentuada 
do Pescoço e/ou Tronco

26 25,49

3. Rotação do Tronco 6 5,88
4. Deslizamento do Tronco 8 7,84
5. Sentado na Ponta da Cadeira 8 7,84
6. Hiperextensão da Coluna 4 3,92
7. Inclinação Pescoço 1 0,98
8. Má colocação dos Braços 2 1,96
9. Alteração de Ombros 2 1,96
10. Troco Ereto 4 3,92
11. Debruçado 15 14,70
12. Boa Postura 2 1,96
13. Arqueamento da Coluna 9 8,82
14. Distanciado da Mesa 3 2,94
15. Rotação da Cintura Escapular 3 2,94
16. Extensão do Pescoço 3 2,94
Total (Σ) 102 100%

    Fonte: OLIVEIRA, 2008.
                Dados da Pesquisa.

Analisando a tabela 7 fazendo uma relação da nossa observação com a percepção dos 

professores da referida escola, tivemos uma diferença nos quantitativos, onde as posturas de 

maior e menor ocorrência, respectivamente foi o deslizamento do tronco, quase deitado na 

cadeira, e a má colocação dos braços, com nenhum relato.

Martelli (2006) detectou em seus estudos a ocorrência dos desvios de postura corporal 

instalados, em alunos do ensino fundamental, sendo que o vício postural de maior prevalência 

foi à postura de debruçar sobre a mesa, o que concorda parcialmente com nossa observação, 

quando tal posicionamento teve a segunda maior ocorrência.

A mesma avaliação anterior apresenta os dados da tabela 8, em relação à Escola Pedro 

Anísio, onde diagnosticamos a prevalência em quantitativos iguais de 20% dos 25 registros 

observados,  as  posturas  de  flexão  com  rotação  acentuada  de  tronco  e/ou  pescoço, 

deslizamento do tronco, quase deitado na cadeira e debruçar sobre a mesa, respectivamente. 

Já a postura de menor prevalência foi o distanciamento da mesa, como 4% de ocorrência.

Abaixo apresentamos as posturas adotadas mais observadas apresentadas no quadro 3, 

e tabela 8 de acordo a segunda escola.
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Figura 27: Deitado na Cadeira com Rotação 
de Tronco.
Fonte: OLIVEIRA, 2008.
            Dados da Pesquisa.

Figura 28: Debruçado.
Fonte: OLIVEIRA, 2008.
            Dados da Pesquisa.

Figura 29: Deitada na Cadeira.
Fonte: OLIVEIRA, 2008.
            Dados da Pesquisa.

Figura 30: Debruçado.
Fonte: OLIVEIRA, 2008.
            Dados da Pesquisa.

Figura 31: Flexão Anterior do Tronco.
Fonte: OLIVEIRA, 2008.
            Dados da Pesquisa.

Figura 32: Flexão Anterior do Tronco.
Fonte: OLIVEIRA, 2008.
            Dados da Pesquisa.
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Tabela 8: Distribuição de Freqüências das Posturas na Escola Pedro Anísio (n=25 registros), 
João Pessoa – PB, 2008.

Posturas n %
1. Flexão e Rotação 
Acentuada do Pescoço e/ou 
Tronco

5 20,00

2. Deslizamento do Tronco 5 20,00
3. Sentado na Ponta da Cadeira 4 16,00
4. Alteração de Ombros 2 8,00
5. Debruçado 5 20,00
6. Arqueamento da Coluna 3 12,00
7. Distanciado da Mesa 1 4,00
Total (Σ) 25 100%

    Fonte: OLIVEIRA, 2008.
                Dados da Pesquisa.

Nesta direção os professores da referida escola tiveram uma melhor percepção dos 

vícios posturais dos seus alunos, pois tais resultados comungaram com a nossa observação 

durante as tomadas de imagens.

A tabela  9 e a tabela  10 demonstram as ocorrências  das posturas  inadequadas  por 

disciplinas  nas  duas  escolas  pesquisadas,  onde  observamos  que  nas  aulas  de  matemática 

prevaleceu o maior número de ocorrências, sendo o número de 23 registros na Escola Maria 

Geny e 13 registros na Escola Pedro Anísio.

Tabela 9: Ocorrência Bruta das Posturas de Acordo com a Disciplina na Escola Maria Geny 
(n=102 registros), João Pessoa – PB, 2008.

História Matemática Ed. 
Religiosa

Geografia Inglês Artes Português Simuladão

AIC 2 1 1 1 1 - - -
FRTP 5 5 4 3 3 2 3 1
RT 2 1 - - 1 1 1 -
DT 1 2 1 1 1 - 1 1
SPC - 1 3 2 2 - - -
HC - 3 - - - - 1 -
IP - 1 - - - - - -
MCB - 1 - - - - - 1
AO - - 1 - 1 - - -
TE - - 1 1 1 - - 1
D 3 3 - 1 1 3 3 1
BP 1 - - - 1 - - -
AC 2 2 - - - 3 2 -
DM 1 1 - - - - 1 -
RCE 1 1 - - - - 1 -
EP 1 1 - - - - 1 -
Total 19 23 11 9 12 9 14 5

   Fonte: OLIVEIRA, 2008.
                Dados da Pesquisa.
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Tabela 10: Ocorrência Bruta das Posturas de Acordo com a Disciplina na Escola Pedro 
Anísio (n=25 registros), João Pessoa – PB, 2008.

Matemática Geografia Português
FRTP 3 1 1
DT 2 2 1
SPC 1 3 -
AO 2 - -
D 2 2 1
AC 2 - 1
DM 1 - -
Total 13 8 4

     Fonte: OLIVEIRA, 2008.
                 Dados da Pesquisa.

Devemos esclarecer que os achados acima descritos nas duas tabelas corroboram com 

nossos  estudos,  onde alguns  autores  colocaram que  quanto maior  o  nível  de raciocínio  e 

atenção exigidos durante a permanência nas salas de aula, mais vícios posturais são possíveis 

de acontecer. (NAGASSAKI; OLIVEIRA; ROSA, 2002; CAVALARI, 2005; MARTELLI, 

2006)

Tratando os nossos dados de forma analítica podemos dizer que não houve diferença 

significativa  nas  freqüências  de ocorrência  das posturas  entre  as escolas,  sendo o mesmo 

observado nas diferentes disciplinas, isto do ponto de vista de significância estatística. (Tabela 

11)

Tabela 11: Comparação da Ocorrência das Diferentes Posturas nas Escolas e Entre as 
Disciplinas, João Pessoa – PB, 2008.

Maria Geny x Pedro Anísio
Mann-Whitney Valor de p Diferença
U=1188,50; Z=-0,52 P=0,60 ns*

Disciplinas
Kruskal-Wallis Valor de p Diferença
H=0,08 P=0,78 ns

          Fonte: OLIVEIRA, 2008.
                      Dados da Pesquisa.
          * ns = não significativo.

Entretanto,  faz-se  necessário  referir  que  do  ponto  de  vista  da  necessidade  de  um 

trabalho de orientação e de promoção da saúde do escolar, nossos achados são significativos 

no sentido de evitar a ocorrência de danos e sequelas futuras a esta população. Outra questão 

importante  é  que  as  posturas  inadequadas  durante  as  aulas  podem  ocasionar  as  dores 

articulares e inquietação nos educandos, o que segundo alguns autores aqui citados, podem 

trazer sérios danos ao processo de ensino e aprendizagem
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3.3 Repensando as Estratégias da Atuação dos Professores e da Fisioterapia quanto à 

Promoção da Saúde do Escolar no Contexto Educacional da Postura Corporal

Segundo  Rodrigues  (2003),  a  profissão  docente  exige,  para  o  desempenho  do 

profissional professor, saberes, atitude de pesquisador, atuação extra-escolar, responsabilidade 

ética em relação à formação de si e de outros indivíduos; sendo fundamental em sua formação 

profissional, que este se torne capaz de discutir educação com referenciais de conhecimentos 

teóricos  e  práticos  coletivizados,  expressados  em diálogos  pedagógicos,  numa perspectiva 

didático-instrumental,  teórica  e metodológica  com firmeza  de sustentação  e  argumentação 

científica. Qual seria o caminho para todos esses critérios?

Acreditamos que trabalhos como o desenvolvido por nós junto ao ensino fundamental 

e tantos outros em suas áreas específicas diante das necessidades escolares, são necessários. 

Porém estes só se tornam possíveis quando compartilhados numa visão educacional popular, 

ampla, e acima de tudo num contexto social que insere todos os profissionais que têm em sua 

atuação,  o  ser  humano  presente.  E  que  valorize  suas  experiências  em  conjunto  com  o 

aprendizado técnico, bem como suas realidades de vida.

Devemos possibilitar  a quem formamos uma visão que vai além do seu mundo de 

atuação,  permitindo  aos  mesmos,  ver  o  ser  humano  de  forma  globalizada,  holística, 

humanizada; favorecendo não só a aquisição e transmissão de conhecimentos de matérias ou 

conteúdos escolares, mas os cuidados com o seu próprio corpo, o cuidado com sua saúde, o 

significado das suas expressões corporais como respostas aos prazeres e agressões diárias.

Não existe “mágica”ou “truques”, pois muito pode ser feito para o desenvolvimento 

conjunto do que foi aqui exposto como proposta de promoção à saúde do escolar no contexto 

da postura corporal. Porém, devemos reconhecer que tal proposta não é implantada de forma 

súbita  e  geral,  mas  dentro de uma visão comungada.  Podemos  reforçar  a  necessidade  de 

mudanças  desde  a  formação  acadêmica  do  docente,  permitindo  uma  visão  mais  ampla  e 

integral do ser humano, numa postura profissional popular, podendo contribuir na construção 

de novos caminhos no contexto da comunidade educativa.

Para isso elaboramos material didático, num modelo de cartilha relatando uma estória 

utilizando o humor,  mas que poderá ajudar a  escola  nesta  difícil,  mas  adorável  tarefa  de 

promover a saúde nos seres humanos.

Estamos falando de “Osório - O Peste do Agreste!” Material supervisionado por mim 

com elaboração, direção de arte  e roteiro de Matheus Agne. (Apêndice 3). A cartilha conta 
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sobre o menino Osório que como o pseudônimo retrata, é uma “peste” fazendo tudo errado na 

escola.

Osório possui todos os vícios posturais por nós descritos nesta tese, e começa a sentir 

dores em todo o corpo, sem entender o porquê disso! Até nas horas das brincadeiras ele não 

suporta o estado ao qual chegou o seu corpo. Então, os amigos de Osório chamam a atenção 

dele para as posições adotadas, o que não importa ao Osório que ainda critica os que fazem 

isto.

Assim,  o  tempo  passa  e  Osório  envelhece  muito  comprometido  por  dores, 

reconhecendo que se tivesse agido diferente, com certeza não estaria assim!

Finalizamos a cartilha com dicas importantes para uma boa saúde corporal, mostrando 

aos leitores o correto e o errado através de figuras.

Aqui ressaltamos a importância  da expansão do programa através  da realização de 

cursos em toda rede pública e privada das escolas da grande João Pessoa, além de divulgar 

nosso trabalho de uma forma simples e alegre, estimulando o interesse dos participantes.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

É importante  neste  momento  expressar  a  experiência  e  motivação  vivenciadas  na 

pesquisa aqui apresentada enquanto Fisioterapeuta e Docente em Fisioterapia. A participação 

em programas e projetos de prevenção, ligados à postura corporal me fez seguir este caminho, 

por mim eleito em minha mente e em meu coração!

Nesse sentido, a continuidade dos estudos iniciados durante o mestrado, representou 

um crescimento pessoal e profissional, pois trabalhar com Educação e Saúde me encanta e me 

convida  a  algo  mais  em  cada  instante.  Pensar  nos  alunos  e  professores  no  universo  da 

prevenção é uma rotina diária, enquanto pesquisadora. Essa abordagem proporcionou prazer e 

um entendimento que considero ímpares em meu dia a dia. Sim! Enfrentei desafios, dúvidas e 

dificuldades  vencidas  pela  motivação que ganhava a cada leitura  e  encontro  ocorrido nas 

escolas.

Mesmo  nos  dias  atuais,  nos  quais,  a  interdisciplinaridade  se  discute  em todos  os 

grupos de atenção ao ser humano, as nuances que perpassam a Saúde e a Educação devem ser 

levadas em consideração como um alerta às nossas reflexões diárias!

Mas isso não é um ponto negativo,  pelo contrário,  em cada observação feita,  cada 

resposta encontrada, o aprendizado é maior, a responsabilidade de um “pensar”, de um “agir” 

com vistas  a  um mundo  diferente!  Um mundo  que  cria  o  vínculo  do  “saber  trocar”,  do 

“envolver” e “ser envolvido” pelas experiências novas e pelos pensamentos novos me conduz 

a fome e a sede do exercer minhas atividades com a mesma dedicação que sempre permeou 

minha vida acadêmica desde o meu primeiro “pegar” no lápis de cor!

Poderia ter sido mais criteriosa na escolha de um tema inédito. Mas a simplicidade do 

querer  trabalhar  na  escola,  ambiente  para  mim de  grande  significado  pessoal,  mostrou  a 

possibilidade do fazer popular. Saber este visto por mim em todas as leituras realizadas nos 

dezoito meses de mestrado, e nesses três anos como doutoranda,  o interesse de um pensar de 

forma ampla, verdadeira. Trabalhar com os professores e os alunos do ensino fundamental de 

escola pública me envaideceu e motivou em cada momento de tristeza ou cansaço em relação 

ao trabalho. Então, meu corpo se renovava, minha linguagem corporal se aguçava na busca de 

me fazer entender diante dos meus ouvintes.

Durante o processo de estruturação da nossa tese, e no decorrer de todo o percurso de 

realização  da pesquisa,  foi  observado um ponto relevante  que nos  envolveu e  conquistou 

desde o primeiro momento.  A perspectiva em participar  da Educação Popular  e dos seus 

princípios, não no contexto de tentar educar as pessoas para normas de higiene ou adestrar 
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para o conhecimento de regras e normas de educação e saúde. Mas, participar deste contexto 

no sentido de buscar junto à comunidade educativa uma harmonia através de uma relação 

dialógica, o respeito ao outro, a diversidade cultural, ou seja, a pluralidade de conhecimentos, 

tudo isso reunido para o bem de uma comunidade,  estimulando os princípios da troca de 

saberes e fazeres.

Trabalhar no contexto de uma visão integral é trazer e facilitar a atenção à saúde em 

todos os níveis, trocando experiências com profissionais do mundo educativo, nos fazendo 

compreender e repensar sobre o quanto podemos promover saúde em nossa realidade. E isso 

se dá ao fato desta realidade ser vivida muitas vezes entre as paredes do ambiente escolar, não 

fazendo despertar nos profissionais o potencial que os envolve na interdisciplinaridade.

Observamos no decorrer do nosso estudo, o quanto os professores e alunos, além de 

toda comunidade escolar sentia a necessidade de participar, além de adquirir conhecimentos 

além dos estudados em sua formação, e o quanto o nosso programa lhes chamava atenção, por 

ser uma realidade presente em seu dia a dia.

Diante do exposto, consideramos nosso programa essencial para o cotidiano da escola. 

Nossas  idas  e  orientações  nestas,  atingiram  os  objetivos  e  o  nível  de  compreensão  dos 

professores. Durante as palestras ocorreu o despertar para a importância da postura corporal, 

como necessidade do conhecimento do todo, ou seja, da integração corpo e mente.

Os questionamentos feitos indicaram que os docentes são susceptíveis e abertos aos 

novos aprendizados, e que ser professor vai além do repassar conhecimentos teóricos, mas 

vivenciar novas experiências e adequá-las a sua realidade. E que o professor mesmo dentro 

das limitações existentes no ambiente escolar, viram que condições podem ser criadas para a 

realização do novo trabalho aprendido. Já os alunos se envolveram em todos os momentos 

vivenciados  nas  escolas,  nos  conduzindo a  confirmar  da importância  da atenção que esta 

população merece e pode ajudar na construção de um mundo mais saudável.

A pesquisa favoreceu uma maior  evidência  quanto às possibilidades  de atuação da 

Fisioterapia junto aos professores, no sentido de apoiar um trabalho de prevenção, promoção 

e manutenção da saúde do escolar no contexto da postura corporal. Reconhecemos através dos 

nossos estudos que a formação docente vem sendo revista, pela necessidade da implantação 

de  propostas  que  apaguem  aquela  visão  arcaica  do  confinamento  à  sala  de  aula,  e  de 

metodologias  de  ensino  caracterizadas  pela  ausência  do  viver  a  prática  educativa  como 

continuidade de experiências vivenciadas no cotidiano.
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A apresentação desses novos conhecimentos, no que diz respeito à postura corporal, 

vem estimular o repensar do docente como sujeito formador, informador, e educador, além da 

possibilidade da aquisição de novos conhecimentos no contexto da Educação.

Os estímulos e força a mim concedidos neste período, advinham dos meus entes mais 

queridos, da minha orientadora, a quem chamo de “MASTER” e querida,  e  de  todos  que 

talvez pela carência de lucidez ME AMEM! E assim, as dificuldades foram importantes como 

aprendizados,  e  enfrentadas,  sendo  transformadas  em motivação  para  o  meu  crescimento 

profissional e pessoal! Alguns me questionam se agora “vou me aquietar”, nunca, respondo!

Saibam que o parar, para mim não existe! Agora inicio uma nova fase, onde quero 

aprofundar o que de fato busquei nesses últimos cinco anos, e assim me realizar dia a dia, 

como assim o faço em cada minuto do meu existir! E preciso dizer a todos: Não sei o que 

mais amo! A Saúde ou a Educação! Mas sei que de fato sou Fisioterapeuta e Professora!

A perspectiva de que o aprendizado docente resultante da experiência vivida durante a 

aplicação de todo o programa pode contribuir para a construção de um novo ambiente escolar, 

onde profissionais da saúde e educação possam interagir  na busca da qualidade de vida e 

saúde das crianças e adolescentes em idade escolar.

E  assim  possibilitar  o  entendimento  que  devemos  cuidar  da  nossa  integridade 

biopsicossocial e intelectual,  no sentido de fazer valer o verdadeiro significado das nossas 

duas únicas casas, que de verdade são somente nossas: NOSSO CORPO E NOSSA MENTE!
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APÊNDICE 1 - TERMO DE LIVRE CONSENTIMENTO A SER UTILIZADO NA 
PESQUISA INTITULADA: EDUCAÇÃO E SAÚDE: A AÇÃO DO PROFESSOR E AS 

POSTURAS CORPORAIS VICIOSAS EM SALA DE AULA NUMA VISÃO 
INTERDISCIPLINAR

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
CENTRO DE EDUCAÇÃO

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO
DOUTORADO EM EDUCAÇÃO POPULAR - TESE

Educação e Saúde: A Ação do Professor e as Posturas Corporais Viciosas em Sala de 

Aula numa Visão Interdisciplinar

Pesquisadora Responsável: Rosângela Guimarães de Oliveira

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Prezado (a) Senhor (a)   

Esta pesquisa aborda as posturas corporais  viciosas  em sala  de aula,  presentes  em 

alunos  do  Ensino  Fundamental. Está  sendo  desenvolvida  por  Rosângela  Guimarães  de 

Oliveira, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal 

da Paraíba (UFPB), tendo como orientadora a Professora Phd Janine Marta Coelho Rodrigues, 

do Centro de Educação da UFPB.

O objetivo do estudo é detectar quais os vícios posturais mais presentes em sala de 

aula, e partindo disso, conscientizar os discentes através de material educativo e facilitador, 

contribuindo na prevenção dos desvios de postura corporal já na fase escolar.

A finalidade deste trabalho é oportunizar aos professores juntamente com a escola, o 

acesso  a  informações  constantes,  correções  permanentes  e  o  envolvimento  de  toda 

comunidade escolar com a problemática dos vícios posturais desenvolvidos em sala de aula, 

no sentido promover saúde no ambiente da escola.

Solicitamos  a  sua  colaboração  como  constituinte  da  amostra,  como  também  sua 

autorização  para  apresentar  os  resultados  deste  estudo  em  eventos  da  área  de  saúde  e 

educação, além de publicar em revista científica. Por ocasião da publicação dos resultados, 

seu  nome  será  mantido  em  sigilo.  Informamos  que  essa  pesquisa  não  oferece  riscos 

previsíveis a nenhum indivíduo ou pessoas envolvidas, além disso, firmamos a garantia do 



123

anonimato  e  sigilo  das  informações  relacionadas  a  nome  e  endereço  dos  envolvidos  na 

pesquisa.

Esclarecemos que sua participação no estudo é voluntária e, portanto, o (a) senhor (a) 

não é obrigado (a) a fornecer as informações e/ou colaborar com as atividades solicitadas pelo 

Pesquisador  (a).  Caso  decida  não  participar  do  estudo,  ou  resolver  a  qualquer  momento 

desistir do mesmo, não sofrerá nenhum dano. 

A pesquisadora estará a sua disposição para qualquer esclarecimento que considere 

necessário em qualquer etapa da pesquisa.

Diante  do  exposto,  declaro  que  fui  devidamente  esclarecido  (a)  e  dou  o  meu 

consentimento para participar da pesquisa e para publicação dos resultados. Estou ciente que 

receberei uma cópia desse documento.

 ______________________________________
           Assinatura do Participante da Pesquisa 
                       ou Responsável Legal

 
  
______________________________________
                Assinatura da Testemunha                          
                                                                                                                                 
   
Contato com o Pesquisador (a) Responsável: Rosângela Guimarães de Oliveira – Contato: 

3044-0356/8847-4087/9993-9629.  Endereço  (Setor  de Trabalho):  Praça  Dom Ulrico,  56 – 

Centro – Cep: 58.010-740 (Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba).

Caso  necessite  de  maiores  informações  sobre  o  presente  estudo,  favor  ligar  para  o  (a) 

Orientador (a): Professora Phd Janine Marta Coelho Rodrigues no telefone (83) 9176-5397.

 

Atenciosamente,

___________________________________________
         Assinatura do Pesquisador Responsável



124

  APÊNDICE 2 - ROTEIRO DE ENTREVISTA A SER UTILIZADO NA PESQUISA 
INTITULADA: EDUCAÇÃO E SAÚDE: A AÇÃO DO PROFESSOR E AS POSTURAS 
CORPORAIS VICIOSAS EM SALA DE AULA NUMA VISÃO INTERDISCIPLINAR

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA

CENTRO DE EDUCAÇÃO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO

DOUTORADO EM EDUCAÇÃO POPULAR

IDENTIFICAÇÃO:

ESCOLA: __________________________________________________________________

NOME: ____________________________________________________________________

IDADE: ________SEXO: ________PSEUDÔNIMO: _______________________________

FUNÇÃO: __________________________________________________________________

TEMPO QUE EXERCE ESTA FUNÇÃO: ________________________________________

DISCIPLINA (S): ____________________________________________________________

NÍVEL DE ENSINO: _________________________________________________________

SÉRIE (S): __________________________________________________________________

FORMAÇÃO BÁSICA: _______________________________________________________

TITULAÇÃO: _______________________________________________________________

CURSOS DE QUALIFICAÇÃO: ________________________________________________

___________________________________________________________________________

PERGUNTAS AOS PROFESSORES:

1. VOCÊS JÁ OBSERVARAM A POSTURA CORPORAL DE SEUS ALUNOS?

(    ) SEMPRE    (    ) ALGUMAS VEZES    (    ) NUNCA

2. COSTUMAM FAZER ALGUMA COISA PARA CORRIGIR?

(    ) SEMPRE    (    ) ALGUMAS VEZES    (    ) NUNCA
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3.  EXISTIU  ALGUMA  DISCIPLINA  NA  SUA  FORMAÇÃO  ACADÊMICA,  QUE 
FALASSE SOBRE POSTURA CORPORAL OU TEMÁTICA SEMELHANTE?

(    ) SIM. QUAL (AIS)? _______________________________________________________ 

(    ) NÃO

4. EXISTE ALGUMA DISCIPLINA NO CURRÍCULO DA ESCOLA, QUE FALE SOBRE 
POSTURA CORPORAL PARA OS ALUNOS?

(    ) SIM. QUAL (AIS)? _______________________________________________________ 

(    ) NÃO

5. VOCÊS ACHAM QUE O PROFESSOR TEM O PAPEL DE CORRIGIR A POSTURA 
DOS ALUNOS EM SALA DE AULA, E SE SENTEM MOTIVADOS A FAZÊ-LO?

(    ) SIM. COMO? ___________________________________________________________ 

(    ) NÃO. POR QUÊ? ________________________________________________________

___________________________________________________________________________

6. VOCÊS SE CONSIDERAM APTOS PARA REALIZAR ESTA TAREFA?

(    ) SIM    (    ) NÃO. POR QUÊ? ______________________________________________

___________________________________________________________________________

7. COMO VOCÊS DESCREVEM O AMBIENTE DA SALA DE AULA?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

8. QUAL O COMPORTAMENTO MAIS FREQUENTE DOS ALUNOS EM RELAÇÃO À 
POSTURA CORPORAL?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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9. QUANTO TEMPO OS ALUNOS PASSAM SENTADOS SEM POSSIBILIDADE DE 
LEVANTAR?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

10. QUE ESTRATÉGIAS VOCÊS UTILIZAM PARA MELHORAR ESSE QUADRO?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

11.  GOSTARIAM  DE  TER  UM  MATERIAL  EDUCATIVO  SOBRE  TAL  ASSUNTO 
PARA UTILIZAR EM SALA DE AULA?

(    ) SIM    (    ) NÃO. POR QUÊ? ______________________________________________

___________________________________________________________________________

JOÃO PESSOA, __________/__________/__________.
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APÊNDICE 3 - CARTILHA DE ORIENTAÇÕES DA PESQUISA INTITULADA: 
EDUCAÇÃO E SAÚDE: A AÇÃO DO PROFESSOR E AS POSTURAS CORPORAIS 

VICIOSAS EM SALA DE AULA NUMA VISÃO INTERDISCIPLINAR
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
CENTRO DE EDUCAÇÃO

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO
DOUTORADO EM EDUCAÇÃO POPULAR
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