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“A neutralidade, a racionalidade científica, a verdade da ciência são
miragens e, como tal, hipnotizam, embaçam, nebulam o olhar crítico que
voltamos ao real. Penso que é preciso desembaçar este nosso olhar,
descristalizar ou despertar nosso falar, na tentativa de enxergar o real e
representá-lo nas suas contradições, na sua ambiguidade, na sua
descontinuidade, rompendo com a postura de velar métodos e técnicas
como quem vela mortos...”
(KRAMER, 1993, p.25)
“Porque nada pode existir senão reagindo a ações sofridas e nada
subsiste que não tenha triunfado sobre o conflito alcançando um novo
equilíbrio, um novo estado, uma nova forma de existência.”

(WALLON, 2008, p.12)

Resumo

Muitos desvios posturais em adultos, em grande parte associados às algias da coluna, têm origem na
infância, o que faz necessário um trabalho no plano pedagógico-preventivo com ênfase na postura
das crianças e adolescentes, diferente de uma abordagem meramente profilática e higienista. Tratase, portanto, de uma pesquisa aplicada, qualitativa, do tipo Pesquisa-Ação Integrada, aprovada pelo
CEP (N°104.860), que tem como objeto a relação entre motricidade, cognição e emoção como
fundamento para a proposição de um programa de educação postural no ambiente escolar que
represente mais do que um método, técnica ou protocolo fisioterapêutico, mas que seja direcionada
ao sujeito, considerando a condição humana como complexa e que não se limita a uma abordagem
padronizada/mecânica/tecnicista. Nessa perspectiva o problema assume uma enunciação propositiva
e prática: criar um programa de educação postural que integre motricidade, cognição e emoção a
partir de uma abordagem Walloniana. Parto da compreensão que a função postural garante um
tônus necessário para a manutenção de uma determinada posição no espaço, o que possibilita uma
expressão corporal. O gesto expressivo, como aborda Wallon, ou postura dinâmica como apresento
neste trabalho, está impregnado de intenções mais ou menos conscientes e de afetividade, de forma
que o mesmo pode ser abordado de maneira diferenciada, ao modus da tecnogênese, considerando a
relação entre motricidade, cognição e emoção na organização da postura. Esta compreensão compõe
o embasamento teórico-prático para a criação de um Programa Proposicional-Hipertextual de
Educação Postural Integrada, como produto decorrente desta pesquisa. Foram consideradas como
fases para a criação e aplicação do programa: a fase exploratória, intermediária, devolutiva dos
resultados e finalização. Na fase exploratória foi realizado o diagnóstico da situação apresentada no
lócus da pesquisa, com a avaliação postural computadorizada (SAPO) e aplicação do questionário
sobre hábitos de vida, com um grupo único de 26 crianças de 9 a 14 anos do 5º ano de uma escola
estadual da cidade de Salvador/BA. Na fase intermediária foram realizadas atividades orientadas e
com exergames, através de dinâmicas com ação dialógica, totalizando 10 encontros. Ao final,
observou-se que a aplicação de um programa de educação postural onde o fisioterapeuta atua ao
modus proposicional-hipertextual, de forma implicada com o grupo participante, pode proporcionar
uma melhora do ajuste postural dinâmico e estático com maior consciência e conhecimento das
posturas mais adequadas. Os resultados encontrados geraram indicadores para a continuidade da
pesquisa. São necessários novos estudos, a fim de melhor avaliar e dimensionar a influência desta
abordagem no aspecto cognitivo (aprendizagem) e emocional, envolvidos na construção da pessoa
completa, segundo a teoria walloniana.
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Abstract

Many of postural dysfunctions in adults, largely the symptomatology associated with painful spine,
have their origins in childhood, which makes it necessary to work on the pedagogical-preventive
posture with emphasis on children and adolescents, other than a purely prophylactic and hygienist
action. It is, therefore, an applied research, qualitative, Integrated Research-Action, adopted by the
CEP (No. 104860), which has as its object the relationship between motor, cognition and emotion
as the basis for proposing a program of postural education in the school environment that represents
more than one method, a technique or physical therapy protocol, but is directed to the subject,
considering how complex is the human condition and not merely based in a standardized and purely
mechanical or technical approach. In this perspective, the problem assumes a propositional and
practical enunciation: create an education program that integrates postural motor skills, cognition
and emotion from a Wallonian approach. The initial comprehension is that the postural function
guarantee a tonus that is necessary to maintain the body position in space, enabling an expression
gesture. The expressive gesture, as Wallon addresses or dynamic posture as present in this work is
imbued with more or less conscious intentions and emotions, so that it can be approached
differently, the modus of technogenesis, considering the relationship between motor, cognition and
emotion in the organization's stance. This understanding forms the theoretical and practical basis for
the creation of the Propositional-Hipertextual Postural Integrated Education, a product resulting
from this research. We considered the following phases for the creation and implementation of the
program: the exploratory phase, intermediate, and finalizing the results feedback. In the exploratory
phase was carried out diagnosis of the situation presented in the locus of research, with a postural
assessment computed by SAPO and the questionnaire on lifestyle habits, with one group of 26
(twenty six) children, with 9-14 years, of 5th year of a state school in Salvador / BA. In the
intermediate phase the activities were oriented and used exergames, through dynamic action with
dialogue, totaling 10 meetings. In the end, it was observed that the application of a postural
education program on this perspective, where the physiotherapist acts with propositionalhypertextual condition, involved with the group, can provide an improvement of dynamic and static
postural adjustment with greater awareness and knowledge about the postures more adopted in daily
life. The results generated indicators for continued research. Further studies are needed in order to
better assess and measure the influence of this approach in the cognitive aspect (learning) and
emotionally, involved in building the whole person, according to the Wallonian’s theory.
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PROJETO POSTURA LEGAL: POR UMA EDUCAÇÃO POSTURAL INTEGRADA
NUMA ABORDAGEM WALLONIANA

1 – INTRODUÇÃO

O tema da postura humana, suas relações anatômicas, funcionais, emocionais e psicológicas
sempre motivaram minha atenção e curiosidade acadêmica desde o início da minha graduação no
Curso de Fisioterapia (1995.1) da Universidade Católica do Salvador (UCSAL) e em todo percurso
da minha carreira profissional enquanto fisioterapeuta, docente, pesquisadora e participante de
cursos e aperfeiçoamentos. Foram decisivas, para este despertar científico, as disciplinas do curso
de graduação de Cinesiologia I e II, que tratam do estudo do movimento, além da disciplina de
Cinesioterapia, que aborda o tratamento do movimento através do movimento; bem como as
experiências em estágios curriculares e extracurriculares, os quais estimulavam o pensar terapêutico
considerando o indivíduo numa perspectiva de globalidade, onde uma alteração num determinado
local ou segmento pode repercutir à distância, em outro local do corpo, as chamadas
compensações, já que todo nosso corpo encontra-se conectado por uma estrutura de tecido
conjuntivo, as fáscias, e pelas cadeias musculares e articulares; que, numa dinâmica de rede
contínua, dão suporte à organização postural estática e dinâmica.
Esta inclinação acadêmica motivou a escolha do tema “Lombalgia em Fisioterapeutas”
para a monografia de conclusão de curso; onde, através de um estudo de campo quantitativo, pude
compreender as repercussões da atuação profissional do fisioterapeuta nas diferentes áreas
(Ortopedia, Reumatologia, Neurologia, Geriatria, Pediatria, Unidade de Terapia Intensiva,
Respiratória, Dermatofuncional, Uroginecologia, Docência, entre outras) e suas implicações na
gênese de sintomatologia álgica na região lombar, fato intimamente relacionado aos ajustes
posturais durante a prática diária. Em virtude do meu inicial amadurecimento acadêmico, as
análises se concentraram na biomecânica, baseada nas leis da física e na anatomia funcional do
sistema musculoesquelético.
Ao final da graduação, fui convidada pela Profa. Dra. Olívia Pereira a participar de
pesquisas para Implantação do Projeto de Avaliação Postural Computadorizada na clínica IRPOS
(Instituto de Reeducação Postural), em Salvador-Bahia, onde inicialmente foi realizada uma
avaliação do software idealizado pela Micromed, empresa criadora do programa, para uma posterior
implantação deste serviço, na forma de consultoria. Esta experiência foi fundamental para
consolidar o interesse na área de tecnologia e postura.
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Após um semestre do curso concluído (2000.2), já cursando uma especialização em
Gerontologia pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), ingressei na carreira docente justamente
para lecionar a disciplina de Cinesiologia no Curso de Fisioterapia da Universidade Católica do
Salvador, onde pude aprofundar os aspectos biomecânicos do movimento, os constituintes
anatomofuncionais dos diferentes segmentos corporais, bem como suas relações com o controle
motor e a postura humana. Desde então, passei a assumir as cadeiras chaves do curso de
Fisioterapia de outras Instituições de Ensino Superior da cidade de Salvador para ministrar as
disciplinas de Cinesiologia, Biomecânica, Cinesioterapia, Recursos Terapêuticos Manuais,
Eletroterapia, Fisioterapia Aplicada a Geriatria e Gerontologia, Anatomia Humana, Anatomia do
Aparelho Locomotor, Terapias Complementares, Trabalhos de Conclusão de Curso, além do
Estágio Supervisionado em Postura na Clínica Escola do Centro Universitário Jorge Amado.
A docência, associada à prática clínica, ambas exercidas de maneira concomitante,
ampliaram minha percepção sobre o movimento humano e aumentaram a minha necessidade de
aperfeiçoamento, de forma que busquei cursos de formação nas áreas de Reeducação Postural pelo
Método Philippe Souchard (Reeducação Postural Global – RPG), Acupuntura (Medicina
Tradicional Chinesa), Estabilização Segmentar, Exercícios Terapêuticos e Psicossomática.
Inquietavam-me as diferentes respostas clínicas para uma mesma abordagem terapêutica. Quais
seriam os fatores que repercutiam na grande melhora postural e álgica de um determinado paciente
e na baixa resposta ou insucesso do tratamento de outro? Seriam as variáveis consideradas? Haveria
a influência do fator subjetivo, emocional, cognitivo e/ou do ambiente nas diferentes intensidades
de queixas, manifestações clínicas e/ou alterações posturais nas diferentes faixas etárias e gêneros?
A abordagem terapêutica, então, na hipótese das respostas a estes questionamentos serem
afirmativas, deveria ser, portanto, individualizada e aberta, ao invés de padronizada e baseada em
protocolos fechados? Como abordar o tema da educação da postura humana considerando estas
questões, especialmente os fatores emocionais e cognitivos associados à motricidade na organização
postural e na sua abordagem terapêutica, onde existe uma lacuna científica na área da Fisioterapia?
Como a tecnologia poderia ser compreendida e aplicada neste contexto?
Estas reflexões impactaram na contínua adaptação e postura profissional na minha prática
clínica e docente, de forma que sempre me mantive aberta a novas possibilidades para compreender
e atuar sobre o movimento e postura corporais de uma maneira cada vez mais humanizada e menos
mecanicista.
Com a abertura do Mestrado Profissional em Gestão e Tecnologias Aplicadas à Educação
(GESTEC) pela Universidade do Estado da Bahia, vislumbrei a possibilidade de adentrar nestas
questões, especialmente por se tratar de um Mestrado Profissional, com a possibilidade de se
desenvolver uma pesquisa aplicada na área da educação da postura.
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A temática da pesquisa aplicada foi tomando corpo desde os primeiros contatos com o
Grupo de Pesquisa TECINTED (Tecnologias Inteligentes e Educação), no segundo semestre de
2011; e com o seu Coordenador e meu orientador Professor Doutor Arnaud Soares de Lima Junior.
As suas considerações sobre a subjetividade e sua profunda abordagem sobre tecnologia,
reverberavam de forma sincrônica com os meus questionamentos iniciais e intuitivos, folosóficopessoais, e me fizeram refletir mais, não apenas sobre o meu agir fisioterapêutico e profissional
sobre o corpo; mas, e principalmente, sobre o meu proceder como pessoa humana, na relação
comigo mesma, com os outros e com as situações. Pude perceber, então, que a problemática
escolhida para o desenvolvimento desta pesquisa era mais densa e profunda do que poderia parecer
à primeira vista, já que exigia um esforço pessoal de romper com o modelo de pesquisa científica,
ao qual estava habituada, além de considerar a possibilidade de incluir-me, enquanto pesquisadora,
em todo o processo da pesquisa. Este realmente está sendo um grande e prazeroso desafio.
No decorrer do mestrado, a disciplina Gestão da Educação, Tecnologias e Redes Sociais1,
elencou discussões sobre tecnologia e gestão, o que permitiu a compreensão de que ambas
configuram ações associadas aos processos humanos, ou seja, assumem o estatuto de verdade
relativa ao sujeito; o qual, necessariamente incompleto, atualiza constantemente sua condição de
sujeito nos contextos vivenciados, numa dinâmica fundamental, criativa, aberta, dialética, complexa
e, portanto, sem limites rígidos, ou seja, em dinâmicas de rede (rizomática).2
Essa perspectiva diferenciada para mim possibilitou redimensionar a minha abordagem da
pesquisa para considerar o lugar do sujeito enquanto expressão única e singular (idiossincrasia)
diante de um contexto apresentado, diferente do sujeito epistêmico da ciência. Dessa maneira, não
poderia mais admitir uma abordagem tecnológica que não assumisse a relatividade das ações e suas
infinitas possibilidades em virtude das diferenças individuais e dos conflitos de interesses daqueles
que interagem no decorrer de um determinado processo.
Vivenciando, desde então, uma experiência pessoal de desequilíbrios e reequilíbrios com
base nestas reflexões, e por desconhecer publicações com esta abordagem no campo da Fisioterapia,
pude engendrar meu projeto de pesquisa de educação postural integrada, deixando evidenciar
minhas escolhas e inclinações teóricas. Estas bases serão discutidas no capítulo sobre a
Fundamentação Teórica e também contempladas na discussão dos resultados engendrados, já que
fundamentam a prática proposta da pesquisa-ação delineada para este trabalho.

1

Disciplina conduzida pelos Professores Dr. Arnaud Soares de Lima Junior, Drª. Tânia Maria Hetkowski, Dr. Ivan
Luiz Novaes e Drª. Nadia Hage Fialho.
2
Abordagem baseada no artigo intitulado “Gestão Educacional e Tecnologias da Informação e Comunicação” de
autoria do Dr. Arnaud Soares de Lima Junior, Drª. Tânia Maria Hetkowski e Dr. Ivan Luiz Novaes, disponibilizado
pelos autores como material didático para a turma de Mestrado do GESTEC/UNEB no segundo semestre de 2011.
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Foi na disciplina denominada Processos Tecnológicos, Redes Sociais e Educação3, que
aprofundamos na temática da Tecnologia com base no Livro Tecnologias Inteligentes e Educação
de Lima Junior (2005), correlacionando à condição tecnológica do homem. Tal abordagem será
contemplada no capítulo sobre a Condição Tecnológica do Corpo. Além disso, a abordagem sobre
Tecnologia adotada para esta pesquisa estará presente em vários momentos desta dissertação, já que
o processo de sua construção e elaboração revela minha apropriação e condição tecnológica do meu
agir em face às diferentes situações e subjetividades.
Nas disciplinas Pesquisa Aplicada, Desenvolvimento e Inovação I, II e III4, pude
selecionar e iniciar os contatos com o lócus da pesquisa, definir os aspectos metodológicos da
pesquisa aplicada com base numa pesquisa-ação; além de sistematizar, de forma aberta e
proposicional, uma abordagem para a dinâmica de educação postural a ser modelada
processualmente, considerando o ambiente e as diferentes subjetividades. Nesta disciplina, também
iniciei minhas pesquisas e leituras sobre os pressupostos teóricos de Henri Wallon (2008),
especialmente no que se refere às categorias funcionais cognição, motricidade e emoção, a fim de
fundamentar o meu agir terapêutico dentro programa de educação postural a ser proposto. Vale
ressaltar que considerar a abordagem walloniana nesta pesquisa também foi um enfoque inovador,
já que toda a formação fisioterapêutica considera, com maior atenção, a abordagem piagetiana do
desenvolvimento neuropsicomotor. No entanto, tenho clareza quanto a impossibilidade de eleger
uma teoria como aquela que dará conta de todas as situações e impasses que surjam no decorrer de
um processo, posto que considero a condição tecnológica humana como aberta e dinâmica, passível
de mudanças e transformações.
Na disciplina de tópicos especiais intitulada Política Educacional, Gestão e Formação de
Gestores5, foram discutidas as políticas educacionais desde a Educação Básica ao Ensino Superior,
o que contribuiu para reflexão da escola enquanto espaço plural e como se fundamenta a
organização e gestão da escola. Tais discussões contribuíram para eu compreender a escola
enquanto uma instância política, heterogênea, cultural e espaço de novas descobertas, de relações
intersubjetivas, corresponsabilidades, compromisso coletivo e compartilhamento; onde, portanto, é
importante valorizar as experiências sociais dos alunos e da comunidade, bem como o papel do
professor para uma educação cidadã.6
3

Disciplina conduzida pelos Professores Dr. Arnaud Soares de Lima Junior e Dr. André Ricardo Magalhães
Disciplinas conduzidas pelos Professores Dr. Arnaud Soares de Lima Junior e Drª. Tânia Maria Hetkowski.
5
Disciplinas conduzidas pelos Professores Dr. Antônio Amorim, Drª Carla Liane Nascimento dos Santos e Drª Patrícia
Lessa Santos Costa.
6
Abordagem baseada no livro do Professor Dr. Antônio Amorim intitulado “Escola: Uma Organização Social
Complexa e Plural” (2007), publicado pela a Editora Viena (São Paulo); no livro do Dr. Lindomar W. Boneti (2007),
intitulado “Políticas Públicas por Dentro” e no artigo do Dr. Carlos Wittmann Lauro (2000) sobre “Autonomia da
Escola e Democratização da sua Gestão: Novas Demandas para o Gestor” na Revista Em Aberto, Brasília, v.17, n.72,
p.88-96.
4
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A partir destas considerações e na qualidade de fisioterapeuta, docente e pesquisadora,
ratificou-se o interesse em aprofundar o conhecimento na área do movimento e da educação
postural de maneira diferenciada, na forma de pesquisa aplicada em um ambiente escolar, a fim de
contribuir com o processo de educação da postura estática e dinâmica de forma continuada,
especialmente em uma escola pública e prioritariamente com crianças do ensino fundamental da
cidade de Salvador, em virtude da demanda social existente.
Com base nesta demanda social, no que se refere aos problemas crônicos do esqueleto axial,
a literatura científica afirma que grande parte da população atual é acometida por afecções na
coluna, as quais têm sido consideradas um sério problema de saúde pública, já que atingem a
população economicamente ativa em alta incidência, afastando-a temporária ou definitivamente das
atividades laborais (DEYO; WEINSTEIN, 2001). Segundo dados da Organização Mundial da
Saúde (OMS), cerca de 80% das pessoas, independente da idade, sofrerão de dores na coluna em
algum momento de suas vidas, sendo a lombalgia a desordem mais comum.
Muitos dos desvios posturais em adultos, que estão em grande parte associados às
sintomatologias álgicas da coluna, têm origem na infância, o que faz necessário um trabalho de
base, no plano preventivo, com ênfase na postura das crianças e adolescentes (CALVO-MUÑOZ et
al, 2012). Isso pode proporcionar uma consequente mudança de hábitos inadequados desde a
infância, de forma a contribuir para a saúde postural do indivíduo no decorrer do seu
desenvolvimento até a fase adulta.
Postura pode ser definida como um conjunto de posições das articulações do corpo em um
determinado instante, de forma que o sistema postural é um todo estruturado indissociável com
múltiplas entradas, a exemplo do sistema visual, do captor podal e das articulações, as quais
contribuem, através do input sensitivo, para a organização postural (BRICOT, 2004). A postura
ainda pode ser analisada tanto na estática (sem movimento, como em ortostase, sedestração,
decúbito dorsal, ventral ou lateral) quanto na dinâmica (gestual, atividades funcionais, prática
esportiva, deambulação, entre outros) (LIPPERT, 2013, p.292), sendo que a organização postural na
estática interfere na dinâmica e vice-versa. Ou seja, a forma como o corpo está organizado
estaticamente serve de base tônico-direcional para o gesto/ação funcional, assim como a maneira de
se deslocar no espaço retroalimenta o sistema nervoso com informações (inputs sensitivos e
motores) que redimensionam e reorganizam a postura estática. Dessa maneira, ambas estão
imbricadas e em constante transformação e reestruturação em virtude dos diferentes contextos
vivenciados e das distintas relações e formas de comunicação entre o sujeito/corpo e o meio nas
diferentes idades.
A postura correta pode ser entendida como a posição na qual um estresse mínimo é imposto
sobre cada articulação, de modo que quando a postura ereta é correta, a atividade muscular
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necessária para manter a posição é mínima, sendo agradável para o indivíduo. Dessa forma,
qualquer posição que aumente o estresse sobre as articulações pode ser denominada postura
defeituosa (MAGEE, 2005).
Assim, para que seja apresentada uma postura adequada com bom equilíbrio ortostático e
pouco gasto energético é necessário que haja uma harmonia muscular, assim como articular e óssea,
o que favorece a execução das atividades sem esforço demasiado dos sistemas osteomioarticulares.
Além das estruturas musculotendíneas ou subsistema ativo, como apresenta Panjabi (1992), existem
as estruturas do subsistema passivo (ossos, ligamentos), bem como as do subsistema neural ou de
controle (Sistema Nervoso Central e Periférico), para a estabilidade postural. Dentro do subsistema
neural encontram-se as estruturas sensoriais, importantes para o controle postural, a exemplo da
visão, mas também podem ser incluídos outros elementos integrados ao aspecto motor e que não
são explorados por Panjabi como as emoções e a cognição, já que o corpo e a mente não se
encontram fragmentados/dissociados. Como exemplo disso, podemos mencionar certos estados
emocionais alterados ou sintomáticos que podem ser somatizados simbolicamente no corpo;
revelando-se, inclusive, nos desajustes da postura, pelo acúmulo de energia estressante
(catexizante), ou pelo deslocamento da energia psíquica, gerando diferentes sintomas a depender de
cada indivíduo (DAHLKE, 2000, p.14-16). É comum observar, por exemplo, que pessoas
melancólicas e com sintomas depressivos, podem apresentar o corpo arqueado e o andar cabisbaixo.
Pode-se, portanto, sugerir a existência de uma relação psicossomática entre a expressão postural e
os estados emocionais, onde um aspecto psíquico reverbera no corpo e vice-versa; entretanto, não se
pode estabelecer uma relação linear, direta, causal e absoluta, muito menos desconsiderar as
questões subjetivas, intersubjetivas, individuais e cognitivas, de acordo aos diferentes contextos
vivenciados.
De maneira mais basilar, parto da compreensão que a função postural garante um tônus7
necessário para a manutenção de uma determinada posição no espaço, o que possibilita uma
expressão corporal. O gesto expressivo, como aborda Wallon, ou postura dinâmica como apresento
neste trabalho, está impregnado de intenções mais ou menos conscientes e de afetividade, esta
última entendida como uma emoção tornada consciente e atravessada pelos conteúdos e
significações associadas a uma determinada cultura (SILVA, 2007, p.12). Em outras palavras, a
emoção impele ao gesto/gestual através de uma função postural, estabelecendo uma comunicação e
vivência com o meio externo e, em virtude disto, prepara e possibilita o surgimento da razão, que ao
se estabelecer, coloca a emoção em suspenso, numa dinâmica dialética e contínua. Nesta dialética,
7

Tônus muscular refere-se ao resultado das propriedades físicas básicas do músculo, ou seja, é o estado de contração
mínima do músculo que garante firmeza à palpação. Tônus postural é um termo utilizado para desenvolvimento de
tensão muscular nos músculos antigravitacionais para manter a postura dos segmentos corporais. (SMITH; WEISS;
LEHMKUHL, 1997, p.132)
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portanto, pode-se supor que a postura também se reorganiza e se reestrutura nessa sucessão de
etapas descontínuas que é o desenvolvimento humano e em razão da multiplicidade de
acontecimentos que experimentamos nesse processo que envolvem outros e variados elementos
além da motricidade, como a cognição e a emoção, focos deste trabalho.
Esta dissertação, então, tem como objeto de pesquisa aplicada a relação entre motricidade,
cognição e emoção como fundamento para a proposição de um programa de educação postural no
ambiente escolar que represente mais do que um método, uma técnica ou protocolo, mas que seja
direcionada ao sujeito, considerando a condição humana como complexa e que não se limita a uma
abordagem padronizada e puramente mecânica ou tecnicista.
Considero, então, dentro desta abordagem, a iniciativa de criar um programa de educação
postural envolvendo-me, enquanto fisioterapeuta, numa ação pedagógico-preventiva de maneira
integralizada, funcional e inovadora com base na inter-relação entre motricidade, cognição e
emoção, com uma perspectiva walloniana, a fim de se estabelecer um direcionamento temático.
1.1 – Problema da Pesquisa

Já que se trata de uma pesquisa aplicada, o problema assume uma enunciação propositiva e
prática: criar um programa de educação postural que integre motricidade, cognição e emoção, a
partir de uma abordagem Walloniana.
1.2 – Justificativa

Durante a infância e adolescência, as crianças vivenciam uma série de mudanças, dentre elas
as físicas, psicológicas, sociais e emocionais. No que se refere ao aspecto físico, estas alterações
não se restringem a mudanças da estatura, do peso corporal, ou das características fisionômicas,
mas envolve uma contínua adaptação postural, de modo que a maioria dos desequilíbrios posturais
durante a fase de crescimento são classificadas como desvios do desenvolvimento (DETSH,
CANDOTTI, 2001). Vale salientar, entretanto, que quando tais padrões se tornam habituais, podem
caracterizar defeitos posturais que resultam em algias crônicas, devendo ser passíveis de orientação
e intervenção de forma precoce.
Em um estudo de prevalência, por exemplo, estima-se que a dor na coluna lombar em
crianças de 9 a 10 anos de idade apresente um índice alto, semelhante aos dados relacionados à
população adulta (DE VITTA el al, 2011). Segundo Foltran (2012) a prevalência de lombalgia entre
crianças e adolescentes varia de 3 a 74%. Pode-se considerar, então, que o alto índice de distúrbios
posturais no período de 7 a 12 anos de idade (SANTOS et al, 2009), quando ocorre a busca do
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equilíbrio às novas proporções do corpo, o que muitas vezes pode estar associado à dor e limitação
funcional, pode ser minimizado através de um programa de educação postural que vise diagnosticar
e possibilitar a mudança de hábitos de postura inadequados já na infância e adolescência, mas que
também pode ser implementado em outras faixas etárias.
Considerando a faixa etária da infância à adolescência, observa-se que esta passa grande
parte no tempo escolar em salas de aula, mantendo uma sobrecarga postural por encontrar-se
prolongadamente em sedestração, com impedimento de se movimentar e com o agravante da não
adequação do mobiliário utilizado, fatores que se somam às mochilas muitas vezes pesadas e mal
transportadas

(BRACCIALLI,

VILARTA,

2000;

FREIRE,

TEIXEIRA,

SALES,

2008;

AINHAGNE, SANTHIAGO, 2009; FOLTRAN, 2012). Em contrapartida, na idade adulta, as
atividades laborais repetitivas associadas, na maioria dos casos, ao sedentarismo e à postura sentada
de forma inadequada ou prolongada, geram desordens posturais ou agravam as pré-existentes
(MENEZES; LACERDA; LAREDO, 2008). Dessa maneira, estudos reportam que uma grande
porcentagem de adultos apresentaram seu primeiro quadro álgicos na coluna no período da
adolescência, ou antes dos 30 anos de idade (FOLTRAN, 2012). Este fato pode estar relacionado às
sobrecargas posturais na infância e/ou àquelas geradas pelo sistema de produção em larga escala,
oriundo da revolução industrial, vinculadas às metas a serem atingidas e cobranças nos meios de
produção, o que tem como consequência o desenvolvimento de estresse físico e mental, bem como
de desequilíbrios orgânicos, a exemplo das doenças do sistema musculoesquelético (ÁLVARES;
FIGUEIRA JÚNIOR; DELIBERATO, 2010). As Doenças Ocupacionais Relacionadas ao Trabalho
(DORT) referem-se às alterações musculoesqueléticas que podem repercutir na organização
postural, mas que também podem ser consequência de um desajuste mecânico da postura adotada
não apenas nas atividades laborais, como também nas atividades de vida diária (AVD) e de lazer,
por exemplo, desde a mais tenra idade.
Na minha experiência profissional como fisioterapeuta, atuando na área da postura humana
há 13 anos, pude verificar, entretanto, que os desajustes posturais não estão estritamente
relacionados aos aspectos físicos ou musculoesqueléticos. Identifico, em alguns pacientes, que as
condutas fisioterapêuticas para reduzir um quadro álgico ou diminuir a tensão e encurtamento
musculares em uma determinada área, pode mobilizar emoções, como choro e raiva, além de
possibilitar a retomada de memórias de situações vivenciadas muitas vezes verbalizadas pelos
pacientes. Estas respostas me impulsionaram para refletir sobre a necessidade de redimensionar a
abordagem fisioterapêutica sobre o movimento e a organização postural, considerando as estruturas
osteomioarticulares, responsáveis pelo ato motor, de forma integrada às emoções e cognição. Neste
sentido, atuar com educação postural, especialmente com crianças, não se limita apenas a
contemplar as relações de compensações relacionadas às estruturas musculares e aos hábitos de
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vida, através das técnicas de alongamento, fortalecimento ou orientações posturais; mas considerar
a complexidade postural dentro de uma dinâmica motora, cognitiva e emocional.
Dessa forma, os hábitos posturais adotados ao longo da vida podem estar relacionados ao
aparecimento de distúrbios musculoesqueléticos (BRACCIALLI; VILARTA, 2001) e, além disso,
os primeiros sofrem influência de diversos fatores, a citar o ambiente, a cultura, o esporte, o lazer, a
prática de atividade física, as AVD, as atividade laborais, as emoções, a cognição, entre outros, já
que o homem é um ser integral, biológico, psicológico, social e cultural e, portanto, se organiza
processualmente numa dinâmica complexa e rizomática (em forma de rede).
Com base nestas reflexões, então, direciono minha abordagem para uma compreensão
crítica de que a postura corporal é mais do que o simples estado das articulações do corpo num
determinado momento, como define Kendall et al (1995) por exemplo, mas traduz o reflexo de
como o indivíduo se organiza com seus conteúdos internos e com os eventos externos, de forma que
a organização postural (tanto estática – sem movimento, quanto dinâmica – em movimento) tem
influência da motricidade, cognição e emoção, da mesma maneira que o

inverso também é

verdadeiro.
Diante deste contexto, justifica-se a necessidade de se criar um programa de educação
postural que contemple a relação entre motricidade, cognição e emoção, levando em consideração o
sujeito que vivencia um contexto social, econômico, cultural, laboral, educacional, de saúde, entre
outros, de forma a engendrar uma ação/dinâmica educacional-preventiva a ser experimentada de
maneira singular de forma a articular sujeito-contexto-ação. Ou seja, integrar diferentes aspectos
que repercutem na postura corporal, com maior atenção à motricidade, cognição e emoção, num
programa de educação postural dinâmico, flexível e adaptável a diferentes contextos e voltado para
o sujeito, com suas demandas e necessidades.
Tais considerações se alinham à teoria de Wallon (2008) que considera a noção de pessoa
completa como uma síntese dos conjuntos funcionais motor, afetivo e cognitivo sem dissociá-la do
meio social. Para este autor, a evolução da espécie humana colocou o homem numa condição
geneticamente social, o que o faz considerar o desenvolvimento da pessoa completa integrada ao
meio em que está inserida, ou seja, propõe uma integração dinâmica entre o orgânico e o social.
Como o Fisioterapeuta tem uma formação aprofundada no tema da postura humana,
contemplando também no seu currículo a Fisioterapia Preventiva, onde aborda assuntos como
avaliação postural e ambiental, ergonomia e diagnóstico, bem como tratamento e prevenção de
distúrbios posturais, Cinesiologia e Cinesioterapia, torna-se indispensável a sua participação num
Programa de Educação Postural no ambiente escolar dentro desta nova perspectiva, com a
possibilidade de uma abordagem multidisciplinar ou interdisciplinar. Além disso, inversamente, as
contribuições da área educacional, como as de Henri Wallon, são fundamentais à prática
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fisioterapêutica, a fim de que ultrapasse os limites instrumentais de sua abordagem, neste caso
integrando motricidade, cognição e emoção numa perspectiva pedagógica. Dessa maneira, as bases
educacionais e pedagógicas, notadamente as que se referem a uma perspectiva walloniana, são
fundamentais na estruturação de dinâmicas terapêuticas e, sobretudo, preventivas (ação pedagógicopreventiva e não meramente higienistas) em relação ao corpo e aos cuidados com a postura corporal
de crianças em idade escolar. Este trabalho, então, possibilita efeitos e implicações nos dois campos
e nos cursos de formação tanto do Fisioterapeuta quanto do Educador.
No que se refere a políticas públicas, vale acrescentar, também, que os municípios do Rio de
Janeiro (na Lei n. 3775 de 2002) e São Paulo (na Lei n. 14.758 de 2008) instituíram,
respectivamente, campanha de Criação do Programa de Prevenção, Acompanhamento e Tratamento
de Problemas de Desvio da Coluna Vertebral nas Escolas da Rede Pública Estadual (BRASIL,
2002) e Campanha Permanente de Educação Postural nas Escolas de Ensino Fundamental do
Município (BRASIL, 2008). No Estado da Bahia, o município de Luis Eduardo Magalhães
apresenta a Lei Nº 394/2009, de 14 de dezembro de 2009, a qual institui a Campanha Permanente
de Educação Postural nas Escolas de Ensino Fundamental do Município de Luis Eduardo
Magalhães (BRASIL, 2009). Entretanto, no município de Salvador, apenas existe o Projeto de
Indicação nº 211/10, proposto pelo então Vereador Edson da União, o qual indica ao prefeito, a
instituição de Campanha Permanente de Educação Postural nas Escolas de ensino Fundamental no
Município de Salvador, com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça (NOTÍCIAS
DA CAPITAL, 2010). Apesar disso, considerando o Decreto Presidencial nº 6.286, de 5 de
dezembro de 2007, que institui o Programa Saúde na Escola (PSE), com a finalidade de contribuir
para a formação integral dos estudantes da rede pública de educação básica por meio de ações de
prevenção, promoção e atenção à saúde, os Ministérios da Saúde e Educação, através da Portaria
Interministerial nº- 3.696, de 25 de novembro de 2010, estabeleceram critérios para adesão ao
Programa Saúde na Escola (PSE) para o ano de 2010 e divulgaram uma lista de Municípios aptos
para manifestação de interesse (BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010). Com relação ao
município de Salvador, a previsão de repasse de incentivo para o PSE era para, no máximo, 165
Equipes do Saúde da Família (ESF) para atender as escolas com baixo Índice de Desenvolvimento
da Educação Básica (Ideb) e participantes do Programa Mais Educação.
Se, por um lado, qualifico estas ações; por outro, verifico as dificuldades para inclusão do
fisioterapeuta nestes programas, já que este profissional ainda não faz parte das Equipes de Saúde
da Família (ESF) de alguns municípios. Além disso, em certa medida, é possível verificar que tais
ações governamentais verticalizadas não consideram as necessidades e os contextos de cada
localidade, os quais não devem ser analisados limitando-se aos índices e estatísticas estipulados.
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Entre os temas sugeridos para serem abordados nos PSE estavam alimentação saudável,
atividades físicas, prevenção ao uso do álcool e outras drogas, além de discussão de tópicos
referentes à promoção de cultura de paz, prevenção das violências, saúde sexual e prevenção de
Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST). Entretanto, não foram encontradas referências a
programas de educação postural com a participação do Fisioterapeuta, em especial no município de
Salvador-Bahia; e, principalmente, com as bases de tecnologia e os pressupostos wallonianos
adotados na presente pesquisa, o que evidencia uma lacuna social e científica.
Estas lacunas científicas foram ratificadas no momento da coleta dos artigos indexados
sobre educação postural na escola (palavras-chaves educação postural e escola, com seus correlatos
em inglês) no período de outubro de 2011 a janeiro de 2013, onde foram encontradas, na Biblioteca
Virtual da Saúde (BVS), 146 (cento e quarenta e seis) citações na língua inglesa e 05 (cinco) em
língua nacional; sendo que, destes últimos, apenas 02 (dois) estudos apresentaram relação ao tema
desta pesquisa. Do total de artigos encontrados nesta base de dados, nenhum fazia referência aos
pressupostos wallonianos na perspectiva da educação da postura. Além disso, a maior parte dos
estudos encontrados concentravam suas discussões nas consequências tardias das alterações
posturais que pudessem ser adquiridas na fase escolar, ou na descrição da prevalência de alterações
posturais em escolares, pouco enfocando o processo de educação postural adotado e as bases
epistemológicas das ações aplicadas. Um outro ponto relevante a ser considerado é que em todos os
estudos encontrados, o programa de educação postural a ser utilizado é previamente criado e
implantado, sem considerar os diferentes contextos e singularidades, ou mesmo o processo de
interação com os sujeitos envolvidos na pesquisa de forma a configurarem como atores-autores
dentro do programa de postura a ser engendrado.
Nota-se, portanto, a carência de estudos que envolvam a população brasileira, cujos hábitos
e condições de saúde podem não ser semelhantes aos de outros países, dificultando aproximações
teóricas a título de comparação. Da mesma forma, os artigos nacionais, além de escassos,
pulverizam-se em publicações nas diferentes regiões brasileiras, as quais apresentam contextos
diferenciados, com suas singularidades e culturas próprias, o que também merece ser considerado
para a proposição de ações de educação postural em escolares, em virtude das especificidades desta
faixa etária.
Dessa maneira, diante das constatações/argumentações elencadas, e enquanto fisioterapeuta
atuante na área da postura humana, verifico a necessidade de aprofundar este conhecimento no
campo empírico e teórico, a fim de poder contribuir para esta demanda pessoal, profissional e
social, através da proposição de uma pesquisa aplicada inovadora na área de educação postural.
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1.3 - Objetivos

1.3.1 - Objetivo Geral
- Criar um Programa de Educação Postural que integre motricidade, cognição e emoção
dentro de uma abordagem walloniana.
1.3.2 – Objetivos Específicos
- Construir um embasamento teórico, que integre os domínios, ou processos, motor,
cognitivo e emocional, a partir da teoria de Henri Wallon, como subsídios para a criação e
implementação do Programa de Educação Postural Integrada (PEPIn);
- Apresentar e desenvolver uma proposta de experiência pedagógico-preventiva relacionada
às desordens posturais, integrando motricidade, cognição e emoção, de acordo com a abordagem
supracitada, em crianças de 9 a 14 anos, de uma escola estadual da cidade de Salvador, cursando o
5º ano;
- Criar e desenvolver, nesta experiência, um processo tecnológico e também instrumental,
que contribua com a integração entre as instâncias/processos motor, cognitivo e emocional, com
ênfase no uso crítico desta base material tecnológica;
- Aplicar instrumentos tecnológicos, como a avaliação postural computadorizada, jogos
eletrônicos (exergames), técnicas que utilizam a manualidade do fisioterapeuta e os exercícios
orientados;
- Desenvolver uma utilização crítica destes aplicativos tecnológicos e instrumentais, levando
em consideração o contexto, a realidade e a necessidade (singularidade) dos indivíduos
participantes do processo;
- Criar, a depender das necessidades encontradas, instrumentos e formas de trabalho que
contemplem dinâmicas de integração entre os aspetos motor (movimento), cognitivo (resolução de
problemas) e emocional (motivação e envolvimento), nas bases wallonianas, para o
desenvolvimento deste Programa.
- Realizar uma avaliação postural das crianças como resultados do processo vivenciado,
considerando a postura como a relação entre motricidade, cognição e emoção, sabendo-se
antecipadamente, que esta última será melhor abordada e tratada noutra fase do processo de
pesquisa.
- Gerar indicadores pedagógicos para uma abordagem clínica fisioterapêutica integrada
(instauração prática de uma clínica pedagógica no âmbito da Fisioterapia);
- Gerar indicadores, a partir desta experiência de Educação Postural Integrada, para a prática
pedagógica com crianças da Educação Básica;
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- Propor indicadores para um redimensionamento curricular do Curso de Fisioterapia, a
partir deste processo de educação postural integrada, com vistas a superar a perspectiva
tecnicista/mecanicista que norteia a formação do Fisioterapeuta;
- Identificar indicadores para o desenvolvimento de uma Política Pública na área da
Educação em Saúde com ênfase na Educação Postural.
- Organizar os indicadores emocionais, que surgirem ao longo da experiência de Educação
Postural Integrada, a fim de retroalimentar o processo de intervenção, como subsídios para a
continuidade da pesquisa, num segundo ciclo, no qual serão aprofundadas teoricamente a dimensão
emocional e seus elementos afins, tais como a afetividade, a subjetividade, o saber, entre outros. Já
que uma intervenção que trate da problemática emocional, supõe tanto um tempo maior de
intervenção e de acompanhamento, quanto uma teorização específica, que apenas está sinalizada e
iniciada no autor de Base, Wallon.
- Apresentar as contribuições da participação do Fisioterapeuta na área de Educação no que
se refere à educação em saúde, mais especificamente à educação postural.
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2 – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO-CONCEITUAL

As diversas tecnologias contemporâneas oferecem desafios, não apenas na área da educação,
mas também nos variados campos como o da saúde, cultura, sociologia, política e economia.
Integrar estes elementos ao estudo da postura, através de situações que simulem a realidade, pode
ampliar o aprendizado motor, já que o movimento gera engramas8 cerebrais e retroalimenta o
sistema nervoso, o que pode interferir no aspecto cognitivo-emocional e vice-versa, com
consequente influência sobre a organização postural.
Atualmente a educação caracteriza-se pela inclusão digital, o que envolve as diversas
ferramentas dentro das tecnologias da informação e comunicação. Entende-se tecnologia como
apresentando componente tanto material quanto imaterial, ou seja, inclui o homem na relação com a
máquina, além de considerar as formulações humanas como tecnológicas, na medida em que são
potencialmente transformadoras de um contexto social, econômico, de saúde, educacional, entre
outros. Nesta relação, então, as tecnologias podem ser potenciais e subversivas, fazendo-se bom ou
mau uso destes conhecimentos no contexto sociopedagógico (HETKOWSKI; LIMA JUNIOR,
2006). Importante que seu uso seja solidário e igualitário e que tenha inserção social em prol do
bem comum (BONETI, 2007).

Nesta perspectiva, a tecnologia tem uma gênese histórica e, como tal, é inerente ao
ser humano que a cria dentro de um complexo humano-coisas-instituiçõessociedade, de modo que não se restringe aos suportes materiais nem tão pouco aos
métodos (formas) de consecução de finalidades e objetivos produtivos, muito menos
ainda, não se limita à assimilação e à reprodução de modos de fazer (saber fazer)
pré-determinados, estanques e definitivos, mas, ao contrário, podemos dizer que
consiste em: um processo criativo através do qual o ser humano utiliza-se de
recursos materiais e imateriais, ou os cria a partir do que está disponível na
natureza e no seu contexto vivencial, a fim de encontrar respostas para os
problemas de seu contexto, superando-os. Neste processo, o ser humano transforma
a realidade da qual participa e, ao mesmo tempo, transforma a si mesmo, descobre
formas de atuação e produz conhecimento sobre elas, inventa meios e produz
conhecimento sobre tal processo, no qual está implicado (LIMA JR, 2005, p. 15).

Neste contexto de tecnologia, mais especificamente o da tecnogênese9, o corpo está incluído

8

Segundo Ajuriaguerra Apud Fonseca (2008, p.411), engrama refere-se à integração cognitiva e afetiva de uma
experiência anteriormente vivenciada. Na neurofisiologia significa o traço definitivo e permanente no tecido cerebral
deixado por um estímulo. Na psicologia compreende o traço permanente deixado na psique pelas experiências
psíquicas, configurando um traço latente da memória. No contexto deste trabalho, compreendo engrama como uma
memória corporal resultado da integração dos estímulos associados à motricidade, cognição e emoção, sendo passível
de atualizações e transformação em virtude da neuroplasticidade cerebral.
9
Alternativa etimológica e política ao conceito de tecnologia. Noção inaugurada pelo autor Arnaud Soares de Lima
Junior (2005) que considera a tecnologia para além da lógica instituída por um método, instrumentos, máquinas ou pelo
conhecimento sobre a invenção destes instrumentos e suas formas de utilização, mas considera algo mais fundamental,
o ser humano e o processo histórico, como a razão de ser da coisa tecnológica, portanto relativa ao princípio/processo
criativo e transformativo permanente e complexo de afirmação da condição humana e da humanização do mundo.
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neste processo, o que demanda um aprofundamento temático do corpo enquanto tecnologia. Este
não se encontra dissociado do meio social, integra componentes materiais e imateriais e se relaciona
com as diferentes tecnologias, tecnologizando-se e transformando-se. Dessa maneira, desmistifico a
concepção mecanicista de corpo como um conjunto de órgãos e sistemas, ou como uma ferramenta
de produção ou máquina industrial racionalizada, trazendo-o para uma dimensão ontológica e,
portanto, processualmente e potencialmente desenvolvida por interações de complexos genéticos e
epigenéticos os quais se apresentam dinamicamente num contexto que continuamente se transforma
e, ao mesmo tempo em que esta dinâmica aberta se processa, produz-se conhecimento sobre si
mesmo e sobre o mundo externo, de maneira que o corpo se expressa estática ou dinamicamente ao
modo da tecnogênese.
Este processo de desenvolvimento indissociado com o meio, integrando, entre outros
aspectos, os motores, cognitivos e afetivos, não é isento de conflitos e sofrimento, pois o corpo não
se adapta/acomoda/transforma de forma padronizada, mas reage às situações da forma mais
adequada possível. Neste sentido, as compensações, desvios posturais, algias, entre outros, podem
ser a expressão desta tentativa.
No contexto da fisioterapia, a gênese das dores na coluna, que representam uma das
principais queixas na clínica diária em consultórios de médicos e fisioterapeutas, está na maioria
das vezes associada a fatores mecânicos, principalmente aqueles relacionados com nossas atitudes
do dia-a-dia, movimentos inadequados e repetitivos que levam a microtraumas e/ou macrotraumas;
bem como a fatores posturais como má postura para a execução das atividades, os desvios da
coluna (escoliose, hiperlordose, retificação, hipercifose) e outros desvios angulares dos membros.
Importante, entretanto, considerar que estes fatores, tanto mecânicos quanto posturais, podem
ocorrer isolados ou associados a outros como o sedentarismo, excesso de peso, stress, fatores
sociais, culturais, de saúde (TRIPPO; COIMBRA, 2004) e também ambientais (físico, estrutural,
organizacional, emocional, relacional e atitudinal).
Dessa maneira, os hábitos posturais incorretos, adotados desde o ensino fundamental, são
motivos de preocupação (ZAPATER et al, 2004, p.192). Especialmente porque, nas crianças, o
esqueleto está em fase de formação, sendo mais susceptível a deformações e com menor resistência
para suporte de carga pelas estruturas musculoesqueléticas (KNOPLICH, 1985). Sendo assim, o
conjunto de alterações relacionadas ao crescimento/desenvolvimento e a adoção de posturas
biomecanicamente incorretas são fatores que potencialmente podem criar condições de prejuízos
significativos ao sistema musculoesquelético nos escolares, particularmente às estruturas que
compõem a coluna vertebral.
De acordo pesquisa realizada por Brighetti e Bankoff (1986) sobre incidência de cifose
postural e ombros caídos, onde foram avaliadas 201 crianças da 1ª a 4ª séries do primeiro grau da
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Escola Estadual João Batista Leme – Rio Claro, 24,8% dos avaliados apresentaram desvios
posturais em cifose dorsal, ombros caídos e escápulas aladas. Após esta constatação, foi
desenvolvido um programa de Educação Postural, incluindo exercícios de relaxamento corporal,
alongamento e ajustamento postural; sendo, ao final, novamente aplicada a avaliação postural,
obtendo uma diminuição dos desvios posturais encontrados, bem como um maior nível de
rendimento escolar para os alunos que participaram do programa, os quais se tornaram mais
afetivos, relacionando-se melhor com o meio. Acrescentam ainda que a falta de atividade física
orientada nesta fase de crescimento/desenvolvimento, falta ou má orientação aos pais, alunos e
professores, são fatores que favorecem a instalação de desvios posturais (BRIGHETTI; BANKOFF,
1986, p.93-96).
Outro exemplo de uma abordagem fisioterapêutica para educação postural realizada em
educandos está na escola Centro Integrado de Educação Pública (CIEP) – Heitor dos Prazeres, de
Pedra de Guaratiba, no Rio de Janeiro. Esta desenvolve, sob a orientação do Fisioterapeuta e
Educador Físico Dr. Francisco Miguel Pinto, um programa de Educação Postural, demonstrando
que a saúde da coluna também se aprende no ambiente escolar. Nesta escola existe uma disciplina
com o nome de Promoção da Saúde para os alunos do Ensino Médio, onde são abordados desde a
anatomia da coluna, como os principais desvios, causas e consequências, incluindo orientações de
como se deve dormir, sentar, andar e carregar a mochila (CARVALHO, 2004). Os alunos são
avaliados e encaminhados para a ginástica postural. Faz-se também a pesagem das mochilas,
obedecendo a Lei Estadual 2.772/1997 (BRASIL, 1997), da Assembleia Legislativa do Estado do
Rio de Janeiro, que prevê para os colégios multa de três Ufirs (Unidade Fiscal de Referência) para
cada aluno que for identificado carregando excesso de peso. Nesta mesma lei, o limite estabelecido
para o peso das mochilas carregadas por crianças no Pré-escolar é o correspondente a 5% do peso
do aluno; já os estudantes do Ensino Fundamental este limite é de 10%. Apesar deste Programa de
Educação Postural e Ergonomia na Escola (PEPEE) citar a indicação das condutas realizadas, não
há uma apresentação detalhada das suas ações e seus fundamentos teóricos, ou do tempo de
implementação, implantação ou aplicação do programa nesta escola ou em outras.
Zapater et al (2004), em um estudo de desenho metodológico quase-experimental,
propuseram a utilização de aulas expositivas dialogadas associadas a técnicas de demonstração e
feedback, a fim de possibilitar conhecimentos relacionados à postura sentada num programa de
educação postural, com 71 alunos da 1ª série do ensino fundamental de uma escola estadual, uma
municipal e uma particular, situadas num mesmo bairro da cidade de Bauru-SP. Foram aplicados
questionários pré-teste e pós-teste e em todas as escolas houve predominância da situação de erro
pré-teste maior que pós-teste. Os autores concluíram que, de acordo às respostas aos questionários,
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o programa se mostrou eficaz para aumentar os conhecimentos dos escolares a respeito da postura
sentada.
Em outro estudo com o objetivo de analisar os efeitos de um programa de educação postural
em estudantes do ensino fundamental da cidade de Garibaldi-RS, 48 crianças de 8 a 10 anos, de
uma escola municipal, responderam a um questionário composto de questões fechadas sobre hábitos
posturais na escola (postura sentada, modelo e modo de transporte da mochila) e nas atividades de
vida diária (postura ao assistir televisão, dormir, pegar um objeto do chão, costume de ler ou
escrever na cama), tiveram a massa corporal e suas mochilas pesadas e, em seguida, participaram de
uma aula expositiva sobre educação postural. Os pais e professores também participaram do estudo.
Após 4 semanas, os questionários foram reaplicados, as crianças reavaliadas e receberam um
folheto contendo orientações posturais. Apesar da boa aceitação da proposta por parte dos
estudantes e da assimilação quanto às posturas corretas a serem adotadas para as atividades da vida
diária, os autores verificaram que uma sessão educativa não foi suficiente para lograr mudança de
hábitos posturais. (BENINI; KAROLCZAK, 2010)
Num estudo longitudinal, recentemente publicado em língua inglesa por Foltran el al (2012),
para avaliar os efeitos de um programa educacional de cuidados com a coluna sobre o nível de
conhecimento de escolares brasileiros no que se refere à prevenção de dor na coluna vertebral,
foram avaliados 392 (trezentos e noventa e dois) estudantes da 4ª à 8ª série de uma escola estadual.
O programa foi composto por duas aulas teóricas sobre elementos osteomioarticulares da coluna
vertebral e postura; bem como de uma aula de demonstração prática sobre posturas corretas na vida
diária. As crianças foram avaliadas no pré, pós-intervenção e follow up; sendo preconizado um
intervalo entre as avaliações pré e pós-intervenção de nove semanas e, entre a avaliação pré e o
follow up, de dois anos. A análise estatística evidenciou uma diferença significativa no nível de
conhecimento (p<0,001) entre as avaliações inicial (3,6±2,9), final (7,5±2,2) e no follow up
(5,1±2,5), sendo que, mesmo após 2 anos, a pontuação no follow up foi significativamente superior
à do pré-teste. Os autores concluíram que o programa preventivo proporcionou aumento no nível de
conhecimento dos estudantes, mesmo após dois anos de sua implementação (FOLTRAN el al,
2012). Esta pesquisa demonstra que, embora o programa tenha limitações em virtude da falta da
avaliação postural, a aquisição de conhecimento é um ponto de partida para a adoção de hábitos
posturais saudáveis, o que pode repercutir na prevenção de dores na coluna vertebral.
Apesar destas propostas e experiências apresentarem uma coerência científica, é importante
relativizá-las, considerando os diferentes contextos e as diferentes subjetividades. O fato de um
determinado instrumental ou uma dada técnica serem utilizados não garante um resultado definitivo
e padrão, de forma que um programa de educação postural pode ser pensado de maneira mais
ampla, estando aberto a modificações decorrentes das ações dos sujeitos que os vivencia.
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Já que o desenvolvimento infantil não é determinado, pois a expressão de suas
potencialidades depende das interações sujeito-ambiente e das qualidades destas, é importante
atentar para o fato da relação dialética com o social num programa de educação postural. Para
Wallon (2008), a cognição e a afetividade tem sua origem das entranhas orgânicas e vai adquirindo
complexidade e diferenciações na relação dialética com o social. Ou seja, para este autor há uma
base orgânica para o pensamento e a afetividade, onde o ato motor, que relaciona o organismo ao
meio físico, gera esquematizações mentais e respostas emocionais que simultaneamente
retroalimentam o ato motor e vice-versa; sendo que cada conjunto funcional se manifesta mais
predominante, de forma descontínua e alternada dentro do processo de desenvolvimento do
indivíduo e, consequentemente, da sua organização postural.
Entretanto, apesar da alternância destes conjuntos funcionais (ato motor, cognição e
emoção) na relação com o meio social, estes continuam agindo e interagindo continuadamente e
com descontinuidades, formando a complexidade presente na personalidade da pessoa. Em outras
palavras, o motor, o afetivo, o cognitivo e a pessoa estão tão integrados que cada um é parte
constitutiva do outro. Assim qualquer atividade humana sempre interfere em todos eles: qualquer
atividade motora reverbera no aspecto afetivo e cognitivo; toda disposição afetiva, reverbera no
motor e cognitivo; toda operação mental, reverbera no motor e na emoção; e todas estas
combinações reverberam na pessoa que integra estes domínios e, ao mesmo tempo, é o resultado
desta integração. (FERREIRA; ACIOLY-RÈGNIER, 2010)
Com base nestes pressupostos, para a criação e a aplicação de um Programa de Educação
Postural é importante que sejam considerados os aspectos motores, cognitivos e emocionais diante
das ações propostas.
Estas questões norteiam reflexões que aproximam duas áreas de conhecimento, a Educação
e a Fisioterapia, de maneira que a educação também pode ser entendida como um processo
terapêutico relacionado à saúde do corpo. A possibilidade de associá-las a um programa de saúde
postural na escola pode incrementar o aprendizado motor de forma integrada aos demais domínios,
como o cognitivo e emocional de maneira dinâmica, criativa e interativa, dentro de um contexto
social e com base na perspectiva da tecnogênese.
Entretanto, a escola enfrenta desafios no que tange a inserção de tecnologias, principalmente
quando isto implica na aquisição de máquinas e instrumentos em associação com a adequação da
estrutura da escola e a capacitação dos professores. No caso específico deste trabalho, a proposta
não reside em adequar estruturalmente a escola, adquirir necessariamente aparatos tecnológicos ou
capacitar professores para execução de atividades profiláticas, mas pensar sobre a prática
fisioterapêutica para educação postural no contexto escolar considerando a condição humana
tecnológica numa perspectiva walloniana.
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A partir destas proposições, pode-se considerar a escola como um local ideal para se
implantar um trabalho preventivo, voltado para uma práxis pedagógica, de educação postural
(BRACCIALLI; VILARTA, 2000), especialmente para crianças do ensino fundamental, por
compreenderem um público que demanda ações educativas em saúde diferenciadas e merecem o
desenvolvimento de ações integradas, permanentes e continuadas para que se alcancem sucesso e
impacto positivos. (BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2002)
2.1 – A Organização Postural e a Educação da Postura: Uma Abordagem
Fisioterapêutica

Segundo Kendall et al. (1995, p.70) a postura compreende as posições das articulações do
corpo num dado momento e o alinhamento postural estático, antigravitacional, é melhor descrito em
termos de posições anatômicas das articulações e dos segmentos corporais, mantidas por uma
tonicidade muscular. Complementa afirmando que a postura também pode ser descrita em termos
de equilíbrio e desequilíbrio muscular, onde um alinhamento defeituoso resultaria em sobrecarga e
tensão indevida sobre os ossos, articulações e músculos, de forma que uma avaliação das posições
articulares indica os músculos alongados e fracos, bem como os músculos encurtados. Dessa
maneira, numa postura padrão a coluna apresenta curvaturas normais, a pelve permanece em
posição neutra, a cabeça fica ereta e bem equilibrada e os membros superiores e inferiores
permanecem alinhados de forma que uma linha de referência, análoga à linha da gravidade,
passaria, no plano sagital, pelos seguintes pontos de referência no sentido craniocaudal: levemente
posterior ao ápice da sutura coronal, meato auditivo externo, na maioria das vértebras cervicais,
acrômio, a frente dos corpos das vértebras torácicas, corpo das vértebras lombares, levemente
posterior ao eixo da articulação do quadril, trocânter maior, levemente anterior ao eixo da
articulação do joelho e a frente do maléolo lateral.
Para aquisição desta postura ereta, Kapandji (2000, p.18) cita e descreve o processo de
filogênese e ontogênese. A filogênese explica a evolução postural do homem, considerando a
aquisição das curvas secundárias da coluna vertebral (cervical e lombar respectivamente) desde os
pré-hominídeos, onde tais curvas foram adquiridas por uma necessidade de mobilidade/movimento
levando os hominídeos da postura quadrúpede para a bípede. Já a ontogênese explica a aquisição
das mesmas curvas lordóticas da coluna vertebral (primeiramente a cervical e depois a lombar) para
aquisição da postura ereta desde o nascimento do bebê até a fase adulta. Relaciona, portanto, a
organização da postura ortostática a uma construção filogenética e ontogenética, onde as lordoses
são consideradas curvas dinâmicas e as cifoses (dorsal e pélvica) curvaturas estáticas.
A postura ortostática, para Souchard (2012, p.48), dentro da ontogênese, atende a uma
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função hegemônica, onde o objetivo principal do controle postural é o alinhamento ativo da posição
da cabeça e do tronco em relação à linha da gravidade, levando em conta o ambiente visual,
informações internas e a superfície de apoio do corpo. Para esta manutenção, o autor atribui ao
tônus muscular dos músculos posturais um papel fundamental. Considera, portanto, a interação de
processos dinâmicos, sensoriais e motores para o controle postural.
Busquet (2001, p.23), em contrapartida, acrescenta ao entendimento da estática postural que
a garantia do ortostatismo é função do tecido conjuntivo (fáscia), primordial à verticalidade, e não
diretamente ao músculo. Para este autor, o músculo só intervém qualitativamente para o
reequilíbrio, já que a estática baseia-se em desequilíbrios, a fim de evitar a inércia e permitir o
movimento. Tal abordagem, apesar de consistir em uma perspectiva diferenciada, é funcionalista,
pois apenas desloca a responsabilidade da estática para a fáscia, atribuindo ao músculo a função
dinâmica de recuperar o equilíbrio.
Brody; Hall (2012, p.25), ao discorrerem sobre os elementos do sistema de movimento
baseado em Sahrmann, possibilitam a ampliação do entendimento da postura corporal, apesar de
não citarem o termo postura ou organização postural em seus escritos. Mesmo assim optei por
apresentar estes elementos, já que entendo postura como constituinte do movimento; sendo estática,
como destacam os autores supracitados, mas também dinâmica, já que o gesto e a expressão
corporal em movimento representam a posição de todo complexo sistema musculoesquelético e
fascial (tecido conjuntivo) num determinado momento (contexto). Como sinalizam para o fato
destes elementos apresentarem funções básicas para a produção e regulação do movimento
(entendido em sua dimensão estática e dinâmica), a organização postural pode ser pensada como o
resultado da interação complexa destes elementos: de suporte, de base, modulador, biomecânico,
cognitivo e afetivo.
Dentre os elementos supracitados, os de suporte se referem à condição funcional indireta de
produzir movimento, atribuída aos sistemas cardíaco, pulmonar e metabólico, por fornecerem
substrato e suporte metabólico para manter a viabilidade de outros sistemas. O elemento de base
está atrelado à condição funcional dos sistemas neuromusculoesqueléticos. O elemento modulador
refere-se ao estado fisiológico do sistema neuromuscular através do recrutamento muscular, padrões
de fadiga, sistemas de feedback (retroalimentação) e de feedforward (predição). O elemento
biomecânico inclui a cinética (forças relacionadas ao movimento como o torque ou momento de
força, alavanca e forças dinâmicas) e cinemática (descrição dos movimentos articulares e ósseos),
tanto na estática quanto na dinâmica. O elemento cognitivo diz respeito à condição funcional do
sistema psicológico no que se relaciona ao movimento, incluindo a aprendizagem, adesão,
motivação e estado emocional (BRODY; HALL, 2012, p.24-25). Apesar de citarem o elemento
cognitivo e emocional na produção e regulação do movimento, não fazem separação destes
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elementos no que se refere à motricidade, nem o aprofundamento de suas relações no contexto da
organização da postural, especialmente da criança em desenvolvimento.
Dentro da abordagem fisioterapêutica do controle e da regulação postural, Shumway-Cook e
Woollacott (2003, p.155) consideram os aspectos cognitivos e emocionais de forma subliminar ao
reportarem-se, em linhas gerais, aos aspectos mecânicos, a citar: o controle da orientação postural,
que consiste em manter uma reação adequada entre os segmentos do corpo, e entre o corpo e
ambiente para uma determinada tarefa; e à estabilidade ou equilíbrio, capacidade de manter o centro
de gravidade do corpo dentro da base de sustentação no solo. Os aspectos cognitivos e emocionais
são citados como implicados na interação complexa entre os sistemas neuromusculoesqueléticos, o
ambiente, a tarefa e o indivíduo, entretanto carece de mais aprofundamento.
Dessa maneira, para estas autoras, no que se refere ao controle motor10, quando o ser
humano se movimenta e/ou posiciona-se no espaço, tais gestos e posturas emergem da interação de
três fatores: indivíduo, tarefa e ambiente (SHUMWAY-COOK; WOOLLACOTT, 2003, p.02).
Estes compreendem dinâmicas internas que se inter-relacionam. Ao indivíduo são incorporadas,
pelas autoras, a relação entre a cognição (define-se como processo cognitivo: intenção, atenção,
motivação e aspectos emocionais), percepção (integração de impressões sensoriais e informações
psicologicamente significativas) e ação (função motora). Nota-se, mais uma vez, que a emoção é
citada como elemento da cognição, dando a impressão da primeira apresentar uma condição sempre
subordinada à segunda. Os fatores relativos ao ambiente dividem-se em reguladores (características
pelas quais o movimento precisa obedecer, como por exemplo, o tamanho do ambiente, a superfície
sobre a qual deambulamos, o peso de um objeto) e não-reguladores (características que podem
afetar o desempenho, mas que o movimento não precisa obedecer a elas, como por exemplo, os
ruídos de fundo e distrações). Já os atributos da tarefa contribuem para a organização do movimento
funcional como a estabilidade, mobilidade e manipulação.
Evidencia-se, nestas discussões científicas na área da Fisioterapia sobre a postura e o
movimento, que é admitida e considerada a influência das emoções e dos aspectos cognitivos no
controle e na sua regulação, apesar da necessidade de um aprofundamento temático. Ao mesmo
tempo, existem autores que citam o elemento cognitivo na organização da postura, mas não fazem
alusão às emoções, a exemplo do autor Bricot (2004). Para este autor, o sistema postural é
considerado um “todo estruturado, com entradas múltiplas e muitas funções complementares”
(BRICOT, 2004, p.21) como: lutar contra a gravidade para manter a postura ereta, situar-nos no
espaço-tempo estruturado (contexto), orientar e reforçar o movimento, opor-se às forças externas,
equilibrar-se durante os movimentos. Estas múltiplas entradas estariam relacionadas aos
10

Campo de estudo do controle do movimento e sua natureza. É, portanto, a “capacidade de regular ou orientar os
mecanismos essenciais para o movimento.” (SHUMWAY-COOK; WOOLLACOTT, 2003, p.01)
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exteroceptores (tato, visão, audição), proprioceptores (fuso neuromuscular, órgão neurotendinoso de
golgi e receptores articulares que situam diferentes partes do corpo no espaço em relação ao
conjunto corporal) e aos centros superiores (todo o sistema nervoso que integram os seletores de
estratégias aos processos cognitivos). Observa-se, portanto, que o autor não considera a influência
da categoriana walloniana emoção na organização postural.
Assim, com base nestas interações, pode-se pensar numa dinâmica processual e dialética
para a educação postural, que envolva não apenas os aspectos biomecânicos como a mobilidade
funcional (amplitude de movimento completa, força e flexibilidade musculares), a estabilidade
(capacidade de se movimentar em base estável), a mobilidade controlada (capacidade de se
movimentar

com

boa

relação

entre

o

micromovimento/artrocinemática

e

o

macromovimento/osteocinemática) e, por fim, o treino de habilidade (capacidade de manter
consistência na realização de tarefas funcionais e com economia de energia e esforço), citados por
Brody; Hall (2012, p.29), mas que possibilite a integração destes aos elementos cognitivos e
emocionais frente às tarefas propostas.
Uma teoria que integra o aspecto motor ao cognitivo na prática fisioterapêutica para
educação e reeducação do movimento e postura, refere-se à teoria do aprendizado motor11, onde
se treina uma tarefa a partir de três estágios (Modelo dos Três Estágios de Fitts e Posner): o
cognitivo, o associativo e o autônomo. No estágio cognitivo, o paciente precisa entender o exercício
proposto, sua meta, propósito e requisitos de execução. Há, neste momento, a necessidade de
concentrar-se no alinhamento do seu corpo, na força a ser exercida, velocidade, enfim, no
desempenho correto do gesto. De maneira gradual, com o feedback do fisioterapeuta e sua autoavaliação, os erros ou desajustes vão diminuindo. Pode ser, também, realizado o movimento em
conjunto à prática mental, que consiste em ensaiar cognitivamente uma tarefa motora antes ou
durante a sua realização, o que potencializa a aquisição de habilidades motoras. No estágio
associativo, objetiva-se o refinamento das atividades motoras e movimentos mais eficientes,
portanto são associados à variações e modificações leves nas estratégias de movimento e o
indivíduo utiliza a solução de problemas para corrigir erros quando estes ocorrem. Também são
associados novos movimentos de forma integrada aos movimentos anteriormente aprendidos de
forma analítica (isolada). No estágio autônomo, adquire-se autonomia para a realização de uma
determinada tarefa, ou seja, consegue realizar o movimento com variações e com baixo grau de
atenção exigido na sua execução, ou seja, há a automatização do movimento. Há, neste momento,
11

Estudo da aquisição e/ou da modificação do movimento que surge de um processo complexo de percepção, cognição
e ação, envolvendo indivíduo, ambiente e tarefa. Refere-se, portanto, a uma série de processos associados à prática ou à
experiência, que levam a mudanças relativamente permanentes na capacidade de produzir uma ação hábil; portanto, as
aquisições à curto prazo não são consideradas aprendizagem. Esta aprendizagem não pode ser medida diretamente, mas
inferida a partir do comportamento. (SHUMWAY-COOK; WOOLLACOTT, 2003, p.26-27)
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uma adaptabilidade funcional e correta às demandas da tarefa e condições ambientais. (KISNER;
COLBY, 2009, p.28-29; SHUMWAY-COOK; WOOLLACOTT, 2003, p.25-41)
Diante das abordagens sobre a organização e intervenção postural apresentadas
anteriormente, novamente ratifico que o domínio da emoção não é diretamente considerado,
contemplado ou explorado na prática fisioterapêutica, bem como a relação entre os domínios
funcionais que compõem a pessoa completa conforme a teoria de Henri Wallon. Na próxima seção,
serão discutidas as bases para propor um redimensionamento da abordagem sobre a postura
corporal a partir da teoria walloniana.
2.2 – Bases para Redimensionar a Abordagem sobre a Postura Corporal a
Partir da Teoria de Wallon

Wallon (2008) relaciona três variáveis para pensar a criança e o seu desenvolvimento em
uma perspectiva dialética de globalidade-unidade: motricidade, cognição e emoção. A motricidade
ocupa um lugar diferenciado na teoria walloniana. É através dela que a criança interage com o
envolvimento externo desde o desenvolvimento intrauterino, sendo considerada pelo autor a
primeira estrutura de relação e de correlação com o meio, com os outros e com os objetos e,
portanto, a primeira forma de expressão emocional e de comportamento, sob a qual se edificará o
psiquismo. Dessa maneira, a motricidade contém uma dimensão psíquica e todo ato de se deslocar
(postura dinâmica) ou de permanecer estático (postura estática) não é apenas dependente das
estruturas dos subsistemas12 ativo, passivo e neural, ou da simples maturação cerebral, constitutivos
da coisa orgânica, mas resultado de uma totalidade motora, afetiva e cognitiva inseparáveis do meio
ambiente (sociedade, cultura e ecossistemas) e mediatizadas por experiências vivenciadas pela
pessoa dentro de um contexto e meio social (sociogênese).
A partir de uma perspectiva psicogenética, portanto, a teoria walloniana se baseia numa
abordagem interacionista entre os domínios funcionais (motricidade, emoção, cognição, pessoa),
combinados

a

um

potencial

genético

(herança

biológica),

orgânico,

fisiológico

e

sociocultural/histórico, de forma que a criança é uma ontogênese dentro de uma filogênese e de uma
sociogênese (FONSECA, 2008, p. 513). O homem, portanto, para Wallon, é um ser geneticamente
social.
No que se refere ao domínio da afetividade (emoções, sentimentos e paixão), esta tem sua
gênese nos estados orgânicos (ato motor da musculatura esquelética e lisa) do recém-nascido. As
emoções são consideradas base da afetividade e da ligação do organismo (corpo) com o social. Ou
seja, as emoções emanadas do corpo do recém-nascido possuem um potente efeito de contágio
12

Ver subsistemas de Panjabi (1992) citados na página 07 da introdução.
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emocional, o que possibilita produzir um vínculo com os adultos (especialmente a figura materna),
os quais dão significado aos gestos, postura, choro e manifestações corporais da criança, sendo,
efetivamente, a fonte primordial da afetividade e da integração com o social. Nesta concepção
walloniana, portanto, emoção e afetividade não são sinônimas, já que a primeira apresenta uma
condição orgânica, material, empírica e de curta duração; e a segunda, uma condição identificada
mais por seu componente representacional, imaterial e de longa duração. Quando o afetivo se
entrelaça com o motor e o cognitivo, favorece a constituição de valores, vontade, interesses,
necessidades, motivações que dirigirão escolhas e decisões ao longo da vida. (MAHONEY;
ALMEIDA, 2004, p.17-18)
As emoções são reguladas e moldadas pela função tônica. Na perspectiva walloniana, o
tônus é considerado o ponto de intersecção entre o orgânico e o mental, já que supõe indissociação
entre plano motor e o mental pela função tônica. O tônus é sensível às alterações emocionais e
transmite-as, reciprocamente, aos músculos esqueléticos e viscerais (DANTAS, 1990, p.4), o que
nos leva a pensar numa inscrição da emoção na postura e na motricidade da criança.
Por ser a base das atitudes dos seres humanos, o tônus permite as expressões corporais
engendradas nas emoções, pensamentos e intenções, de forma que estas atitudes/posturas adquiram
um sentido humano, social e cultural. Emoções e movimentos são expressões/situações edificadas
pela tonicidade, que vai permitindo o desenvolvimento das posturas, atitudes e gestos, que
influenciam, dialeticamente, o desenvolvimento da afetividade e da inteligência. (FONSECA, 2008,
p.27)
As atividades intelectuais não estão prontas ao nascimento, de forma que o recém-nascido é
“emoção corporificada” (DANTAS, 1990, p.10). As condutas cognitivas, para Wallon, surgem a
partir das afetivas, que traz em si um contexto motor e de amadurecimento orgânico. A passagem
do ato ao pensamento, e vice-versa, perpassa por oposições e conflitos entre situação e ação,
problemas e soluções, de forma que esta contínua interação dialética entre o pensamento e a ação
interferem na aprendizagem e na qualidade de sua adaptação (FONSECA, 2008, p.39), em
integração com o corpo e na medida do seu amadurecimento/desenvolvimento neural, motor e
fisiológico.
No contexto da biomecânica, cinesiologia e cinesioterapia, o movimento humano é,
inicialmente, predominantemente reflexo (depende de um estímulo, sendo, portanto, involuntário) e
automático primário (inato, a exemplo da sucção, piscar, respirar, chorar); passando,
predominantemente, a volicional (ação que se insere através de uma intenção, ou seja, pela vontade)
e automático secundário (decorrente de um aprendizado) em virtude do amadurecimento
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neuromotor e da neuroplasticidade13. Entretanto a sua consequência não é e nem está no próprio
movimento em si, mas naquilo que ele representa mentalmente, ou seja, um projeto mental
subjetivo materializado em função de um determinado fim (FONSECA, 2008, p.40). Não há,
portanto, movimento pelo movimento, nem sensações isoladas de todo um complexo contexto
corporal e social.
Ao ser produzido, o movimento suscita efeitos, os quais também se tornam causas
(retroalimentação), de modo a despertar, explorar e ordenar as sensibilidades (emoções)
correspondentes, em reações circulares (WALLON, 2008, p. 218). Em outras palavras, digo que
todo gesto gera uma reação espiral, multidirecional e, portanto, rizomática, de retroalimentação
constante e que, portanto, não está isolada no próprio ato, mas apresenta reciprocidades com a
emoção, a cognição, o social, a pessoa e o próprio ato motor, numa dinâmica dialética de oposição e
complementariedade infinita, que repercutem e ressignificam todos os elementos deste complexo, a
exemplo do movimento e da postura.
Apesar de Wallon (2008, p.218-219) não adentrar especificamente no tema da organização
postural, para este autor os esquemas motores não se ordenam ou se sobrepõem para chegar a uma
realização representativa, através de uma progressão mecânica e determinística que só se revelaria,
em termos de sua função, a posteriori. Para este autor:

A função postural, ao contrário, traz em si mesma a razão de seus progressos. Ligada
inicialmente a toda a atividade motora e sensorial como um fator indispensável de
acomodação exata, de apoio e preparação, ele se torna, mediante o jogo das atitudes,
não somente um elo entre os domínios simultâneos e os momentos sucessivos de
nossa atividade, mas dá ao próprio sujeito o sentimento de sua coerência atual e de
sua unidade realizadora. Ela é a primeira forma da consciência subjetiva, cujo
interesse imediato deve consistir em possibilitar um mínimo de coesão íntima e de
harmonia entre si e os outros. (WALLON, 2008, p.218-219)

Dentro desta abordagem integrada, onde se leva em consideração os diferentes contextos e
subjetividades, está notadamente implícito que a aquisição dessa organização está relacionada a um
ato de apropriação do ser que se desenvolve, no qual um saber torna-se inconsciente e ao mesmo
tempo natural na função fisiológica da organização postural, mas que não é meramente
mecânico/biológico/orgânico. Parte dessa apropriação se perde no inconsciente e outra parte
manifesta-se consciente e expressivamente sempre que necessário. Sem entrar nesta linha do tempo,
que remonta a épocas irrecuperáveis do ponto de vista da demonstração, podemos ilustrar que a
criança, o infante, atua o movimento corporal não só por necessidade instintiva e orgânica, mas
13

Capacidade do Sistema Nervoso Central (SNC) para modificar suas propriedades intrínsecas como consequência da
estimulação e da aprendizagem. Também refere-se à capacidade de determinadas áreas do cérebro em assumir outras
quando estão lesionadas ou disfuncionais. (SHUMWAY-COOK; WOOLLACOTT, 2003, p.86; FONSECA, 2008,
p.576)

53

também como resposta a satisfações e demandas emocionais, afetivas, num dinamismo complexo
entre demandas tanto da criança quanto dos pais, em especial da mãe, em determinada fase. Aqui
interferem e cumprem determinadas funções na estruturação do corpo: os fatores imaginários (corpo
como imagem), simbólicos (corpo marcado pelo significante) e reais (corpo como sinônimo de
gozo). Estes fatores se referem ao estado do espelho em Lacan, onde o eu se constrói primeiramente
a partir do outro, ou seja, a partir da imagem que lhe é devolvida pelo semelhante, numa operação
dialética entre a criança e o espelho, entre o eu e o outro, entre alienação e desalienação
(CUKIERT; PRISZKULNIK, 2002, p.144). Dessa maneira, a alienação e o desconhecimento são
constitutivos do eu e do corpo, ambos constitutivos do sujeito.
Esta abordagem do estado de espelho aproxima-se às concepções de Henri Wallon, no que
se refere a sua importância na aquisição da noção de corpo próprio (CUKIERT; PRISZKULNIK,
2002, p.144-145). Numa perspectiva walloniana, onde para este autor a criança já se reconhece no
espelho antes que a coordenação motora seja neurologicamente possível, o estágio do espelho
remonta à passagem do espetacular para o imaginário, e do imaginário para o simbólico,
caracterizando uma estrutura ontológica do mundo humano (CUKIERT; PRISZKULNIK, 2002,
p.144). Tal compreensão levanta outro olhar para o entendimento da organização postural, pois
tanto o tônus basal inicial da criança permite e possibilita sua interação/comunicação com o outro,
com o meio e consigo mesma, através do gesto expressivo, impulsionado por uma demanda
emocional e relacional, o que possibilita a estruturação do corpo como símbolo e diferenciado do
outro, à semelhança do estado do espelho; como também a simbolização deste corpo pode
repercutir no ajuste do tônus, do gesto funcional e, portanto, na postura.
Em termos wallonianos, postura representa a aquisição da posição bípede, que inicia a
criança na participação social e na atividade intencional. Dessa maneira, “a postura está na origem
da consciência, primeiro afetiva e depois objetiva” (FONSECA, 2008, p.576). Ampliando esta
análise:
As atividades da criança, primeiramente voltadas para a sensibilidade interna
(visceral e afetiva), que abrange o primeiro ano de vida, posteriormente serão
acrescentadas pela sensibilidade externa (elementos do mundo exterior),
caracterizando, então, o aspecto cognitivo do desenvolvimento. A anterioridade
indica conflito e oposição permanente entre eles. As condutas cognitivas surgem das
afetivas; estas se subordinarão àquelas, alternando-se em fases centrípetas, voltadas
para si mesmas, e centrífugas, de interesse pelo mundo humano ou pelo mundo
físico. A elaboração do subjetivo se faz sobre o objetivo e vice-versa.
(NASCIMENTO, 2010, p.16)

Há, portanto, uma singularidade no processo de desenvolvimento da pessoa, cuja dinâmica é
caracterizada por conflitos e contradições, avanços e recuos, sobreposições, descontinuidades e
rupturas, associações e unidade, onde as mudanças das fases de desenvolvimento não acontecem
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por sucessão linear, mas por mecanismos de alternâncias funcionais, ou seja, momentos de
preponderância de um determinado domínio que implica em uma incorporação dinâmica das
condições anteriores, ampliando-as, significando-as e ressignificando-as, em virtude de uma
condição plástica. No estágio impulsivo (0 a 3 meses) emocional (3meses a 1 anos), há o
predomínio da afetividade, por onde a criança estabelece suas primeiras relações sociais e com o
ambiente, passando da desordem gestual às emoções diferenciadas. No estágio sensório-motor (12
a 18 meses) projetivo (3 anos), há o predomínio das relações exteriores e da inteligência, que é
eminentemente prática, ou seja, o pensamento, via de regra, se projeta em atos motores. Os aspectos
discursivos, por meio da imitação, favorecem a aquisição da linguagem. No estágio do
personalismo (3 a 6 anos), crise de oposição (3 e 4 anos), idade da graça (4 a 5 anos), imitação
(5 a 6 anos), há o predomínio da afetividade, onde forma-se a personalidade e autoconsciência,
refletindo-se em oposições da criança em relação ao adulto, ao mesmo tempo em que imita gestos
motores e posturas sociais. No estágio categorial (6 a 11 anos), predominam a inteligência e a
exterioridade, onde a criança passa a pensar conceitualmente, avançando para o pensamento
abstrato e raciocínio simbólico, o que favorece as funções de memória voluntária, atenção e
raciocínio associativo. Na adolescência (a partir dos 11 anos), as transformações físicas e
psicológicas acentuam o caráter afetivo deste estágio. Observam-se conflitos internos e externos, de
maneira a voltar-se para si mesmo, a autoafirmar-se, e poder lidar com as transformações da sua
sexualidade. (GRATIOT-ALFANDÉRY, 2010, p.36-37)
Importante sinalizar que a cada atividade predominante num dado estágio, um dado domínio
incorpora as conquistas realizadas pela outro, no estágio anterior, de forma a construir uma
reciprocidade permanente de integração e diferenciação.

Assim temos, no primeiro estágio da psicogênese, uma afetividade impulsiva,
emocional, que se nutre pelo olhar, pelo contato físico e se expressa em gestos,
mímica e posturas. A afetividade do personalismo já é diferente, pois incorpora os
recursos intelectuais (notadamente a linguagem) desenvolvidos ao longo do estágio
sensório-motor e projetivo. É uma afetividade simbólica, que se exprime por
palavras e ideias e que por esta via pode ser nutrida. A troca afetiva, a partir desta
integração pode se dar à distância, deixa de ser indispensável a presença física das
pessoas.
Em seguida, integrando os progressos intelectuais realizados no estágio categorial, a
afetividade torna-se cada vez mais racionalizada - os sentimentos são elaborados no
plano mental, os jovens teorizam sobre suas relações afetivas. (GALVÃO, 1998,
p.45-45)

Definem-se, então, etapas onde são alternadas fases de maior introspecção (etapa centrípeta)
e outras de maior extroversão (etapas centrífugas), o que permite, no decorrer do desenvolvimento,
a construção do sujeito em direção a autonominação, individualização e individuação crescente.
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Numa abordagem walloniana, o desenvolvimento vai da socialização para a individualização.
Portanto a pessoa, o ser, vai-se diferenciando e individualizando em uma relação dialética com o
meio social, de forma que existe uma multiplicidade de possibilidades de personalidades no adulto.
Diante do exposto, pode-se inferir que ao se trabalhar sobre a educação da postura com base
na organização postural é de fundamental importância planejar estratégias de interações complexas
entre os elementos do sistema de movimento, citados por Brody e Hall (2012, p.24-25), em
complementariedade com a perspectiva walloniana, considerando a condição tecnológica do corpo
que se modela numa atividade proprioplástica14, dialética e descontínua no decorrer do
desenvolvimento. Esta perspectiva é bastante original no campo da fisioterapia, onde as bases de
intervenção sobre o movimento concentram-se especificamente nos aspectos biomecânicos e no
sentido de uma evolução linear.
2.3 – A Condição Tecnológica do Corpo: Uma Modelagem Postural
Proprioplástica

Refletir a tecnologia é refletir o próprio homem, porque o ser humano está
totalmente implicado na tecnologia e a tecnologia está totalmente implicada no
humano. (LIMA JR, 2005)

Tecnologia não se resume à máquina, numa perspectiva meramente instrumental e
mecanicista. Entendo a máquina como uma extensão/representação do pensar e agir maquínicos do
homem com a proposição de atender às necessidades humanas num contexto vivenciado. Ao
pensar, criar, construir, desenvolver e utilizar a máquina, o homem se adapta/transforma/aperfeiçoa
juntamente com a realidade, o que repercutirá na máquina e no próprio homem, através de
constantes e infinitas possibilidades de transformação. Nesse contexto, o homem não é a máquina,
pois extrapola seus limites enquanto constituição material e imaterial. Entretanto, não há uma
dicotomia, mas um imbricamento homem-máquina (homemáquina) no caráter tecnológico, dentro
da perspectiva de teckné, já que ambos se implicam num processo produtivo, criativo e
transformativo. Ou seja, a condição tecnológica do homem se manifesta em todas as suas ações,
desde o uso do seu corpo como ferramenta/instrumento de expressão, comunicação, função,
movimento, entre outros, mesmo nos níveis ultracelulares, o qual vivencia dinamicamente e
ininterruptamente esse processo transformativo; até a sua relativa exteriorização nos mais diferentes
constructos, o que inclui a máquina.
14

Terminologia adotada por Henri Wallon para denominar o caráter de plasticidade corporal que tem a emoção. Nesse
sentido ela esculpe/modela o corpo, se fazendo visível. Há, portanto, uma relação de reciprocidade entre o movimento e
a emoção, sendo através dele que as questões emocionais se exteriorizam. (CERISARA, 1997, p.44)
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Diante destas afirmativas, proponho discorrer sobre a condição humana enquanto condição
tecnológica, de forma que o corpo, base constitutiva deste humano, também será considerado como
tal, especialmente no que se refere à postura corporal, que é modelada e remodelada, de forma
proprioplástica, ao passo em que o corpo se transforma neste imbricamento com a realidade,
consigo mesmo e com os outros.
A atividade proprioplástica, para Wallon, refere-se ao caráter plástico que apresenta a
emoção. Como a emoção apresenta um componente orgânico, corporal e motor, está associada às
sensibilidades interoceptivas (percepção visceral) e proprioceptivas (tônico, postural, associada ao
controle motor), a fim de se tornar visível; de forma que é através destes recursos e automatismos
que a criança pode se comunicar para sobreviver (MAHONEY; ALMEIDA, 2004, p.61-62). Dessa
maneira, entende-se que as emoções podem provocar modificações do tônus, de forma
proprioplástica. Isso significa que flutuações dentro da faixa de normalidade do tônus, seja em
hipertonia (tônus aumentado), hipotonia (tônus diminuído) ou eutonia (tônus verdadeiro/normal),
refletem aspectos da vida afetiva da criança, traçam sua história e vão esculpindo/modelando o seu
corpo, sua postura. (FONSECA, 2008, p.26)
Para Mahoney e Almeida (2004, p.63) “o efeito que a função tônica ou postural provoca no
organismo é o de modelação”, terminologia esta que, no contexto aplicado pelas autoras, está
associada à função de regulação do equilíbrio para a manutenção da estabilidade corporal, tanto na
estática como na dinâmica.
Já o termo modelagem, que utilizo neste capítulo, não se refere necessariamente a um
contexto mecânico de ações musculares e esqueléticas na postura, que me parece mais ajustado à
palavra modelação; ou a criar um modelo de postura correta e uniformizada/padrão, posto que esta
abordagem descaracterizaria a proposta deste trabalho. Utilizo a terminologia modelagem postural
para me referir a um processo criativo, aberto, fluido, funcional e transformativo, composto por uma
base material e imaterial, o qual relaciona o corpo e seus componentes musculoesqueléticos aos
domínios cognitivo, emocional e afetivo, de forma integrada/indissociada, ao mesmo tempo em que,
na relação com os contextos vivenciados, possibilita uma organização postural aberta a constantes
adaptações, subjetivando-se e objetivando-se. Ou seja, ao se organizar, ao modus da tecnogênese, o
corpo reflete a adaptação de uma situação passada em associação às adaptações anteriores, mas
continua aberto a novas e infinitas adaptações e atualizações, portanto um “modelado” inacabado.
Dentro dessa premissa, Wallon (2008, p.31) aborda as palavras ‘organização’ e ‘adaptação’,
como sendo ao mesmo tempo opostas e solidárias:

A adaptação é a organização as voltas com o meio ambiente. A organização é o
aspecto interno da adaptação, é aquilo que representa a interdependência dos
elementos já adaptados. Entre as duas existe continuidade, porque a organização
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nada mais é que a adaptação no passado e, mais precisamente, o sistema coordenado
das adaptações anteriores. (2008, p.31)

Complementa sua análise afirmando que a adaptação é um equilíbrio entre a assimilação e a
e a acomodação.

A adaptação, que é transformação do organismo em função do meio quando resulta
um aumento dos intercâmbios em proveito do organismo, decompõe-se em
assimilação e acomodação. Pela assimilação o organismo coordena os dados do
meio, embora conservando o seu próprio ciclo de organização. À acomodação
corresponde uma modificação do ciclo, mas não sua ruptura, pois nesse caso haveria
inadaptação. (WALLON, 2008, p.31)

Dessa maneira, o desenvolvimento postural é um processo em aberto porque a cada nova
exigência do meio, que é dinâmico, novas possibilidades (virtualizações) se configuram, de uma
forma impossível de se demonstrar ou quantificar, e que poderão ser ativadas pelo indivíduo em
múltiplas direções. Como afirmam Mahoney e Almeida (2004, p.15), apesar da passagem do tempo
impor limites para este complexo organizacional, abre possibilidades em todos os estágios de
desenvolvimento.
Nesta relação dinâmica com o meio, Wallon (2008, p.218) afirma:

Um gesto, ao mesmo tempo que modifica o meio, modifica também aquele que o
faz, e é esta a modificação que é captada de forma mais imediata. Abrem-se,
portanto, duas orientações na atividade: a atividade voltada para os objetos exteriores
e a atividade sobre si mesmo ou “postural”, que tem como meios e como fins as
próprias atitudes do sujeito. É uma atividade plástica15. (2008, p.218)

Com estas bases, a organização postural pode ser entendida como processo, um saber que se
dinamiza e se mostra no ambiente/social e se modela através deste mesmo ambiente/social, de
forma a configurar uma condição tecnológica do corpo, pois que articula diferentes
conhecimentos/informações/saberes materiais e imateriais para se constituir na realidade e permitir
uma função. Assim há um real que se mostra como um estado em ato, exteriorizando-se e
interiorizando-se

constantemente,

enquanto

também

há

um

virtual,

um

estado

de

potência/força/possibilidade a ser expressa; sendo que tanto o real como o virtual compreendem
estados da mesma realidade. (LIMA JR, 1997)
Em concordância, para Wallon (2008, p.221), é uma discussão fútil a oposição dicotômica
entre o concreto e o abstrato, entre o individual e o geral, o pensamento e o objeto, o corpo e a
15

Na neurociência, plasticidade é um termo geral que descreve a capacidade demonstrar uma modificação (atividade
plástica); ou ainda refere-se a mecanismos associados a mutabilidade neural (neuroplasticidade). (SHUMWAY-COOK;
WOOLLACOTT, 2003, p.86)
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mente. Tratam-se de distinções estáticas que isolam por uma dissecação morta, já que são
momentos indissolúveis do ato intelectual e implicam-se mutuamente, posto que estão em potência
um no outro.
Hannah Arendt (2010, p.219-226), colabora e aprofunda este pensamento ao afirmar que a
pluralidade humana tem o duplo aspecto da igualdade e da distinção. São iguais, posto que os seres
humanos podem compreender-se uns aos outros; e distintos, já que precisam do discurso e da ação
para se fazerem compreender em suas necessidades e carências que não são idênticas.
[...] a pluralidade humana é a paradoxal pluralidade dos seres únicos.
O discurso e a ação revelam esta distinção única. Por meio deles, os homens podem
distinguir a si próprios, ao invés de permanecerem apenas distintos; a ação e o
discurso são os modos pelos quais os seres humanos aparecem uns para os outros,
certamente não como objetos físicos [...] Esse aparecimento, em contraposição à
mera existência corpórea, depende da iniciativa, mas trata-se de uma iniciativa da
qual nenhum ser humano pode abster-se sem deixar de ser humano. (ARENDT,

2010, p.220)
Inserimo-nos no mundo humano, portanto, através de palavras e de atos, o que nos leva a
nos constituir como sujeitos. Esta inscrição no mundo não acontece por imposição da necessidade,
nem por sua utilidade, mas pela presença dos outros, enquanto ser social que somos. O outro não
condiciona esta inscrição, mas possibilita-a para a efetivação da condição humana da pluralidade,
como um ser singular, distinto e único entre iguais (ARENDT, 2010, p.223). Supõe-se, então, que
esta potência, em semelhança ao estado do espelho, tem como base uma iniciativa, que demanda
uma condição tecnológica inserida e instrumentalizada através do corpo, de maneira que a ação
acompanha um discurso por seu caráter revelador e comunicativo do ser.
Enquanto potência, por exemplo, a emoção impele ao gesto, para permitir/possibilitar ao ser
se expressar/comunicar com o meio exterior através de uma base tônico postural/corporal. Existem,
entretanto, os atos relativos à inteligência das situações e aqueles relacionados à inteligência
discursiva, ambas constitutivas desta condição tecnológica.
Atos que implicam uma intuição variável e apropriada das circunstâncias, os quais são
irredutíveis ao conhecimento e às fórmulas do raciocínio, mas que com as disposições afetivas,
necessidades e repugnâncias do sujeito, além das atitudes ou movimentos que possam resultar
destas disposições, levam a uma organização dinâmica onde fundem-se as percepções exteriores, o
próprio sujeito com suas necessidades e desejos e as possibilidades de ação; configuram uma
inteligência prática ou inteligência das situações (WALLON, 2008, p.18). Segundo Wallon, a
inteligência prática “é uma certa capacidade de fazer constelações, que opera através da atração
mútua entre o real e os impulsos correspondentes”. Esta inteligência intervém para suprir a
insuficiência dos simples automatismos, quando estes não conseguem fazer suprir uma necessidade
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ou atingir um objetivo. Por sua característica essencialmente assimilante, possibilita, portanto,
juntar, entre as impressões do momento, todas as que melhor podem contribuir para o desempenho
da ação, fornecendo ao sujeito meios e objetivos adequados para uma dada situação, esgotando-se
nela. (WALLON, 2008, p.19)
Esta inteligência prática, para Wallon, não resultará na inteligência discursiva, já que não se
prolongam uma à outra em consequência do progresso de suas operações (WALLON, 2008, p.19).
A inteligência discursiva tem a ação expressa por códigos, a percepção expressa por enumerações,
observações e associações, além das palavras e linguagem. Esta inteligência tem sua matriz na
sociedade, onde, para o indivíduo, cabe ser ou não apto a assimilar seu uso. A inteligência
discursiva tem suas condições próprias e não pode ser consequência da inteligência da situação,
mesmo apresentando interface com os tipos de experiências vivenciadas. Dessa maneira, para
Wallon, não é possível considerar a evolução intelectual como puramente individual. (WALLON,
2008, p.20)
Ao relacionar a inteligência discursiva e a inteligências das situações (também denominada
inteligência prática), Wallon (2008, p.224) afirma:

De orientação inversa, a inteligência discursiva e a inteligência das situações,
embora operando uma no plano da representação e dos símbolos e outra no plano
sensório-motor, uma por momentos sucessivos e a outra por apreensão e utilização
globais das circunstâncias, supõem ambas, no entanto, a intuição de relações que tem
o espaço como terreno necessário. Mas do ato motor à representação houve
transposição, sublimação desta intuição que, de incluída nas relações entre o
organismo e o meio físico se tornou esquematização mental. A evolução ocorrida
entre o ato e o pensamento explica-se simultaneamente pelo oposto e pelo mesmo.

(2008, p.224)
Significa considerar, inclusive, que, tanto a palavra, como o gesto, podem ter uma dupla
finalidade. Ao mesmo tempo em que provocam uma modificação do mundo exterior (ambiente)
suscitando nele uma ação, faz ressoar em si o mundo exterior por uma espécie de mimetismo
plástico (WALLON, 2008, p.222).
Dessa forma, a organização postural do indivíduo (pessoa), por resultar modelada pela
permanente e integrada relação dialética entre o orgânico, social, ambiente, motricidade, emoção,
cognição e afetividade, supõe uma condição tecnológica do corpo nos diferentes momentos do
desenvolvimento humano.
Nesse sentido, o ato motor, gesto ou postura corporal não devem ser considerados ou
equacionados em seus aspectos meramente observáveis exteriormente, mas, sobretudo, em seus
aspectos ou condições expressivos, que derivam da razão de ser de cada participante do processo de
educação postural. Assim, o processo de observação, de mensuração, e mesmo a expressividade e
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os resultados avaliativos não esgotam a multifacetada integração e planificação destes atos e gestos
motores, já que dependem também de necessidades ou de motivações internas e de fins psíquicos,
cognitivos e emocionais, que os justificam. Diante disso, sinalizo para a impossibilidade de
encerrar, em uma metodologia ou em uma pesquisa, as mais variadas possibilidades de análise,
avaliação e intervenção sobre o complexo postural (emoção, afetividade, ato motor, cognição,
ambiente, pessoa, contextos). Dentro da característica deste objeto/processo, esta dissertação
apresentou um Programa de Educação Postural Integrada que teve como eixo norteador
(preponderância) propostas e dinâmicas que contemplavam o aspecto motor, considerando, em certa
medida, a influência dos demais domínios (emoção e cognição) que compõem a pessoa no que se
refere à organização corporal. Ao considerar uma noção de preponderância, terminologia
empregada por Wallon, demonstro reconhecer a participação dos demais domínios em qualquer
função humana, os quais se mostram/expressam em medidas/proporções diferentes, já que depende
da instância última da subjetividade16. Essa aparente limitação apresenta afinidade com a proposta
desta pesquisa, já que, ao admitir sua incompletude e complexidade, abre outras possibilidades de
continuidade, aprofundamento, aplicabilidade, entre outras.

16

No grupo de Pesquisa TECINTED, coordenado pelo Prof. Dr. Arnaud Soares de Lima Junior, as
discussões sobre subjetividade relacionam-na ao fator emocional, sendo uma instância profunda do ser,
que o possibilita elaborar as situações, experiências, acontecimentos por ele mesmo. Ou seja, a
subjetividade compreende, por um lado, a maneira de perceber/compreender e, por outro, a própria
expressão do real do sujeito por ele mesmo. (notas de orientação)
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3 – METODOLOGIA

A escolha da abordagem metodológica para o desenvolvimento desta pesquisa foi construída
a partir das discussões sobre tecnologia nas disciplinas do mestrado e da minha implicação com o
grupo de pesquisa ‘Tecnologias Inteligentes e Educação’ (TECINTED / CNPq)17 coordenado pelo
Prof. Dr. Arnaud Soares de Lima Junior, onde pude compreender tecnologia como um processo
criativo e transformativo, não linear e constitutivo da condição humana, que gera um objeto
material e/ou imaterial, e não apenas a utilização de uma máquina, um instrumental ou um método.
Estas interpretações, que me levaram para além de um conceito formalizado do que é tecnologia,
afinavam-se às minhas percepções na prática profissional que estavam apenas no campo das
sensações, de maneira intuitiva e dinamizaram minhas reflexões sobre o meu agir fisioterapêutico e
docente enquanto uma condição tecnológica que não se esgota e atualiza-se constantemente,
distante das simples padronizações e do tecnicismo meramente formal que considero menos
humano e pouco humanizado para uma ação em saúde, especialmente voltada para crianças.
Dessa maneira, a condição prática para criar um programa de educação postural em
escolares se desenvolve funcionalmente numa perspectiva tecnológica, mais especificamente o da
tecnogênese (LIMA JR, 2005), onde a ação humana constitui e é constituída da coisa tecnológica
para promover uma transformação da realidade num determinado contexto/situação.
Diante da importância da ação na condução processual para o desenvolvimento do objeto
desta pesquisa, com a articulação de conhecimentos básicos e aplicação profissional, proponho uma
pesquisa de natureza aplicada, aberta, com uma abordagem qualitativa do tipo Pesquisa-Ação
Integral (PAI).
3.1 – A Pesquisa-Ação Integral (PAI) e o Contexto da Pesquisa
O termo “pesquisa-ação”, atribuído a Kurt Lewin, foi criado nos Estados Unidos como
metodologia de compreensão e de explicação da prática de grupos sociais com a finalidade de
melhorá-la, de forma a atingir uma mudança. Para André Morin (2004, p. 55), a pesquisa-ação vai
mais longe que a abordagem lewiniana, pois “exige que os pesquisadores se impliquem como

17

Grupo de pesquisa que toma a educação do ponto de vista da construção do conhecimento, a fim de refletir
criticamente sobre a relação entre as mudanças culturais, no modo de ser e pensar das sociedades contemporâneas
decorrentes das chamadas tecnologias intelectuais e a educação, de forma a produzir conhecimento científico,
tecnológico e de saberes decorrentes de práticas sociais. Objetiva aprofundar estudos que consideram esta nova
sociabilidade, a fim de contribuir com a formação de educadores com base nos processos formativos contemporâneos e
nos diferentes modos de produção de conhecimento.

62

atores18” e “está sempre ligada a uma ação que a enraíza em uma história ou contexto”. Continua
em seguida com a seguinte afirmativa:
A pesquisa ação permite aos atores que construam teorias e estratégias que emergem
do campo e que, em seguida, são validadas, confrontadas, desafiadas dentro do
campo e acarretam mudanças desejáveis para resolver ou questionar melhor uma
problemática (MORIN, 2004, p. 56).

A PAI exige que os atores-autores participem em todas as etapas do processo, tanto o “ator
pesquisador”, sujeito implicado na situação; como o “pesquisador participante”, o pesquisador
profissional que exerce papel ativo na pesquisa. “O ator é o modelador do projeto” (MORIN,
2004). Dessa maneira, pode-se aceitar uma crescente participação em todos os níveis do processo
com vistas à mudança.
Na PAI há três graus de participação: representação, cooperação e cogestão. A representação
significa delegar a alguém que nos represente, o que gera menos comprometimento. Na cooperação
ou colaboração cada um toma parte da realização de uma determinada ação e/ou reflexão de uma
tarefa comum. E cogestão refere-se a passar à ação não diretiva, sendo definida segundo demanda
voluntária de cada ator-autor. De maneira mais ampla, a “participação exige engajamento pessoal,
abertura à atividade humana, sem relação de dependência, onde o diálogo prevalece nas relações
de coordenação ou de colaboração”. (MORIN, 2004, p. 67)
Como definição operacional André Morin (2004, p. 60) afirma que:
A PAI é aquela que visa a uma mudança pela transformação recíproca da ação e do
discurso, isto é, de uma ação individual em uma prática coletiva eficaz e incitante, e
de um discurso espontâneo em um diálogo esclarecido e, até, engajado. Ela requer
um contrato aberto e formal (preferencialmente não estruturado), implicando em
participação cooperativa e podendo levar até a cogestão.

A finalidade desta pesquisa, utilizando a PAI, é vivenciar o programa de educação postural,
na medida em que este, ao mesmo tempo em que é criado, também será remodelado e ressignificado
ao passo em que é experienciado num contexto escolar, com a finalidade de solucionar problemas,
estes entendidos como situações práticas e desafios a serem resolvidos pela pesquisadora, pelos
alunos, pais e escola que estarão implicados no processo de educação postural integrada. Dessa
forma, a prática envolve um contínuo espiral de ação-reflexão-ação, numa dialética entre teoria e
prática, ou seja, ao tempo em que se discute a teoria, elabora-se e redimensiona-se a prática e viceversa. Como afirma THIOLLENT (2011, p.08), a pesquisa-ação é um método, ou seja, um caminho
e um conjunto de procedimentos que interliga conhecimento e ação, ou extrai da ação novos
18

Entende-se a palavra atores na perspectiva de atores-autores, em virtude da própria característica do processo de
pesquisa-ação, pois os participantes não estão na condição de passivos, mas colaboram, em certa medida e dentro das
suas atividades, com as ações/contextos da pesquisa.
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conhecimentos.
No que se refere ao aspecto teórico da pesquisa, com fundamentação de base walloniana,
compreendo, de um lado, a organização da postura como engendrada na prática social, já que os
estímulos externos, ou fatores epigenéticos, servem de input aferente para o sistema nervoso o qual,
por input eferente, associado aos fatores internos do corpo, organizam o posicionamento das
estruturas do sistema musculoesquelético num determinado momento, onde também importa
considerar as diferentes singularidades e contextos/experiências vivenciados no decorrer da história
de vida de cada indivíduo. De outro lado, acrescento outros aspectos como o cognitivo e o
emocional, presentes na teoria de Wallon, que oportunizam um salto qualitativo na abordagem
fisioterapêutica sobre a organização postural.
Diante do fato do embasamento teórico do autor Henri Wallon sobre a relação entre
motricidade, cognição e emoção estar fundamentado numa base epistemológica materialistadialética, e pela aproximação com o social que a pesquisa-ação traz, importante considerar o
significado do princípio metodológico do materialismo histórico-dialético para esta pesquisa. Este
método “advoga o princípio de que a realidade se apresenta em perpétuo movimento”, onde os
“processos de desenvolvimento e transformação que se verificam na realidade, encontram-se no
interior dessa mesma realidade” (KLEIN, L. R.; ANZE, 2003). Os processos de movimento da
realidade se realizam em dois níveis: a evolução e a transformação; ou seja, a realidade não se
encontra pré-determinada, antes se realiza no curso da história, a partir das interações e processos
que lhe são internos. Dessa maneira, uma das contribuições da concepção teórica do materialismo
histórico-dialético reside na constante busca de um conjunto amplo de relações, particularidades e
detalhes que possibilitem captar a organização postural numa maior amplitude, no sentido de
estabelecer as máximas relações possíveis para a sua compreensão e relativização na aplicação de
um programa de educação postural integrado.
Outro aspecto dialético na pesquisa a ser considerado é que “a pesquisa-ação obriga o
pesquisador de implicar-se” (BARBIER, 2002) numa via de mão dupla. A pesquisadora, ao mesmo
tempo em que está implicada pela estrutura social/escolar na qual está inserida, pelo jogo de
interesses dos outros e pelo interesse pessoal, também implica os outros por meio de suas
percepções e de seu agir singular no mundo. Dessa forma, na pesquisa-ação, não se trabalha sobre
os outros, mas com os sujeitos-atores-autores da pesquisa, num processo potencialmente
transformativo e criativo para todos envolvidos.
3.2 – A Escolha da Escola

A escolha da escola para a realização da pesquisa de campo atendeu a dois critérios. Um era
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integrar o projeto mais amplo do Prof. Dr. Arnaud Soares de Lima Junior intitulado “Projeto
Tecnologias de Informação e Comunicação na Geração de Políticas Sociais”19, que está vinculado à
Pró-Reitoria de Extensão da Universidade do Estado da Bahia (PROEX), já que se visualiza a
possibilidade de fundamentar políticas públicas de educação postural nas escolas. O outro, era a
escola manifestar, após visita da pesquisadora e de uma representante do PROEX, interesse em
participar da pesquisa por apresentar uma demanda e preocupação no sentido de instituir atividades
de educação postural para seus alunos.
O autor André Morin (2004, p. 62) exemplifica várias maneiras de conceber as partes, ou
seja, os participantes da pesquisa na PAI: “um pesquisador e um grupo, um grupo e um pesquisador
ou ainda os membros de um grupo”. Dessa maneira um pesquisador tanto pode procurar um grupo
ou local para efetivar uma pesquisa-ação integral, como ser procurado por um determinado grupo.
Para a realização desta pesquisa, optei por ir até o local, a fim de estabelecer o entendimento, a
negociação e o consentimento da escola, professores, pais e alunos.
A escola que primeiro atendeu aos critérios de participação foi a Escola Estadual Angelita
Moreno da cidade de Salvador-Bahia, onde existem 3 (três) turmas do

5ª ano do ensino

fundamental, perfazendo um total de 96 alunos matriculados nesta série no ano de 2012. A escola
também faz parte do Programa Mais Educação do Governo do Estado e não apresentava atividades
de educação em saúde no seu projeto, apesar do interesse das dirigentes da escola. Além disso, os
alunos do 5ª ano não possuem aulas de educação física no seu currículo escolar, o que não é uma
realidade apenas desta escola, fato que pode contribuir para possíveis ocorrências de problemas com
a postura corporal. A diretora da escola também sinalizou sua preocupação com estas crianças
quando ingressarem no 6ª ano, pois aumentará o quantitativo de livros e consequentemente o peso
das mochilas, fato que para ela pode interferir na postura das crianças.
3.3 – O Grupo Pesquisado

O grupo pesquisado foi formado de maneira intencional, não probabilística, composto por
até 20 (vinte) escolares com faixa etária entre 9 e 14 anos, de ambos os sexos, do 5° ano do Ensino
Fundamental da Escola Estadual Professora Angelita Moreno, os quais formaram um grupo único.
A escolha por esta faixa etária se deve ao fato da propensão dos vícios posturais, bem como
19

Pesquisa aplicada que integra o Grupo de Pesquisa TECINTED com a Pró-Reitoria de Extensão (PROEX) UNEB,
visando mútua colaboração entre o ensino de pós-graduação, a pesquisa e a extensão. As ações e os processos
organizados no âmbito da PROEX são, de um lado, campo para aplicação e intervenção de conhecimento técnicoprofissional, de formação continuada em áreas de interesse comum e, de outro lado, campo dinâmico e excelente como
matéria-prima para retroalimentar os processos investigativos. O projeto prevê que algumas demandas específicas da
PROEX podem demonstrar a aderência dessa parceria, a exemplo desta pesquisa sobre Educação Postural Integrada na
Escola.
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à fase de crescimento, quando o corpo do púbere se desenvolve rapidamente, sendo comuns
problemas relacionados à postura (KNOPLICH, 1985). Outra justificativa se deve ao fato de serem
crianças em idade escolar, local onde se explora o desenvolvimento cognitivo, envolve a criança
emocionalmente e motoramente e oportuniza situações de socialização.
As crianças participantes estavam devidamente autorizadas pelos pais e apresentaram
atestado médico informando que estavam em condições de participar de atividades físicas, mesmo
que de baixa intensidade.
Os critérios de exclusão envolveram escolares que se enquadraram nos critérios acima, mas
que não foram autorizados pelos pais ou responsáveis; ou que, mesmo com a autorização verbal dos
pais, estes não assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. Outro critério de exclusão
considerado foram as crianças que mesmo com a autorização formal dos pais/responsáveis, não
aceitaram participar da pesquisa. As crianças que não apresentaram atestado médico comprovando
que estavam em condições médicas de participar de esforços físicos, mesmo que de baixa
intensidade, não puderam participar das atividades posturais da pesquisa. Também foram excluídos
os púberes que apresentaram uma média de frequência inferior a 4 (quatro) encontros no programa
de educação postural integrada engendrado.
3.4 – O Planejamento da Pesquisa

Segundo Thiollent (2000, p.47), o planejamento de uma pesquisa-ação é flexível e não segue
uma série de fases rigidamente ordenadas. Dessa maneira, o roteiro metodológico foi concebido a
partir da possibilidade de pode sofrer adaptações em função das circunstâncias e da dinâmica
interna do grupo pesquisado, dos pesquisadores e dos seus relacionamentos com a situação
investigada. Ciente desta parcial ordem sequencial interna de cada fase da pesquisa, propus uma
fase exploratória (inicial), uma intermediária (atividades com o grupo participante através de um
plano de ação dinâmico e flexível) e a divulgação dos resultados (fase de finalização e
replanejamento). São fases interdependentes e devem ser compreendidas de maneira dinâmica e
sistêmica.
Para dar sustentação à análise do processo da PAI, há cinco dimensões dinâmicas propostas
por Morin (2004, p. 61), as quais estão imbricadas nas fases supracitadas: contrato, participação,
mudança, discurso e ação. O contrato significa o entendimento, negociação entre as partes, e o
mesmo deve ser aberto, formal e não estruturado, oposto ao contrato tradicional. Nele a tarefa do
pesquisador deve ser bem definida, mesmo que depois seja necessário modificá-la em virtude do
processo vivenciado e do contexto. Entretanto, reforço a importância do pesquisador tornar-se atorautor participante ao atuar profissionalmente, e não agir meramente como especialista, o que
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descaracterizaria a proposta da pesquisa-ação integral. A participação, para a PAI, é “ter parte em”,
não num sentido passivo, mas de forma engajada, consciente, responsabilizando-se. Ao participar, o
pesquisador se implica no questionamento e na solução do problema de forma ativa. Participar é
uma condição humana e há um vínculo desta com a ação. Mudança corresponde à transformação
que se faz na ação e no pensamento através de uma espiral constante entre ação-reflexão-ação. O
discurso é, filosoficamente, entendido como oposto à intuição, dessa maneira passa de intuitivo e
espontâneo, para cada vez mais esclarecido, consciente e engajado. A ação está firmada no vínculo
entre teoria e prática, onde a ação não é totalmente planejada e predeterminada, já que há o espaço
para o outro e para o contexto a ser vivenciado, com lugar para o imprevisto, de forma a permitir o
processo de criação, conscientização, reflexão, análise, correção, verificação e crescimento do
conhecimento (MORIN, 2004).
Neste caso, é necessário relativizar este pressuposto de Morin, pois a presente pesquisa
abordou o emocional enquanto categoria walloniana, que tem relação direta com saberes, senso
comum, noções, modos elaborativos, relacionados com a subjetividade, com o saber expressivo,
hábitos, costumes, entre outros, que não são desprezíveis e nem secundários, ao contrário, são
fundamentais.
Penso que um programa de educação postural a ser criado nestas bases possa no mínimo
atingir o processo de sensibilização e de conscientização para a prevenção de problemas posturais
em escolares. Nesta prática/dinâmica pode-se, gradativamente, oportunizar que cada participante,
enquanto ator-autor, desperte a qualidade de poder refletir e analisar sobre as posturas escolhidas,
adotadas ou mantidas rotineiramente a ponto de permitir sua autocorreção, verificação dos
ajustamentos e crescimento de conhecimento sobre seu próprio corpo e sobre a temática da
postura, percebendo seus limites e possibilidades enquanto corpo em transformação devido a sua
faixa etária. Estas observações podem ser levadas para além dos muros da escola, a ponto de poderse formular políticas públicas com esta temática em coparticipação com os atores-autores, o que é
uma possibilidade com a continuidade desta pesquisa.
Identificada e implicada com esta compreensão, e entendendo os limites que a prática
fisioterapêutica apresenta por sua característica formal, a qual demanda um mínimo de
sistematização, especialmente no que se refere à avaliação, a pesquisa foi dividida em três
momentos anteriormente citados: fase exploratória, intermediária e de divulgação dos resultados e
finalização. Reforço, entretanto, que estas fases não seguiram necessariamente uma linearidade
interna, já que as ações propostas demandaram uma abordagem de conversação educativa (que
envolve o diálogo e a dialógica) constante entre pesquisadores, pais, escola e púberes, o que
possibilitou transitar de forma espiral pelas fases pesquisa e a readequação do programa de
educação postural, caso necessário.
67

3.4.1 – Fase Exploratória

Na fase exploratória, foram realizadas visitas na escola que participa do programa, a fim de
conhecê-la e apresentar a proposta de Educação Postural Escolar para a apreciação dos diretores.
Após autorização para o início das atividades, tanto da escola como do Comitê de Ética em
Pesquisa (CEP), sob parecer nº 104.860, foram agendadas reuniões de apresentação e de decisão
com diretores, professores, pais e alunos para identificar as necessidades levantadas por estes
sujeitos e que nortearam o roteiro das atividades propostas.
Para as avaliações que aconteceram na fase exploratória, mas que também aconteceram
durante a aplicação e condução do programa de educação postural integrado, os pressupostos
metodológicos se materializaram através de estratégias que lhe guardaram coerência a citar:
entrevistas; reuniões (de apresentação, de decisão, de discussão, de devolutiva e de finalização);
formulários semiestruturados de hábitos de vida, de avaliação postural e ambiental; Avaliação
Postural Computadorizada; diário de bordo (desenvolvido pela fisioterapeuta pesquisadora e
voluntárias) e pasta-portfólio (criada pelos escolares) a fim de registrarem o trabalho de campo que
apresentou uma ação de fisioterapia com exercícios orientados que incluíram alongamentos e
exercícios ativos associados a uma abordagem criativa e lúdica.
A reunião de apresentação serviu para permitir aproximação entre os participantes e as
reuniões de decisão foram utilizadas como ferrramenta de decisão com interesse prático, como
técnica complementar, onde os dados coletados serviram de apoio para a criação e organização das
atividades propostas no programa.
As reuniões de discussão também foram utilizadas nesta fase para se identificar as
concepções dos indivíduos envolvidos na pesquisa sobre a educação postural, considerando as
seguintes variáveis ou subtemas: postura e significado da educação postural, desordens da postura,
intervenções e tratamento, hábitos de vida e postura, tecnologia e postura.
Todas as reuniões foram gravadas e/ou fotografadas, sendo confeccionada uma ata ao final
de cada reunião, constando os principais acontecimentos e as principais falas dos participantes. No
caso das gravações, os dados foram transcritos e categorizados, de forma descritiva, nos núcleos
temáticos que dão suporte às linhas de argumentação e que revelaram de qual modo os participantes
das reuniões de discussão se posicionaram diante do tema, foco da discussão levantada.
A análise dos resultados destas reuniões foi baseada na construção coletiva do
conhecimento, já que se objetivou um trabalho coletivo de produção de conhecimento sobre as
categorias, visando autonomia do discurso e sobre as atividades propostas. Na medida do possível,
68

esta construção coletiva (deliberação) foi obtida por consenso. Caso os pontos de vista fossem
inconciliáveis, o que não ocorreu, seriam consideradas e respeitadas as alternativas propostas, sendo
as mesmas registradas em ata para futura continuação da discussão (THIOLLENT, 2011, p.80).
As reuniões de devolutiva objetivaram um retorno das informações ao grupo implicado
(escola, professores, pais e alunos) ao final da fase exploratória e durante e ao término da fase
intermediária, com relação aos dados coletados e aos resultados obtidos neste ciclo de atividades. A
reunião de finalização foi um momento para conclusão das atividades deste primeiro ciclo, de forma
a permitir o planejamento para a continuidade das atividades, possivelmente com um quantitativo
maior de grupos.
3.4.1.1 – Avaliação dos Escolares e Tratamento dos Dados

Após a autorização, por escrito, foi agendada a avaliação postural individualizada, a qual
aconteceu na própria escola, no turno vespertino, em uma sala cedida para este fim, no período de
01 a 19 de outubro de 2012. Durante a avaliação, que apresentou duração total aproximada de 20
(vinte) minutos, foi aplicado um formulário semiestruturado (Apêndice A) sobre hábitos de vida
para ser respondido pelos alunos através de uma abordagem face-à-face, seguida da Avaliação
Postural Computadorizada.
No formulário sobre hábitos de vida, os escolares responderam a perguntas sobre posturas
mais adotadas nas atividades cotidianas, presença de algum incômodo físico e sobre suas
percepções quanto à qualidade de sua postura e o porquê da escolha por tais atitudes posturais, de
forma a permitir respostas mais subjetivas e condizentes com a realidade sociocultural de cada um
individualmente, além de valorizar a opinião dos alunos. Neste formulário também constaram
informações sobre o peso da mochila, verificado através de pesagem, altura, peso corporal,
circunferência abdominal e índice de massa corporal (IMC) que serão utilizados na caracterização
do perfil dos participantes.
Seguidamente, a fisioterapeuta pesquisadora realizou a identificação dos pontos anatômicos
através da palpação e sinalizou-os com um marcador adesivo de 10mm e de 19mm de diâmetro, nas
cores branca, rosa e/ou verde limão, para a posterior captura das imagens fotográficas nos planos
frontal anterior e posterior, sagital direito e esquerdo. Para possibilitar a identificação, marcação e a
visualização dos marcadores à fotometria, os participantes trajaram roupa de banho, onde os pais, a
escola e os próprios escolares foram orientados quanto à importância desta vestimenta para a
avaliação postural.
Estas imagens fotográficas foram utilizadas para a Avaliação Postural Computadorizada,
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através do programa “SAPO” (Software para Avaliação Postural)20, software livre, gratuito, de fácil
implantação e utilização, com resultados fiéis e comprovados cientificamente (FERREIRA, 2005).
Este software (FREIRE; TEIXEIRA; SALES, 2008) possibilita medidas de ângulos e distâncias de
pontos anatômicos os quais pertencem a um protocolo de avaliação, a citar: glabela, lóbulos das
orelhas, sínfise mentoniana, acrômios, manúbrio esternal, epicôndilos laterais, processos estilóides
dos rádios, ponto central entre a porção distal do rádio e a cabeça da ulna (próximo ao punho)
bilateralmente, ângulos superiores e inferiores da escápula, processos espinhosos das vértebras (C7,
T1, T3, T5, T7, L4 e L5), espinhas ilíacas anterossuperiores, espinhas ilíacas póstero-superiores,
trocânteres maior, centro das patelas, tuberosidades anterior da tíbia, pontos externos à linha
articular lateral dos joelhos, maléolos laterais e mediais, tendão do calcâneo, ossos calcâneos e o
ponto mais distal entre o segundo e terceiro metatarsos de ambos os pés. Os pontos citados podem
ser identificados nas imagens abaixo (Figura 1), que constam no tutorial do programa.

Figura 2 – Referência para a avaliação postural computadorizada (modificado de SOUZA et al., 2011)

A avaliação postural computadorizada nos diferentes planos de avaliação permite uma
20

Software gratuito para avaliação postural com banco de dados e fundamentação científica com integral acesso pela
Internet
atualmente
em: http://puig.pro.br/sapo/
(anteriormente
encontrava-se
disponível
no
http://sapo.incubadora.fapesp.br). Resultado do Projeto de Pesquisa: SOFTWARE GRATUITO PARA AVALIAÇÃO
POSTURAL COM TUTORIAIS CIENTÍFICOS E BANCO DE DADOS (Research Project: "Free software for postural
evaluation, with database and scientific tutorials" - Nov/2003-Nov/2005, São Paulo, Brazil). Apoio: Ministério da
Ciência e Tecnologia, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, Brasil. Coordenador Geral:
Prof. Dr. Marcos Duarte. Coordenador de Desenvolvimento: Prof. Dr. Edison Puig Maldonado. Equipe de
desenvolvimento: Prof. Dr. Edison Puig Maldonado, Prof. Dr. Anderson Zanardi de Freitas. Equipe Científica: Prof.
Dra. Elizabeth Alves G. Ferreira, Prof. Dra. Amélia Pasqual, Prof. Dra. Fátima Goulart, Prof. Dra. Liliam Fernandes de
Oliveira, Prof. Dra. Maria das Graças Rodrigues de Araújo. Bolsistas/Colaboradores: Janina Manzieri Prado, Evandro
Ribeiro, Felipe Mancini. Código fonte disponível em: http://code.google.com/p/sapo-desktop/source/
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mensuração mais fidedigna dos desvios encontrados e servem de referência comparativa com uma
posterior reavaliação.
A captura das imagens foi realizada com uma máquina fotográfica digital da marca Sony,
modelo Super SteadyShot DSC-T-3000, com qualidade de imagem de 10,1M (10,1 mega pixels) e
5,0 x zoom. Atendendo às recomendações do tutorial do software “SAPO”, a máquina fotográfica
foi posicionada a uma distância de 3 metros do púbere e a uma distância de 1,10 metro do solo,
sobre um tripé, conforme figura 2.

Figura 2 – Distâncias para o posicionamento dos instrumentos de avaliação em relação ao sujeito
avaliado (retirado de FIGUEIREDO et al., 2012).

Após a marcação dos pontos anatômicos, o participante avaliado foi posicionado
frontalmente à máquina e sobre uma placa de EVA padrão, tendo à sua esquerda um fio de prumo
com uma sinalização de marcação de 1 metro, que serve de referencial para o programa transformar
pixels em metros. Foi posicionado, posteriormente ao avaliado, um simetrógrafo padrão com 2
metros de altura por 80 centímetros de largura, contendo quadriculados de 5x5cm marcados por
linhas, a fim de oferecer um parâmetro de análise para simetrias dos segmentos corporais. A foto 1
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exemplifica o posicionamento dos materiais utilizados para a avaliação postural.

Foto 1 – Ao fundo encontram-se o Simetrógrafo e o Pêndulo/Fio de Prumo; e, à frente, distância do
tripé da máquina fotográfica (Dados da autora).

Antes da captura da imagem no plano frontal anterior, foi solicitado que o avaliado fosse
deslocando os pés medialmente até que estes ou os joelhos se aproximassem. A posição dos pés foi
delimitada pela pesquisadora com marcador da cor preta, para que mesmo com a mudança do plano
de captura da imagem os pés permanecessem na mesma posição.
O ambiente reservado e climatizado, permitiu avaliações individualizadas, de forma
confortável e segura, o que favoreceu a captura das imagens mais fidedignas, já que a inibição,
timidez e o medo podem interferir na expressão postural, especialmente da faixa etária participante
desta pesquisa.
Para otimizar o tempo para a coleta dos dados, a pesquisadora contou com a participação
voluntária de duas fisioterapeutas pesquisadoras, devidamente apresentadas ao grupo e cientes da
metodologia adotada. Estas voluntárias se mantiveram presentes no decorrer das demais fases da
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pesquisa, o que colaborou para o registro de informações, observações das ações realizadas e
assistência direta à pesquisadora durante a aplicação do programa de educação postural. Importante
ressaltar que em nenhum momento as voluntárias estiveram sem a presença da pesquisadora,
mesmo considerando suas habilidades e formação enquanto fisioterapeutas.
Além das distâncias e ângulos medidos pelo software “SAPO”, a fisioterapeuta pesquisadora
construiu um formulário semiestruturado (Apêndice B) de avaliação postural visual simples para
diagnóstico dos desvios posturais identificáveis pela mesma nas imagens fotográficas ou durante a
avaliação

física,

independente

das

mensurações

do

programa

de

avaliação

postural

computadorizado. Estas interpretações contribuíram para a formulação do relatório final desta
primeira etapa de avaliação que foi entregue individualmente aos pais, no dia 23/11/2012, sendo
uma cópia arquivada na escola.
Pela fotometria foi realizado o cálculo das distâncias e ângulos formados pelas linhas entre
as referências posturais nos planos anterior e posterior marcados bilateralmente (como lóbulos das
orelhas, acrômios, espinhas ilíacas, trocânter maior, tuberosidades anterior das tíbias, maléolos, por
exemplo) e a linha contida no plano horizontal. Também foram consideradas as distâncias dos
pontos anatômicos da coluna vertebral e a margem lateral esquerda das fotos, considerando o plano
frontal posterior, a fim de detectar curvas de escoliose em virtude das áreas de convexidade e
concavidade. Estas mesmas distâncias dos processos espinhosos da coluna e a margem da foto
foram consideradas para avaliar os desvios como aumento ou diminuição das lordoses cervical e
lombar ou cifose torácica. No plano de visão lateral, foram calculados ainda os ângulos do joelho.
Com estas medidas o programa também permite indicar o provável ponto de projeção do
Centro de Gravidade (CG) dentro da Base de Sustentação (BS) do corpo, de forma a sugerir uma
descarga de peso prioritariamente em uma das direções e sentido.
Quanto ao fio de prumo, durante a captura das imagens, o mesmo deve ser posicionado no
mesmo plano do sujeito, o que foi o caso do protocolo de avaliação estabelecido para esta pesquisa.
Dessa maneira, o erro das medidas de distância diminui consideravelmente, já que o SAPO
pressupõe que todos os pontos marcados estão no mesmo plano, como se o corpo fosse
plano/retilíneo e sem curvas (FERREIRA, 2005). Apesar do protocolo escolhido quanto ao
posicionamento do fio de prumo oferecer maior confiabilidade, foram priorizados os resultados
medidos em ângulos, pois as distâncias lineares podem apresentar diferenças antropométricas
quando os resultados são mensurados em centímetros pelas razões já descritas.
Para interpretação dos resultados obtidos no plano frontal anterior considerou-se que todo
resultado negativo representava, em medida, uma inclinação da estrutura de referência para o lado
esquerdo (lado direito elevado) e que todo resultado positivo, representava uma inclinação para
direita (lado esquerdo elevado). Para o plano frontal posterior considerou-se a análise inversa, ou
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seja, todo resultado positivo correspondia a uma inclinação para esquerda (lado direito elevado) e
os negativos, uma inclinação para direita(lado esquerdo elevado). (FERREIRA, 2005)
Foram descartados os dados dos marcadores incorretamente posicionados, dificuldade de
posicionar os marcadores por obesidade e resistência para a utilização da vestimenta adequada.
O tratamento dos dados posturais dos escolares foi realizado com base na análise descritiva,
a fim de fornecer subsídios para a elaboração e implantação do Programa de Educação Postural.
Para cada sujeito foram consideradas 4 (quatro) imagens fotográfica e os dados coletados foram
apresentados em gráficos e/ou tabelas do Word e Excel, a fim de facilitar a visualização e
interpretação dos dados sobre os desvios posturais diagnosticados.
3.4.1.2 – Avaliação do Ambiente da Escola

Nesse mesmo período também foi realizada uma avaliação do ambiente da escola (Apêndice
C), a fim de descrever o lócus da pesquisa e melhor estruturar as ações do programa de educação
postural. Importante este dado, pois além de ser o local onde as atividades foram programadas é
onde a criança passa parte do seu dia, sendo fundamental o entendimento de sua dinâmica
estrutural.
Segundo Thiollent (2011, p.108) a ação proposta deve corresponder a um determinado
contexto, ou seja, “às exigências da situação”. Estas exigências envolvem tanto a observação do
local da pesquisa, quanto a análise da situação apresentada, como também a avaliação das
possibilidades de ação. Dessa maneira, “ação é baseada em descrição objetiva”, nesse caso do local
da pesquisa, “mas subjetivamente é assumida pelo conjunto dos participantes que se comprometem
na sua efetiva realização”, no caso das ações a serem realizadas levando em consideração o
contexto apresentado, já que para uma ação realizável não basta a subjetividade de alguns
indivíduos (2011, p.108).
Não se trata, portanto, de um subjetivismo radical, onde a realidade é considerada uma mera
questão de visão e/ou vontade do sujeito; muito menos de um objetivismo estático, inscrito em “leis
abstratas, uniformes e universais, acima da história, da sociedade, da cultura, e do indivíduo”
(LIMA JUNIOR, 2005, p.35). Assumo a concepção da pesquisa-ação, onde a realidade não pode ser
considerada como independente da consciência humana, de maneira que a objetividade estática é
substituída pela noção de relatividade observacional segundo a qual a realidade não é fixa, mas
mutável no decorrer da ação (THIOLLENT, 2011, p.10).
Neste sentido, a subjetividade supõe a objetividade, conforme afirma Lima Junior:
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Objetividade no mesmo sentido de ter implicações na vida concreta, cotidiana,
contextual, histórico-social, portanto, respondendo a interesses e demandas humanos
bem concretos e situados no tempo e no espaço, no entre-lugar das relações
intersubjetivas, dos conflitos, negociações, dinâmica da vida. ( 2005, p.35)

Em resumo, na primeira fase (exploratória), foram realizadas as visitas e reuniões na escola,
bem como o diagnóstico postural e do ambiente escolar, além de serem identificados os problemas
mais relevantes para a desordem da postura nos participantes. Esta fase foi de importância
fundamental para o desenvolvimento da metodologia de educação postural aplicada e que pôde ser
implementada e continuamente remodelada nas fases seguintes, já que foram utilizadas as opiniões
dos escolares e consideradas as decisões e discussões formuladas nas reuniões.
Ao final desta fase foi realizado um retorno/devolutiva dos resultados aos alunos, pais e
escola, através de um relatório e/ou reuniões, para apresentação dos dados encontrados na avaliação
postural e as devidas orientações.
3.4.1.3 – Aspectos Emocionais e Cognitivos

Com relação aos aspectos emocionais e cognitivos, foram observadas e registradas pela
pesquisadora e voluntárias, em um diário de bordo, elementos que se reportavam a estes domínios
em todos os encontros realizados na fase intermediária. Como todos os encontros foram filmados e
fotografados, foi possível resgatar os acontecimentos/situações em cada encontro e analisar as
categorias wallonianas através de um quadro de observações composto por cada categoria
walloniana, a citar: motricidade, cognição, emoção, afetividade, função tônica, função postural,
movimento, inteligência prática, inteligência discursiva, atividade proprioplástica, pessoa completa.
A pasta-portfólio, criada pelos participantes, também possibilitou fonte de análise para os aspectos
cognitivos e emocionais.
Com base nestas análises e nos resultados encontrados com a criação e aplicação do
Programa de Educação Postural Integrada foi possível organizar e gerar indicadores emocionais,
cognitivo e motores que retroalimentarão o próprio processo/programa, além de possibilitar
pesquisas futuras.
3.4.2 – Fase Intermediária

Na segunda fase foram realizadas as atividades de educação postural com o grupo de
escolares participantes, que estava aberta para a participação dos pais, dos professores e da direção
da escola, que contou, a título da programação inicial, com 10 encontros, que poderiam acontecer
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num prazo total de até 4(quatro) meses, sem interferir nas demais ações e demandas da escola. As
atividades ocorreram no turno vespertino nas quartas-feiras, das 12h30min às 13h30min, antes do
início das aulas, e nas sextas-feiras, das 15h30min às 16h30min, após a finalização das atividades
do dia. As ações foram, então, realizadas 02 (duas) vezes na semana com duração prevista de
aproximadamente 40 minutos a 1 (uma) hora para cada encontro, com possibilidade de ajuste a
depender da demanda apresentada durante o início das atividades ou das necessidades da escola.
Estas disposições foram negociadas e acordadas com a escola e participantes em reunião em 14 de
setembro/12. Foi informado aos pais e à escola que, nessa fase, poderiam ser necessárias as reuniões
de decisão e de discussão para a condução do programa, as quais poderiam partir de uma demanda
dos pais, escola, alunos ou da própria pesquisadora.
Com relação à elaboração do programa ratifico que este objetivou atender às necessidades
encontradas, de maneira que as ações foram engendradas através das demandas indicadas pelos
participantes da pesquisa. Tratou-se de uma construção, ao modus hipertextual-proposicional21 e
não linear das ações, que se relaciona diretamente com a pesquisa-ação, já que esta é dinâmica,
processual e envolve um contexto, tanto pelas ações dos sujeitos envolvidos quanto pelas condições
existentes.
O caráter proposicional refere-se à capacidade de operar com algoritmos de proposições
computáveis (no sentido da tecnologia computacional), oriunda de uma base matemática não
reduzida à lógica formal e que, portanto, imita o modo de funcionamento do pensar humano, que é
capaz de elaborar abstrações formais e não formais, a partir das quais se atua transformando a si
mesmo e ao mundo em seu redor e, por isso, essas proposições são operacionais ou operativas (as
abstrações engendram as ações num contexto, ao mesmo tempo em que a atividade imaginativa e
racional constitui-se na relação entre teoria e prática / pensamento e ação). Tais proposições ou
abstrações, a exemplo de um programa computacional (software) e que metaforicamente objetivei
propor/criar/desenvolver dentro do programa de educação postural, ao serem utilizados e
vivenciados interativamente pelo sujeito podem desencadear uma rede acontecimental e de
significados (posto que representa algum sentido para quem o utiliza/vivencia), que possibilitam e
potencializam a resolução de problemas do seu contexto vivencial, podendo alterar tal contexto e a
si mesmo. Todo esse processo é permeado de interesses, valores, possibilidades cognitivas, motoras
e emocionais; todos transitórios, diversificados e, portanto, fundados na diferença e não na
identidade. Dessa maneira a dinâmica é aberta e constituída de uma rede não-linear e hipertextual
que não pode ser plenamente predeterminada e controlada, além de não depender exclusivamente da
dinâmica interna do ser humano com seu ritmo e regularidade (LIMA JR, 2005).

21

Segundo a epistemologia proposicional-hipertextual proposta por LIMA JR (2004, 2005).
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Penso num programa de educação postural que possa ser vivenciado e modelado à
semelhança do que propõe Lima Junior (2005) para o currículo escolar, quando o compara com um
complexo software de produção de conhecimento, o qual pode ser continuamente remodelado e
recriado, convivendo com diferentes versões adequadas aos contextos de criação.
A proposta para a aplicação do programa de educação postural, então, baseou-se na criação e
realização de atividades proposicionais-hipertextuais que explorassem as categorias wallonianas
motricidade, cognição e emoção associadas a uma prática fisioterapêutica, portanto, tecnológica. A
descrição das atividades será realizada no Capítulo 4, sobre “Resultados e Discussão”.
Todos os encontros foram gravados através de uma filmadora da marca JVC (modelo GZMG21U) e/ou fotografados, sendo redigidos, em um diário de bordo, pela fisioterapeuta
pesquisadora e/ou pelas pesquisadoras voluntárias, os principais acontecimentos. Os registros e as
fotografias fundamentaram a descrição de cada encontro e, portanto, compõem o capítulo sobre os
resultados e discussão. Foram organizados três DVD anexados ao final desta dissertação, de forma a
facilitar o acesso aos vídeos de cada encontro (DVD 01 - Vídeos 1-5; DVD 02 – Vídeos 6-10; DVD
03 – Vídeos 11 e 12).
Para otimizar o arquivamento dos dados coletados e acesso ao registro das atividades foi
organizada pela pesquisadora uma pasta/prontuário individualizada onde foram colocados os dados
de identificação, termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE), as avaliações, atestado
médico, registro e evolução de atividades através do diário de bordo.
Com relação às atividades de educação postural, foi organizada uma pasta-portfólio
individualizada pelos próprios participantes, onde puderam afixar opiniões, desenhos e registro de
atividades resultantes de cada encontro, o qual ficou à disposição dos pesquisadores para posterior
análise.
3.4.3 – Fase de Devolutiva dos Resultados e Finalização

Após a conclusão do período de implantação e aplicação do programa, foi iniciada a terceira
fase, onde os alunos participantes foram reavaliados através da avaliação postural visual e
computadorizada, a fim de verificar os resultados obtidos a título de comparação e traçar novos
parâmetros e estratégias de ação, além de ser realizada a devolutiva dos resultados à comunidade
escolar. Os dados foram tratados através da análise descritiva, sendo comparados com a primeira
avaliação e apresentados através de gráficos e/ou tabelas do Word e Excel. Também foram
retomadas as reuniões com os participantes a título de comparação das concepções iniciais sobre
postura e educação postural.
O formulário de avaliação sobre hábitos de vida não foi reaplicado; entretanto, com
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propósito semelhante, os participantes responderam um formulário ilustrado (Apêndice D) com as
posturas em atividades de vida diária, a fim de marcarem aquelas que considerassem corretas. Este
formulário foi apresentado aos alunos no dia 01/02/2013, dia da reunião de finalização das
atividades com os alunos, para posterior avaliação das respostas pela pesquisadora.
As reuniões de devolutiva (com os pais e a escola), fundamentais nesta fase, serviram para a
apresentação dos resultados da pesquisa por parte dos participantes (pesquisadora, escola, pais e
alunos participantes) e para fomentar propotas de adequação ou novas ações.
Importante acrescentar que na terceira fase, objetivou-se o retorno da informação sobre os
resultados das atividades programadas com relação à postura corporal dos participantes, tanto
internamente (na própria escola) quanto externamente (em conferências, congressos, universidades),
para um posterior replanejamento, já que se objetivou uma continuidade das ações, com a
expectativa de que o programa seja semestral.
Em síntese, a metodologia atendeu à construção, experimentação e implantação de propostas
educacionais posturais integradas de acordo à realidade identificada contemplando o aspecto motor,
emocional e cognitivo dos participantes. Foi realizado o diagnóstico, aplicação do programa de
educação postural integrado e, posteriormente, a descrição dos resultados alcançados que
possibilitaram a geração de indicadores, com subsequente devolutiva para a comunidade local e
acadêmica.
Ao final do processo foi realizada reunião de finalização, para encerramento do ciclo de
atividades e para permitir o replanejamento para o próximo ciclo.
3.5 – Ética na Pesquisa

A coleta dos dados foi iniciada pela pesquisadora após análise e aprovação pelo Comitê de
Ética em Pesquisa da UNEB, sob parecer N°104.860 (Anexo A), obedecendo às exigências éticas e
segundo a Resolução 196/96 para pesquisa com seres humanos. Os participantes da pesquisa não
serão divulgados, a menos que autorizem sua divulgação. Importante ressaltar que será assegurada a
questão ética de garantir a privacidade dos participantes. Os participantes foram orientados sobre
todas as fases metodológicas e a finalidade da pesquisa, sendo que sua participação ocorrerá
mediante assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido (Apêndice E).
3.6 – Riscos

A pesquisa apresentou risco mínimo aos participantes, não havendo riscos cognitivos,
psicomotores, nem emocionais para os sujeitos envolvidos na pesquisa. A aplicação dos exercícios
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posturais durante as sessões semanais pode gerar desconforto físico, especialmente se executados de
forma intensa e sem o alinhamento osteocinemático e artrocinemático necessários, o que poderia ser
esperado já que foram incluídos indivíduos iniciantes para esta prática e numa faixa etária onde são
comuns problemas relacionados à postura. No caso dos participantes apresentarem algum
desconforto físico, os púberes e seus pais seriam orientados para a necessidade do repouso até a
melhora do quadro. Importante considerar o fato da pesquisadora ter formação especializada na área
de fisioterapia, o que pôde contribuir para minimizar os possíveis riscos físicos.
3.7 – Hipóteses
Segundo Thiollent (2011, p.66) em pesquisa-ação “as hipóteses são selecionadas em função
da possibilidade de comprovação e de sua pertinência em relação à ação”. Ou seja, “cada hipótese
é verificada a partir de indicadores definidos como elementos observáveis e mensuráveis
escolhidos em função de sua capacidade de verificação da hipótese”.

Uma hipótese é simplesmente definida como suposição formulada pelo pesquisador
a respeito de possíveis soluções a um problema colocado na pesquisa,
principalmente ao nível observacional. Também existem hipóteses teóricas, mas aqui
abordamos a questão sobretudo em matéria de observação e ação. A hipótese
desempenha um importante papel na organização da pesquisa: a partir da sua
formulação, o pesquisado identifica as informações necessárias, evita a dispersão,
focaliza determinados segmentos do campo de observação, seleciona os dados, etc.
Ao se negar a utilizar hipóteses, inclusive sob forma de diretrizes sem uma
necessária mensuração precisa, um pesquisador social se expõe ao risco de produzir
matérias confusas. (2011, p.65)

A hipótese, então, no contexto desta pesquisa não se enquadra no parâmetro pragmáticomecanicista que rotineiramente é utilizado nas pesquisas da área de saúde: formulação de
hipótese(s)/coleta de dados/comprovação de hipótese(s), onde se objetiva mostrar que um elemento
“X” determina uma outra variável “Y”. A hipótese em pesquisa-ação é encadeada pela açãoreflexão-ação. Portanto, a verificação das hipóteses se dará apenas na prática, podendo ser
modificadas ou substituídas em função das informações coletadas e dos argumentos discutidos entre
os participantes.
Dessa maneira, parto da hipótese que aplicação de um programa de educação postural onde
o fisioterapeuta atua ao modus proposicional-hipertextual de forma implicada com o grupo
participante, articulando motricidade, cognição, emoção e o contexto/situação apresentado pode
proporcionar aos sujeitos envolvidos uma melhora do ajuste postural, do desempenho cognitivo,
emocional e maior consciência postural, já que concebe as diferentes subjetividades e a
complexidade do desenvolvimento postural da criança.
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A implantação do programa pode também fornecer dados para a aplicação da proposta em
outras escolas (desde que sejam considerados os diferentes contextos) e fomentar a discussão sobre
a temática junto a professores, gestores e profissionais de saúde de forma a fundamentar a
formulação de políticas públicas voltadas à temática. Como desfecho secundário, aponto para o
aprofundamento da teoria da área da fisioterapia e motricidade e sua relação com o campo
educacional que aborda a cognição e o emocional, além da continuidade do trabalho numa escala
maior envolvendo o sistema público municipal de ensino, levando em consideração a necessidade
de adaptação para cada contexto em específico.
3.8 – Cronograma de Execução

Abaixo apresento o cronograma de execução que contemplou as variadas etapas de
construção e desenvolvimento deste trabalho. Entretanto, saliento a possibilidade deste continuar
em execução. Nesse caso pode, portanto, sofrer ajustes e reconfigurações, em virtude da
característica metodológica proposta para a condução das atividades pertinentes a esta pesquisa.
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4 – RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1– O Lócus da Pesquisa

A Escola Estadual Professora Angelita Moreno está situada no Bairro do Imbuí, na cidade
de Salvador, foi fundada pelo então Governador Antônio Carlos Magalhães, em 04 de Fevereiro de
1994 e apresenta uma esquipe gestora eleita democraticamente pela comunidade escolar.

Figura 3 – Imagem

do portão principal da entrada da Escola Prof. Angelita Moreno

(http://angelitamoreno.no.comunidades.net/index.php)

Figura 4 – Imagem de um dos pavilhões de aula da Escola Prof. Angelita Moreno – Pavilhão 2
(http://colegioangelitamoreno.blogspot.com.br/)

Considerada como uma escola de grande porte, apresenta 14 (catorze) salas de aula
distribuídas em 2 (dois) pavilhões (o primeiro com 4 salas e, o segundo, com 10 salas), boa área
livre, uma quadra de esportes (para as aulas de educação física com os alunos do 6º ano em diante),
1 banheiro em cada pavilhão (contendo divisão para o gênero feminino e masculino) com 3 a 4
boxes cada, 1 refeitório para 40 pessoas, 1 cantina, 1 biblioteca (com seis mesas e 24 cadeiras), 1
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sala dos professores, 1 diretoria, 1 vice-diretoria, 1 sala de coordenação pedagógica e 1 sala de
informática. Perfaz um total de 40 funcionários entre professores, equipe de limpeza, cantina,
portaria, zelador e assistentes.
O piso da escola é de cimento e como toda a área é plana e não há andares nos pavilhões,
não existem rampas e escadas.
As salas são amplas e apresentam vidros grandes em uma das laterais, o que permite boa
luminosidade durante o dia e relativa ventilação. Cada sala apresenta iluminação com lâmpadas
fluorescentes, 2 ventiladores fixos de parede, 1 quadro branco, 1 mesa com cadeira para os
professores, carteiras no modelo padrão para os alunos e uma televisão pen-drive, a qual é pouco
explorada didaticamente.
Existem armários apenas para os professores guardarem seus materiais na sala dos
professores. Os livros didáticos dos alunos do 5º ano ficam guardados na escola e são utilizados
pelas professoras quando necessário.
No ano de 2012, a escola apresentou um total de 1450 (mil quatrocentos e cinquenta) alunos
distribuídos nos turnos matutino, vespertino e noturno, com aproximadamente 25 (vinte e cinco) a
35 (trinta e cinco) alunos por turma.
A escola funciona nos três turnos, com turmas que vão do 5º ao 8º ano. Como a escola faz
parte do Projeto Mais Educação, alguns alunos permanecem na escola em tempo integral, com
atividades como reforço escolar e aulas de informática no turno oposto.
São três turmas do 5º ano que tem suas aulas apenas no período vespertino, com 96 alunos
matriculados; mas, em virtude do longo período de greve e paralizações das escolas estaduais no
segundo semestre de 2012, 80 alunos continuaram frequentando as aulas neste ano.
A diretora e a vice-diretora relatam que a clientela da escola é bastante diversificada, com
alunos de diferentes classes sociais, sendo a maioria carente, não só de condições econômicas, mas
sociais, familiares, afetivas e emocionais.
4.2 – O Grupo Pesquisado

De acordo os critérios de inclusão, o programa de educação postural foi realizado com um
grupo único de educandos da idade entre nove e catorze anos, devidamente autorizados pelos pais e
com atestado médico informando que poderiam participar das atividades de postura e exercícios
orientados. Nota-se que a faixa etária destes alunos ultrapassa a idade ideal para esta série,
denotando que alguns alunos estão em defasagem/atrasados. A delimitação da faixa etária, portanto,
permitiu a mesma oportunidade de participação para os alunos desta série.
Foram 26 (vinte e seis) alunos que atenderam aos critérios de inclusão e todos foram
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avaliados na fase exploratória, já que existia a possibilidade de que alguns desistissem ou não
frequentassem minimamente as atividades posturais ao longo do semestre (determinado em 4
encontros), especialmente porque o período de aulas regulares do calendário escolar do ano de
2012, considerando o momento de recuperação, foi estendido até fevereiro-março de 2013 (em
virtude da greve dos professores das escolas estaduais no início do segundo semestre de 2012), o
que inclui o período de festas do final do ano e o carnaval, ambos períodos de recesso.
Dos vinte e seis alunos participantes da primeira avaliação, 17 (65,38%) eram do gênero
feminino e 9 (34,62%) do gênero masculino, conforme Tabela 1 abaixo.
Tabela 1 – Frequência percentual do número de alunos participantes da avaliação postural na fase
exploratória por gênero.

Colunas1

Colunas2

GÊNERO

FEMININO
MASCULINO

TOTAL
(Absoluto)

TOTAL

17
9
26

f%
(Relativa)

65,38
34,62
100,00

Fonte – Dados da autora.

A média de idade dos vinte e seis participantes foi de 11,38 anos, com moda e mediana de
11 anos para ambos os sexos. A média do peso corporal foi de 42,76Kg para ambos os sexos, da
altura foi 1,52m, para a circunferência abdominal a média foi de 67,04cm para ambos os sexos
(sendo 66,74cm para as meninas e 67,61cm para os meninos), para o índice de massa corporal –
IMC foi de 18,24 para ambos os sexos (sendo a média do IMC das meninas de 18,17 e dos meninos
de 18,39) e a média do peso da mochila/bolsa/material foi de 2,15Kg, considerando os vinte e seis
avaliados.
Estes valores generalizados mostram que as crianças avaliadas apresentam um perfil
eutrófico/normal e que a média do peso do material escolar sustentado está coerente com as
medidas estabelecidas de 10% do peso corporal do púbere nesta faixa etária. Entretanto, 3 (11,55%)
meninas e 3 (11,55%) meninos apresentaram sobrepeso, ao considerar a tabela de referência de
IMC infantil22; e 2 (7,69%) meninas e 1 (3,85%) menino, encontravam-se abaixo do peso, sendo
orientados a procurarem um pediatra e/ou nutricionista. Além disso, 4 (15,38%) crianças
apresentaram suas mochilas/bolsas com peso acima do recomendado e 1 (3,85%) com o peso muito
próximo do limite estabelecido, sendo imediatamente orientadas sobre o peso que poderiam
sustentar nas mochilas para não prejudicarem suas colunas e o desenvolvimento musculoesquelético
das mesmas.
22

Valores de referência retirados da tabela de IMC infantil encontrada no endereço eletrônico:
http://www.calcularimc.com.br/imc-infantil/
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Dos alunos avaliados na fase exploratória, 2 (7,7%) apenas compareceram na avaliação. Dos
24 participantes que continuaram no programa, 4 (16,7%) pararam de frequentar por dificuldade de
comparecerem no horário determinado para as atividades. Além, disso, como não foi estabelecido
um número limite de faltas como critério de exclusão, uma das participantes não compareceu ao
último encontro e, portanto, não obteve a frequência mínima de quatro encontros, sendo excluída da
fase de reavaliação em virtude da frequência. Dessa maneira, foram considerados, para reavaliação
dos resultados, 19 participantes, sendo 6 (30%) do sexo masculino e 13 (70%) do sexo feminino,
conforme a Tabela 2.
Tabela 2 – Frequência percentual do número de alunos participantes no programa de educação
postural por gênero.

Colunas1

TOTAL

Colunas2

f%
(Relativa)

(Absoluto)

GÊNERO

FEMININO
MASCULINO

13
6
19

TOTAL

68,42
31,58
100,00

Fonte – Dados da autora.

4.2.1 – Avaliação Postural dos Escolares na Fase Exploratória - Diagnóstico

Na fase exploratória (diagnóstico), dos 26 (vinte e seis) alunos avaliados, os desvios
posturais mais frequentes da região da cabeça e cervical foram retificação (80,77%), anteriorização
(76,92%) e inclinação para a direita (65,38%), conforme Tabela 3, Foto 2 e Foto 3 abaixo.
Tabela 3 – Frequência em percentual de alterações posturais na cabeça e cervical dos alunos
participantes da avaliação postural na fase exploratória.
TOTAL
(Absoluto)

f%
(Relativa)

CABEÇA

ANTERIORIZADA
INCLINAÇÃO PARA ESQUERDA
ROTAÇÃO PARA ESQUERDA
FLEXIONADA
INCLINADA PARA DIREITA
ROTAÇÃO PARA DIREITA

20
7
7
1
17
5

76,92
26,92
26,92
3,85
65,38
19,23

LINHA BIPUPILAR

INCLINADA PARA ESQUERDA
INCLINADA PARA DIREITA
NORMAL

7
17
2

26,92
65,38
7,69

CERVICAL

RETIFICAÇÃO
NORMAL

21
4

80,77
15,38
85

HIPERLORDOSE - PESCOÇO CURTO

1

3,85

Fonte – Dados da autora.

Foto 2–Cabeça Anteriorizada e ombro enrolado
(dados da autora)

Foto 3–Inclinação para direita (dados da autora)

A Tabela 4 evidencia que 57,69% dos alunos pesquisados apresentam cintura
escapular/ombro elevados à esquerda (Foto 4); 53,85% enrolamento bilateral dos ombros (Foto 2);
46,15% ponteamento (posteriorização do ângulo inferior da escápula) principalmente da escápula
direita, ou bilateralmente, com 30,76% (Foto 4).
Tabela 4 – Frequência em percentual de alterações posturais na cintura escapular, escápulas e
ombro dos alunos participantes da avaliação postural na fase exploratória.
Colunas1

Colunas2

CINTURA ESCAPULAR

ELEVADA À ESQUERDA
ELEVAÇÃO BILATERAL
ENROLAMENTO BILATERAL
ELEVADA A DIREITA
ENROLAMENTO PRINCIPALMENTE DIREITA

ESCÁPULAS

PONTEAMENTO PRINCIPALMENTE DIREITA
PONTEADAS PRINCIPALMENTE ESQUERDA
PONTEAMENTO DIREITA
ALAMENTO
ADUZIDA A ESQUERDA
ADUÇÃO COM BASC. MEDIAL DIREITA
PONTEADAS BILATERALMENTE
ADUÇÃO COM BASCULA MEDIAL ESQUERDA
ESCAPULA DIREITA DEPRESSAO E BASCULA LATERAL
BASCULA MEDIAL

TOTAL
(Absoluto)
15
6
14
6
2

f%
(Relativa)
57,69
23,08
53,85
23,08
7,69

12
1
3
4
2
2
8
2
1
3

46,15
3,85
11,54
15,38
7,69
7,69
30,76
7,69
3,85
11,54
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OMBRO

ELEVADO ESQUERDA
POSTERIORIZADO DIREITA
ELEVADO DIREITA
DIREITO CAIDO
POSTERIORIZADO ESQUERDA
ESQUERDO CAIDO
ANTERIORIZAÇÃO ESQUERDA
ANTERIORIZAÇÃO DIREITA
ELEVADOS PRINCIPALMENTE DIREITA

15
8
8
5
1
3
3
1
1

57,69
30,77
30,77
19,23
3,85
11,54
11,54
3,85
3,85

Fonte – Dados da autora.

Foto 4–Ombro esquerdo elevado, ponteamento das escápulas e dorsal retificada (dados da autora)

Com relação aos desvios posturais encontrados na coluna dorsal (Tabela 5), 42,31% foi a
retificação, acompanhado de 26,92% de escoliose torácica com convexidade à esquerda (Foto 5).
Além disso, o ângulo de Thales apresentou-se maior à direita (50%), o que pode estar relaciono à
escoliose, padrão de abdução por afastamento do membro superior da linha média do corpo por
tensão muscular em trapézios (15,38%) e/ou flexo do cotovelo (30,77%), observados na Tabela 6.
Tabela 5 – Frequência em percentual de alterações posturais na coluna dorsal dos alunos
participantes da avaliação postural na fase exploratória.

Colunas1

Colunas2

COLUNA DORSAL

RETIFICAÇÃO
ESCOLIOSE EM ‘S’
ESCOLIOSE TORACICA ESQUERDA
ESCOLIOSE TORACICA DIREITA
NORMAL

f%
(Relativa)

TOTAL
(Absoluto)

11
2
7
1
5

42,31
7,69
26,92
3,85
19,23
87

HIPERCIFOSE
ESCOLIOSE TORACOLOMBAR ESQUERDA
ÂNGULO DE THALES

MAIOR DIREITA
SIMETRIA
MAIOR ESQUERDA

4
3

15,38
11,54

13
8
5

50,00
30,77
19,23

Fonte – Dados da autora.

Foto 5–Escoliose Torácica Esquerda e Ilíaco
Direito Elevado (dados da autora)

Foto 6– Escoliose em ‘S’ e Hiperlordose Lombar e
Ilíaco Esquerdo Elevado (dados da autora)

Tabela 6 – Frequência em percentual de alterações posturais nos Membros Superiores (MMSS) dos
alunos participantes da avaliação postural na fase exploratória.

Colunas1

Colunas2

MMSS

FLEXO DE COTOVELO
ABDUÇÃO DIREITA
ABDUÇÃO ESQUERDA
NORMAL
POSTERIORIZADO DIREITA
ANTERIORIZADO A DIREITA
ABDUZIDOS PRINCIPALMENTE ESQUERDA
ABDUZIDOS
VALGO DE COTOVELO

TOTAL
(Absoluto)

8
4
4
3
1
1
2
4
2

f%
(Relativa)

30,77
15,38
15,38
11,54
3,85
3,85
7,69
15,38
7,69

Fonte – Dados da autora.

Na coluna lombar (Foto 6), o desvio postural mais frequente foi a hiperlordose (61,53%).
Observa-se que a anteversão da pelve não esteve muito presente, de forma que a hiperlordose não
necessariamente deve estar acompanhada de anteversão pélvica em virtude do movimento
dissociado que pode acontecer entre estas regiões do corpo. Os ilíacos estavam elevados (Fotos 5 e
88

6) à direita (42,31%) ou à esquerda (38,46%), fato que pode estar relacionado à escoliose ou à
diferença de membros. Importante observar que a maioria das crianças avaliadas (57,69%)
apresentou um quadril normal ao exame postural computadorizado (Tabela 7).
Tabela 7 – Frequência em percentual de alterações posturais na Coluna Lombar, Cíngulo Pélvico e
Quadril dos alunos participantes da avaliação postural na fase exploratória.

Colunas1

Colunas2

TOTAL
(Absoluto)

f%
(Relativa)

LOMBAR

NORMAL
HIPERLORDOSE
DIMIMUIÇÃO DE CURVA
ACENTUAÇÃO DA CURVA EM L4
LEVE ESCOLIOSE

8
16
1
1
1

30,77
61,53
3,85
3,85
3,85

CÍNGULO PÉLVICO

ANTEVERSÃO
ILÍACO ESQUERDO ELEVADO
NORMAL
ILIACO DIREITO ELEVADO
RETROVERSAO
ANTERIORIZAÇÃO ILIACO DIREITO
POSTERIORIZAÇÃO ILIACO DIREITO
ANTERIORIZAÇÃO ILIACO ESQUERDO
POSTERIORIZAÇÃO ILIACO ESQUERDO

7
10
2
11
3
2
1
2
1

26,92
38,46
7,69
42,31
11,54
7,69
3,85
7,69
3,85

QUADRIL

NORMAL
ADUZIDO/VALGO
ABDUZIDO/VARO
ROTAÇÃO INTERNA DO MIE

15
6
4
1

57,69
23,08
15,38
3,85

Fonte – Dados da autora.

Nos membros inferiores, a frequência relativa dos desvios posturais para o geno valgo ou
joelho valgo (Foto 7) foi de 53,85% seguida de pé pronado à direita (11,54%). No tornozelo,
especificamente na região relacionada ao retropé, 76,92% não apresentaram desvios. Em 30,77%
dos avaliados, não foram observados desvios evidentes à avaliação postural computadorizada e
visual do pé, com relação ao antepé e mediopé. Estes dados estão presentes na Tabela 8.
Tabela 8 – Frequência em percentual de alterações posturais no Joelho, Tornozelo e Pé dos alunos
participantes da avaliação postural na fase exploratória.

Colunas1

Colunas2

JOELHO

NORMAL
ROTAÇÃO INTERNA DIREITA
VARO TÍBIA DIREITA

TOTAL
(Absoluto)

2
2
2

f%
(Relativa)

7,69
7,69
7,69
89

VARO DE TIBIA ESQUERDA
FLEXO JOELHO DIREITO
FLEXO JOELHO ESQUERDO
FLEXO
DE
JOELHOS
ESQUERDA
VALGO
TIBIA VARA
VARO-RECURVATO
VARO
PATELA
MEDIALIZADA
DIREITA
PATELAS MEDIALIZADAS

PRINCIPALMENTE

1
1
1
1

3,85
3,85
3,85
3,85

PRINCIPALMENTE

14
1
2
3
1

53,85
3,85
7,69
11,54
3,85

2

7,69

20
4
1
1

76,92
15,38
3,85
3,85

8
2
1
2
3
1
1
2
2
1
1
1
2

30,77
7,69
3,85
7,69
11,54
3,85
3,85
7,69
7,69
3,85
3,85
3,85
7,69

TORNOZELO

NORMAL
DIMINUIÇÃO DO ANGULO TIBIO-TARSICO
SUPINADO
PRONADO DIREITA

PÉ

NÃO OBSERVADA ALTERAÇÃO
SUPINADO PP DIREITA
SUPINADO
PRONADO ESQUERDA
PRONADO DIREITA
LEVEMENTE PRONADO
ABDUZIDO DIREITA
PRONADOS
CALCANEO VARO
CALCANEO ESQUERDO VARO
CALCANEO DIREITO VALGO
HALUX VALGO PP ESQUERDA
ADUZIDOS

Fonte – Dados da autora.

Foto 7–Geno Valgo e Abdome protuso
(dados da autora)

Foto 8–Abdome Protuso (dados da autora)
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Foi observada à avaliação visual (Tabela 9), complementarmente, que 38,46% dos púberes
avaliados apresentava, abdome protuso (Fotos 7 e 8), o que pode estar relacionado à faixa estaria
dos pesquisados, onde é comum esta alteração em virtude do amadurecimento postural e tônus/força
da musculatura abdominal. Entretanto, 1 (3,85%) criança manteve o abdome contraído durante a
avaliação e quando questionada sobre tal atitude automática, explicou já ter sido orientada sobre a
importância de ativar esta musculatura para evitar dor lombar.
Outra alteração postural observada à avaliação visual foi o posicionamento do corpo para
frente (11,54%), anteriorizado, possivelmente por um encurtamento de cadeia muscular anterior ou
hábitos posturais inadequados como sustentar mochilas inclinando o corpo anteriormente (Foto 9).
Tabela 9 – Frequência em percentual de observações adicionais que complementaram a avaliação
postural dos alunos participantes na fase exploratória.

Colunas1

Colunas2

OBSERVAÇÃO CORPO ANTERIORIZADO
ROTAÇÃO DO CORPO PARA DIREITA
DEPRESSAO EM COSTELAS NA BASE ANTERIOR DE
HEMITÓRAX DIREITO
MANTÉM ABDOME CONTRAÍDO
ABDOME PROTUSO
TÍBIA DIR<ESQ
DIFERENÇA DE MMII - TÍBIA DIR<ESQ
HIPOTROFIA GASTROCNÊMIOS DIR
HIPOTROFIA GASTROCNÊMIOS ESQUERDO
DESCARGA DE PESO CORPORAL D.
TENSAO EM ROMBOIDES
TENSAO EM TRAPEZIO DIREITO

TOTAL
(Absoluto)

f%
(Relativa)

3
1
1

11,54
3,85
3,85

1
10
1
1
1
1
2
1
1

3,85
38,46
3,85
3,85
3,85
3,85
7,69
3,85
3,85

Fonte – Dados da autora.

Foto 9–Corpo Anteriorizado (dados da autora)
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4.2.2 – Avaliação dos Hábitos de Vida – Fase Exploratória

Esta seção objetiva descrever os resultados do formulário sobre os hábitos de vida aplicado
aos vinte e seis alunos avaliados, face-a-face, na fase exploratória.
Dos participantes avaliados, 19 alunos (73,08%) referem não praticar atividade física regular
(Tabela 10), fator que pode contribuir para o surgimento ou agravamento de alterações posturais e
queixas álgicas associadas.
Tabela 10 – Frequência em percentual da prática de atividade física regular dos alunos participantes.
(T: Total Absoluto; f%: frequência percentual relativa).

ATIVIDADE FÍSICA
NÃO
SIM

T

19
7

f%

73,08
26,92

MODALIDADE

T

FUTEBOL

7

f%

100,00

Fonte – Dados da autora.

Com relação às atividades que os alunos participantes realizam diariamente, 88,46%
costumam correr e 84,62%, assistir televisão, conforme Tabela 11. Pode-se inferir que oscilam entre
atividades mais dinâmicas e aquelas mais sedentárias, um fator que representa um aspecto positivo
para o desenvolvimento corporal; já que as crianças, mesmo não praticando atividade física regular,
não possuem um perfil completamente sedentário.
Tabela 11 – Frequência em percentual das atividades que os alunos participantes costumam realizar
diariamente.
TOTAL

ATIVIDADES DIÁRIAS
CORRER
TELEVISÃO
LEITURA/ESTUDAR/BANCA
ANDAR
CPU OU SIMILARES
OUTRAS
VIDEOGAME
BICICLETA
ESPORTE
EMPINAR PIPA
NÃO GOSTA DE VIDEOGAME
NÃO TEM VIDEOGAME

f%
(Relativa)

(Absoluto)

23
22
19
18
15
14
10
10
10
2

88,46
84,62
73,08
69,23
57,69
53,85
38,46
38,46
38,46
7,69

3
3

11,54
11,54

Fonte – Dados da autora.
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Quando questionados sobre as atividades que mais gostam de realizar diariamente (Tabela
12), 26,92% afirmaram que era correr por ser divertido (57,14%) e 23,08% declararam gostar de
jogar futebol, pois desejam ser jogadores de futebol (33,33%) e porque é bom para a saúde
(33,33%). Estes dados corroboram com a caracterização de um perfil ativo para o grupo pesquisado.
Tabela 12 – Frequência em percentual das atividades que os alunos participantes mais gostam de
realizar diariamente e por quê.

ATIVIDADE QUE
MAIS GOSTA
CORRER

FUTEBOL

BICICLETA

COMPUTADOR

TOTAL
(Absoluto)

f%
(Relativa)

POR QUÊ?

TOTAL
(Absoluto)

f%
(Relativa)

7

26,92

CORRER É DIVERTIDO
GOSTA DE SE EXERCITAR
ADRENALINA

4
2
1

57,14
28,57
14,29

6

23,08

QUER SER JOGADOR DE
FUTEBOL
PORQUE É BOM PARA A
SAÚDE
DIVERTE-SE JOGANDO
GOSTA DE CORRER

2

33,33

2

33,33

1
1

16,67
16,67

É O BINQUEDO QUE MAIS
GOSTA
GOSTA DE VELOCIDADE
POR CAUSA DO CONTATO
COM OS AMIGOS

1

33,33

1
1

33,33
33,33

JOGAR E CONVERSAR COM AS
PESSOAS
JOGOS

1

50,00

1

50,00

AJUDA A MOVIMENTAR O
CORPO
E
NÃO
FICAR
PREGUIÇOSO
SENTE ALEGRIA NO CORAÇÃO

2

100,00

1

100,00

3

2

11,54

7,69

DANÇAR

2

7,69

LER A BÍBLIA E IR
PARA IGREJA
EMPINAR PIPA

1

3,85

1

3,85

COMPUTADOR ENJOA E NÃO
GOSTA DE USAR NOTEBOOK

1

100,00

ASSISTIR TELEVISÃO

1

3,85

GOSTA DE VER FILMES DE
TERROR E AVENTURA

1

100,00

LER

1

3,85

ACHA INTERESSANTE

1

100,00

BRINCAR

1

3,85

DIVERTIDO.
É
NA
BRINCADEIRA QUE COMEÇA A
APRENDER

1

100,00
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VIDEOGAME

1

3,85

É DIVERTIDO, LEGAL

1

100,00

Fonte – Dados da autora.

Entretanto, quando questionados sobre a postura que mais permanecem diariamente, 61,54%
afirmaram que era a postura sentada, especialmente em virtude da escola (43,75%), conforme
Tabela 13. A literatura pesquisada afirma que a postura sentada por longos períodos é a que mais
sobrecarrega a coluna, fato que deve ser considerado no caso de crianças em fase de
desenvolvimento e amadurecimento do sistema musculoesquelético, notadamente aquelas em faixa
etária escolar (BRACCIALLI, VILARTA, 2000; FREIRE, TEIXEIRA, SALES, 2008;
AINHAGNE, SANTHIAGO, 2009; FOLTRAN, 2012, LIPPERT, 2013). As pressões sobre o disco
intervertebral, por exemplo, são quase 50% maiores nesta posição do que em ortostase (LIPPERT,
2013, p.296). Para diminuir estas pressões, é importante que a postura de sedestração seja mantida
em uma cadeira com apoio lombar, com os pés totalmente apoiados no chão e um alinhamento
adequado do tronco, mantendo as curvas fisiológicas da coluna vertebral (LIPPERT, 2013, p.297).
Porém, o mobiliário escolar, muitas vezes, não está de acordo à estrutura corporal dos estudantes,
sendo necessárias adaptações, como banquinho para apoio dos pés, uso da mochila no encosto da
cadeira, a fim de possibilitar melhor apoio à coluna das crianças, especialmente nos casos em que o
comprimento da coxa é menor que o do assento da cadeira.
Tabela 13 – Frequência em percentual postura que os alunos participantes mais permanecem
diariamente e por quê.

POSTURA

TOTAL
(Absoluto)

SENTADA

16

EM PÉ

10

f%
(Relativa)

61,54

38,46

TOTAL
(Absoluto)

f%
(Relativa)

ESCOLA
TELEVISÃO
COMPUTADOR
VIDEOGAME
PREGUIÇA
PARA CONVERSAR
NÃO GOSTA DE DEITAR, POIS
DORME
PARA DESCANSAR O CORPO
CANSA FICAR EM PÉ OU DEITADA
CONFORTÁVEL PARA LER

7
3
3
2
1
1
1

43,75
18,75
18,75
12,50
6,25
6,25
6,25

1
1
1

6,25
6,25
6,25

BRINCANDO
ATIVIDADES DOMÉSTICAS EM
CASA
NÃO GOSTA DE FICAR MUITO
TEMPO PARADO
CONVERSANDO E ANDANDO

3
3

30,00
30,00

2

20,00

1

10,00

POR QUÊ?

94

DEITADA

0

0,00

FUTEBOL
_____________

1
_____

10,00
_____

Fonte – Dados da autora.

Além de manterem a postura sentada por mais tempo, 80,77% relatam que permanecem
nesta posição com a flexão do tronco, por costume/hábito (33,33%) o que repercute em queixas
álgicas na coluna (53,85%), como pode ser constatado na Tabela 14. Entretanto, dos 15,38% de
alunos participantes que se sentam na postura correta, 75% não apresentam dor. Segundo Lippert
(2013, p.296), a posição sentada com tronco inclinado para frente aumenta em quase 35% as
pressões sobre os discos intervertebrais e as estruturas posteriores da coluna em relação à posição
sentada ereta, o que pode contribuir para sintomatologia dolorosa, especialmente na região lombar,
já que o torque exercido pela musculatura paravertebral para sustentar esta postura aumentará
quanto mais distante o tronco estiver do eixo representado, neste caso, pela coluna lombar.
Tabela 14 – Frequência em percentual da forma como os alunos participantes costumam manter a
postura sentada, o porquê, se há dor e o local. (T: Total Absoluto; f%: frequência percentual relativa)

POSIÇÃO
SENTADA

T

POR QUÊ?

T

FLEXÃO
DO
TRONCO

21 80,77 COSTUME

COLUNA
ERETA

f%

DOR

T

f%

T

f%

7

33,33 NÃO

8

38,10

POSTURA CORRETA
CANSA RÁPIDO
PARA FICAR PERTO
DO DEVER
MAIS FÁCIL PARA
ESCREVER
NÃO
CONSEGUE
ESCREVER DIREITO
ERETO
SENTE DOR NA
POSTURA CORRETA

4

19,05 SIM

13

7

53,85

3

14,29

TRAPÉZIO

2

15,38

3

14,29

JOELHO

2

15,38

1

4,76

PÉS

1

7,69

1

4,76

ESTÔMAGO

1

7,69

ENXERGAR MELHOR

1

4,76

OMBROS

1

7,69

SENTE FALTA DE AR
SE
FICA
NA
POSTURA CORRETA

1

4,76

MSD

1

7,69

ABDOME

1

7,69

4 15,38 MAIS
CONFORTÁVEL
NÃO
CONSEGUE
FICAR DE OUTRA
FORMA

f%

LOCAL

61,90 COSTAS

2

50,00 NÃO

3

75,00

1

25,00 SIM

1

25,00 COSTAS

1 100,00
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PORQUE A
MANDOU
DE LADO
COM O
TRONCO
TORCIDO

1

MÃE

3,85 NA POSIÇÃO ERETA
AS COSTAS DOEM E
PREFERE FICAR DE
LADO

1

25,00

1 100,00 SIM

1 100,00 COSTAS

1 100,00

Fonte – Dados da autora.

A forma como mantêm a postura ao utilizar o computador também foi questionada,
conforme Tabela 15 abaixo. Dos avaliados, 65,38% relatam sentarem-se corretamente, em virtude
do modelo do computador/mobiliário (29,41%), sendo que, para estes, 58,82% não há queixa de dor
musculoesquelética. Nota-se que um modelo de mobiliário adequado, facilita o melhor ajuste
postural, fato que corrobora positivamente para a necessidade de uma boa postura nas atividades
diárias.
Tabela 15 – Frequência em percentual da forma como os alunos participantes costumam manter a
postura ao utilizar o computador (CPU), o porquê, se há dor e o local. (T: Total Absoluto; f%:
frequência percentual relativa)

POSIÇÃO
NO CPU

T

SENTADA
CORRETAMENTE

17

f%
65,38

POR QUÊ?

T

f%

DOR

T

f%

LOCAL

T

f%

POR
CAUSA
DO
MODELO
DO
COMPUTADOR/
MOBILIÁRIO
PORQUE
A
MÃE
MANDA
SENTAR-SE
ASSIM
NÃO TEM OUTRA COISA
PARA FAZER
QUANDO
SENTA
CURVADO
SENTE
CANSAÇO LOMBAR
PORQUE PASSA MUITO
TEMPO
NO
COMPUTADOR E ACHA
MEHOR ASSIM
PORQUE É O LOCAL DO
COMPUTADOR
MELHOR PARA FICAR
NO ORKUT E PARA
PESQUISAR
VIU NO PROGRAMA
"BEM ESTAR"
PARA NÃO DEIXAR O
NOTEBOOK CAIR É
MELHOR NA MESA
POR
CAUSA
DA
ARRUMAÇÃO
DO
CÔMODO ONDE ESTÁ O
CPU

5

29,41

NÃO

10

58,82

2

11,76

SIM

7

41,18

COLUNA

4

57,14

1

5,88

OLHOS

2

28,57

1

5,88

MMSS

1

14,29

1

5,88

TRAPÉZIO

1

14,29

1

5,88

JOELHO

1

14,29

1

5,88

1

5,88

1

5,88

1

5,88

96

É
MELHOR
PARA
ENCOSTAR AS COSTAS
POR CAUSA DO BRILHO
DA TELA À NOITE

1

5,88

1

5,88

SENTADA NA
CAMA

1

3,85

A CADEIRA É DURA

1

100,00

NÃO

1

100,00

SENTADA
COM CIFOSE

2

7,69

MAIS FÁCIL

1

50,00

SIM

2

100,00

COSTUME

1

50,00

NÃO CONSEGUE FICAR
ENCOSTADA
NA
CADEIRA
NÃO GOSTA DE FICAR
NA MESA
NÃO TEM MESA, CPU
FICA NO COLCHÃO NO
CHÃO
PORQUE FICA NO SOFÁ
E
ACHA
MAIS
CONFORTÁVEL

1

25,00

NÃO

2

50,00

1

25,00

SIM

2

50,00

1

25,00

1

25,00

NÃO TINHA CADEIRA
ANTES
E
SE
ACOSTUMOU

1

100,00

COM O CPU
SOBRE
O
COLO

4

15,38

SENTADA NO
CHÃO E O
CPU NUMA
BANCADA

1

3,85

NÃO UTILIZA
O CPU

1

3,85

NÃO

1

COLUNA

2 100,00

TRAPÉZIO

2 100,00

COLUNA

1

50,00

100,00

Fonte – Dados da autora.

Ao assistirem televisão, 34,62% mantém a postura sentada com flexão do tronco, entretanto
55,56% não apresentam dor (Tabela 16). Nota-se que este é um valor muito aproximado dos
44,44% que reclamam de dor nesta posição, principalmente na coluna (50%), o que demanda uma
maior atenção para os cuidados e orientação em relação a esta postura, já que para os 23,08% que se
sentam corretamente, 83,33% não apresentam queixas álgicas em qualquer região do corpo.
Tabela 16 – Frequência em percentual da forma como os alunos participantes costumam manter a
postura ao assistir televisão, o porquê, se há dor e o local. (T: Total Absoluto; f%: frequência
percentual relativa)
POSTURA
T
POR QUÊ?
T
DOR T
LOCAL
T
TELEVISÃO
f%
f%
f%
f%
SENTADA
COM FLEXÃO
DO TRONCO

9

34,62

FICA COM FALTA DE AR E
QUANDO PERCEBE JÁ
ESTÁ NA POSIÇÃO

1

11,11 NÃO

5

55,56

97

DEITADA

SENTADA
CORRETAMENTE

SENTADA
COM
HIPERLORDOSE

7

6

3

26,92

23,08

11,54

VER MELHOR

2

22,22

GOSTA ASSIM

1

MAIS CONFORTÁVEL

COLUNA

2

50,00

11,11

TRAPEZIO

1

25,00

2

22,22

MMSS

1

25,00

COSTUME

3

33,33

CANSAÇO

1

25,00

MAIS CONFORTÁVEL

3

33,33 NÃO

5

71,43

TEM COLCHÃO, NÃO
TEM SOFÁ
DESCANSA
MAIS
O
CORPO
FICA MUITO TEMPO
SENTADO NA ESCOLA E
PREFERE DEITAR

1

14,29

2

28,57

PESCOÇO

1

50,00

1

14,29

LOMBAR

1

50,00

1

14,29

MAIS CONFORTÁVEL

3

50,00 NÃO

5

83,33

É A POSIÇÃO QUE NÃO
SENTE DOR NA LOMBAR
PORQUE TEM ALGO
PARA SE ENCOSTAR

2

33,33

SIM

1

16,67

LOMBAR

1

100,00

1

16,67

PARA FICAR APOIADO
NA CADEIRA E NÃO
FICAR CANSADO

1

33,33

NÃO

3

100,00

PORQUE A AVÓ MANDA
PARA
NÃO
FICAR
CORCUNDA
MÃE MANDA PARA NÃO
FICAR CORCUNDA

1

33,33

1

33,33

1

100,00

SIM

1

100,00

TRAPÉZIO

1

100,00

SENTADO
1
3,85 COSTUME
COM
PÉS
APOIADOS
NUMA
CADEIRA
Fonte – Dados da autora.

SIM

SIM

4

44,44

No momento das refeições, 38,46% dos avaliados preferem realizá-las sentados no sofá,
para assistirem televisão (30%), conforme Tabela 17. Este hábito pode contribuir para desvios
posturais, além de poder influenciar no tempo e atenção à mastigação e ao alimento a ser ingerido.
Tabela 17 – Frequência em percentual da forma como os alunos participantes costumam manter a
postura durante as refeições e o porquê. (T: Total Absoluto; f%: frequência percentual relativa)

POSTURA
PARA
REFEIÇÕES
SENTADA NO SOFÁ

AS

T

10

f%

POR QUÊ?

38,46 PARA ASSITIR TELEVISÃO
COSTUME

T

f%

3
2

30,00
20,00
98

NÃO TEM MESA EM CASA
POR CAUSA DO VIDEOGAME
CONFORTO
A MESA É MUITO BAIXA
SENTADO NA CADEIRA
/MESA

7

26,92 É ASSIM QUE SE COME
MAIS HIGIÊNICO
MÃE MANDA
SE ESTIVER COM TEMPO LIVRE
NÃO GOSTA DE VER TV
ENQUANTO COME

NA CAMA

SENTADA COM CIFOSE NA CAMA OU SOFÁ

2

2

7,69 NA CAMA, ONDE
TELEVISÃO
NÃO TEM MESA
7,69 ASSISTIR TELEVISÃO

ASSISTE

COSTUME

2
1
1
1

20,00
10,00
10,00
10,00

3

42,86

1
1
1
1

14,29
14,29
14,29
14,29

1

50,00

1
1

50,00
50,00

1

50,00

NA MESA E NO SOFÁ

1

3,85 ACHA MAIS CONFORTÁVEL NO
SOFÁ QUE É MAIS MACIO

1

100,00

SENTADO COM OS PÉS
APOIADOS NA CADEIRA

1

3,85 CONFORTÁVEL PARA OS MMII

1

100,00

SENTADA NA CADEIRA
COM PRATO NA MÃO

1

3,85 NÃO TEM MESA EM CASA

1

100,00

EM PÉ

1

3,85 QUANDO ESTÁ COM PRESSA

1

100,00

SENTADO COM O MMSS
APOIADOS NA MESA

1

3,85 ACHA MELHOR

1

100,00

Fonte – Dados da autora.

Durante a leitura, 76,92% dos avaliados relatam que permanecem com o pescoço flexionado
e que 80% destes alunos queixam-se de dor, especialmente na cervical (43,75%) nesta postura
(Tabela 18). A justificativa do aumento de queixas álgicas nesta posição é semelhante à postura
sentada com flexão do tronco, pois aumenta o torque da musculatura paravertebral cervical, com
consequente aumento de sobrecarga local. O ideal é realizar a leitura com o livro apoiado, de forma
que este seja mantido o mais alinhado à linha do olhar. Nota-se que dos 11,54% participantes que
responderam ter este cuidado durante a leitura, 66,67% não apresentam dor.
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Tabela 18 – Frequência em percentual da forma como os alunos participantes costumam manter a
postura durante a leitura, o porquê, se há dor e o local. (T: Total Absoluto; f%: frequência percentual
relativa)
POSTURA PARA LER
FLEXÃO DO PESCOÇO

COM
O
LIVRO
APOIADO - LINHA DO
OLHAR

T
20

3

f%

POR QUÊ?

T

f%

DOR

T

f%

76,92

ACHA MELHOR

8

40,00

NÃO

4

20,00

ENXERGA MELHOR

3

15,00

SIM

16

80,00

LÊ MELHOR

3

15,00

LÊ SENTADA NA
CAMA OU NO CHÃO
NÃO TEM PACIÊNCIA
DE FICAR EM OUTRA
POSTURA
COSTUME

1

11,54

LOCAL

T

f%

PESCOÇO

7

43,75

LOMBAR

5

31,25

5,00

OLHOS

3

18,75

1

5,00

TORÁCICA

2

12,5

1

5,00

NOS MMII

1

6,25

POR
CAUSA
DO
TAMANHO DA MESA
PORQUE
ACOMPANHA
AS
PALAVRAS COM O
DEDO
A
PROFESSORA
RECLAMA QUANDO
LEVANTA O LIVRO

1

5,00

CEFALÉIA

1

6,25

1

5,00

ATRAPALHA
RESPIRAR

1

6,25

1

5,00

PORQUE
É
BEM
MELHOR ASSIM

2

66,67

NÃO

2

66,67

ENXERGAR MELHOR

1

33,33

SIM

1

33,33

BRAÇO

1

100,00

PESCOÇO

1

100,00

DEITADO

1

3,85

MAIS CONFORTÁVEL
COM O TRAVESSEIRO

1

100,00

NÃO

1 100,00

SENTADO NO SOFÁ
COM
O
LIVRO
APOIADO NA COXA E
JOELHOS DOBRADOS

1

3,85

MAIS CONFORTÁVEL

1

100,00

NÃO

1 100,00

EM
VENTRAL

1

3,85

ACHA MELHOR PARA
LER

1

100,00

SIM

1 100,00

DECÚBITO

Fonte – Dados da autora.

Quando questionados sobre como costumam manter a postura para deambular, 96,15%
relatam permanecerem com a coluna ereta, já que referem ser melhor para andar (36%), sendo que
68% destes alunos não apresentam queixas álgicas ao caminharem desta maneira (Tabela 19). Este
fato mostra a importância da postura correta durante as atividades dinâmicas para minimizar os
efeitos das sobrecargas mecânicas sobre o corpo.
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Tabela 19 – Frequência em percentual da forma como os alunos participantes costumam manter a
postura durante a deambulação, o porquê, se há dor e o local. (T: Total Absoluto; f%: frequência
percentual relativa)
POSTURA
T
f%
POR QUÊ?
T
f%
DOR T
f%
LOCAL
T
f%
PARA
ANDAR
ERETO
25 96,15 É MELHOR ANDAR 9
36,00 NÃO 17
68,00
RETA
PARA NÃO DOER AS 4
16,00 SIM
8
32,00 MMII
2
25,00
COSTAS
MAIS CONFORTÁVEL
4
16,00
PÉ
2
25,00
NÃO GOSTA DE ANDAR
OLHANDO PARA BAIXO

2

8,00

CALCANHAR

1

12,50

PARA NÃO CAIR

1

4,00

RESPIRAÇÃO

1

12,50

PARA NÃO PARECER
UMA MALUCA

1

4,00

LOMBAR

1

12,50

NÃO CONSEGUE ANDAR
DE OUTRA FORMA

1

4,00

REGIÃO
POSTERIOR
DO JOELHO

1

12,50

QUEM ANDA JOGADO É
VELHO
SEMELHANTE AO PAI E
AO TIO
PORQUE AS PESSOAS
ME CHAMAVAM DE
CORCUNDA

1

4,00

1

4,00

1

4,00

1

100,00

COLUNA

1

100,00

FLEXÃO
1
3,85 PORQUE GOSTA
DO
TRONCO
Fonte – Dados da autora.

SIM

1

100,00

A posição de decúbito dorsal, considerada uma posição de repouso é a que exerce menor
pressão sobre os discos intervertebrais em relação às outras posições que o corpo pode assumir. A
segunda melhor posição para o momento de repouso é o decúbito lateral, desde que com um bom
alinhamento da coluna, uso de travesseiros na altura correta para manter a cervical alinhada com o
tronco, além de ser necessário utilizar um travesseiro entre os joelhos e estar com um colchão
adequado para o peso corporal. Já o decúbito ventral é a posição de repouso que mais aumenta a
pressão sobre a coluna, especialmente na região cervical (LIPPERT, 2013, p.297). No caso dos
pesquisados, 34,62% afirmaram dormir na posição de decúbito ventral e o mesmo percentual
também declarou repousar em decúbito lateral com travesseiro na cabeça apenas (Tabela 20). Para
ambos os casos, 88,89% não referiram dor nestas posições. Apesar disso, aqueles que dormem em
decúbito ventral foram orientados, ao final da aplicação do formulário, sobre a importância de
mudarem a postura para dormir, em virtude do efeito acumulativo que as posturas inadequadas
exercem sobre as estruturas musculoesqueléticas, o que poderá repercutir em dor futuramente.
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Tabela 20 – Frequência em percentual da forma como os alunos participantes costumam manter a
postura para dormir, o porquê, se há dor e o local. (T: Total Absoluto; f%: frequência percentual
relativa)
POSTURA
PARA T
f%
POR QUÊ?
T
f%
DOR T
f%
LOCAL
T
f%
DORMIR
DECÚBITO
VENTRAL

DECÚBITO
LATERAL
COM
TRAVESSEIRO
APENAS
NA
CABEÇA

DECÚBITO
DORSAL
SEM
TRAVESSEIRO SOB
O JOELHO

9

9

2

34,62

34,62

7,69

MAIS
CONFORTÁVEL
COSTUME
RELAXA MAIS

4

44,44

NÃO

8

88,89

2
1

22,22
11,11

SIM

1

11,11

DÁ
PESADELO
DORMIR
COM
BARRIGA
PARA
CIMA
SENTE-SE
MAIS
ESTIRADO

1

11,11

1

11,11

MAIS
CONFORTÁVEL

3

33,33

NÃO

8

88,89

DORME COM A
MÃE NA MESMA
CAMA DE CASAL
NAS
OUTRAS
POSIÇÕES
A
COLUNA DÓI
PARA NÃO FICAR
COM MEDO

1

11,11

SIM

1

11,11

1

11,11

1

11,11

É A FORMA QUE A
MÃE COLOCA

1

11,11

APRENDEU COM A
MÃE
DORMEM
TRÊS
PESSOAS
NA
MESMA CAMA DE
CASAL

1

11,11

1

11,11

CONFORTÁVEL

1

50,00

NÃO

2

100,00

PARA FICAR RETA
NA CAMA

1

50,00

2

100,00

NÃO

2

100,00

1

50,00

NÃO

2

100,00

1

50,00

DECÚBITO
LATERAL
SEM
TRAVESSEIRO

2

7,69

COSTUME

DECÚBITO
LATERAL
COM
TRAVESSEIRO NA
CABEÇA E ENTRE
OS JOELHOS

2

7,69

MELHOR
RESPIRAR

MAIS

PARA

PESCOÇO

1

100,00

PESCOÇO
E MMSS

1

100,00
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CONFORTÁVEL
DECÚBITO
DORSAL
COM
TRAVESSEIRO SOB
O JOELHO

1

3,85

DECÚBITO
1
3,85
LATERAL
ABRAÇADO
NO
TRAVESSEIRO
Fonte – Dados da autora.

PARA A LOMBAR
FICAR PLANA

1

100,00

NÃO

1

100,00

MELHOR
RESPIRAR

1

100,00

NÃO

1

100,00

PARA

Dos entrevistados, 96,15% referem alcançar objetos no chão flexionando o tronco e
mantendo os joelhos estendidos, por considerarem mais fácil (28%) e, apesar de ser uma postura
inadequada, 52% dos alunos relatam não apresentar dor (Tabela 21). Flexionar os joelhos,
mantendo a coluna ereta, no momento de pegar objetos no chão é a maneira correta para não
aumentar o torque da musculatura paravertebral e consequentemente evitar um efeito acumulativo
sobre as estruturas musculoesqueléticas que possibilitariam o desenvolvimento de lombalgia
mecânica ou favoreceriam a formação de protrusões discais ou hérnia de disco. Esta recomendação
foi ratificada durante a aplicação do programa de educação postural, em virtude da alta frequência
percentual desta atitude.
Tabela 21 – Frequência em percentual da forma como os alunos participantes costumam manter a
postura para alcançar um objeto no chão, o porquê, se causa dor e o local. (T: Total Absoluto; f%:
frequência percentual relativa)
PEGAR OBJETO T
f%
POR QUÊ?
T
f%
DOR
T
f%
LOCAL
T
f%
NO CHÃO
FLEXÃO
DO
TRONCO
E
MMII
ESTENDIDOS

25

96,15

MAIS FÁCIL

7

28,00

NÃO

13

52,00

RAPIDEZ

5

20,00

SIM

12

48,00

COSTUME

4

16,00

ACHA
QUE
SUPERTA MELHOR
O PESO
PEGA MELHOR O
OBJETO
NUNCA TENTOU DE
OUTRA FORMA

3

12,00

2

8,00

1

4,00

NÃO SENTE DOR
NÃO GOSTA DE
AJOELHAR
PARA
NÃO
QUEBRAR
O
OBJETO

1
1

4,00
4,00

1

4,00

COLUNA

10

83,33

PÉS

1

8,33

JOELHO

1

8,33
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AGACHANDO
1
3,85
CORRETAMENTE
Fonte – Dados da autora.

PARA NÃO SENTIR
DOR

1

100,00

NÃO

1

100,00

O uso das mochilas também foi considerado para avaliação, conforme Tabela 22.
Surpreendentemente, 46,15% utilizam a mochila da maneira correta, com as alças nos dois ombros
e corpo ereto, pois consideram que equilibra melhor o peso (25%) e que esta é a forma certa de
transportar a mochila (25%). Dos participantes que conduzem a mochila corretamente, 66,67% não
apresentam queixas de dor. Entretanto, aqueles que utilizam a mochila em apenas um ombro
(15,38%), 100% apresentam dor, sendo 75% no ombro direito. Além disso, aqueles que utilizam a
mochila com as alças nos dois ombros, mas com o corpo projetado para frente (11,54%), 66,67%
apresentar dor.
Tabela 22 – Frequência em percentual da forma como os alunos participantes costumam manter a
postura para carregar a mochila, o porquê, se causa dor e o local. (T: Total Absoluto; f%: frequência
percentual relativa)
POSTURA
T
f%
POR QUÊ?
T
f% DOR T
f% LOCAL
T
f%
PARA
CARREGAR
A MOCHILA
COM
AS 12 46,15 PORQUE EQUILIBRA O 3 25,00 NÃO 8
66,67
ALÇAS NOS
PESO
DOIS
OMBROS E
CORPO
ERETO
FORMA CERTA
3 25,00 SIM 4
33,33 OMBROS 4 100,00

NÃO USA
MOCHILA

ALÇAS NOS
OMBROS E
CORPO
PARA
FRENTE

3

3

11,54

11,54

CONFORTÁVEL

2

16,67

DE UM LADO SÓ DÓI O
OMBRO

2

16,67

ORIENTAÇÃO DO PAI

1

8,33

PARA NÃO CANSAR

1

8,33

SENTE DOR COM MOCHILA

2

66,67

SIM

2

66,67

ACHA MELHOR

1

33,33

NÃO

1

33,33

PORQUE É PESADA

2

66,67

SIM

2

66,67

ACHA MELHOR

1

33,33

NÃO

1

33,33

OMBROS

2

100,00

OMBROS

2

100,00

104

COM ALÇA
EM
UM
OMBRO

USA BOLSA
DE LADO

4

4

15,38

15,38

NÃO
CONSEGUE
SE
ACOSTUMAR CARREGAR
NOS DOIS LADOS
SENTE-SE MAIS BONITA

1

25,00

SIM

4

100,00

1

25,00

ACHA QUE TEM MAIS
FORÇA DO LADO DIREITO

1

25,00

SENTE DOR EM UM
OMBRO APÓS ESCREVER
MUITO

1

25,00

ACHA MELHOR DO QUE
MOCHILA

3

75,00

NÃO

2

50,00

NÃO TEM MOCHILA

1

25,00

SIM

2

50,00

OMBRO
DIREITO

3

75,00

COLUNA

1

25,00

OMBRO

2

100,00

Fonte – Dados da autora.

Quando questionados como qualificariam suas posturas nas atividades diárias, 53,85%
descrevem-na como boa porque não apresentam dor (35,71%). Já 34,62%, afirmaram que era ruim,
porque sentiam dores no corpo (33,33%), conforme Tabela 23 abaixo. Nota-se que o fator dor é
uma variável importante e considerada no momento de realizar a autoavaliação da postura.
Tabela 23 – Frequência em percentual da forma como os alunos participantes qualificam sua postura
nas atividades diárias e o porquê. (T: Total Absoluto; f%: frequência percentual relativa)
T
f%
COMO
POR QUÊ?
CONSIDERA SUA
POSTURA
NAS
ATIVIDADES
DIÁRIAS
BOA
14 53,85 PORQUE NÃO SENTE DOR

T

f%

5

35,71

3

21,43

PORQUE CARREGA PESO DE FORMA 1
CERTA
PORQUE SE SENTE CONFORTÁVEL
1
NÃO SENTE CANSADO
1

7,14

TEM MAIS ENERGIA PARA FAZER OUTRAS 1
ATIVIDADES
GOSTA DO JEITO QUE CORRE E ANDA
1
PORQUE SUA COLUNA ESTÁ SEMPRE 1
RETA

7,14

9 34,62 PORQUE SENTE DOR NO CORPO
3
ASSUME POSTURAS ERRADAS
2
PORQUE QUANDO CRESCER VAI FICAR 1
CORCUNDA
AS VEZES INCOMODA O PESCOÇO
1
SENTE-SE CURVADO
1

33,33
22,22
11,11

PORQUE SE SENTE NORMAL

RUIM

7,14
7,14

7,14
7,14

11,11
11,11
105

QUER FAZER AS ATIVIDADES
POSTURA MAS NÃO CONSEGUE
MAIS OU MENOS

PÉSSIMA

2

1

COM 1

11,11

7,69 PORQUE QUANDO CORRE SENTE DOER O 1
ESTÔMAGO E ACHA QUE OS OMBROS
VÃO DESLOCAR
NÃO SENTE NADA
1

50,00

3,85 NAS ATIVIDADES DOMÉSTICAS

50,00

1

100,00

Fonte – Dados da autora.

Sobre a presença de desconforto no corpo atribuída à postura, 46,15% afirmaram que nunca
identificaram esta relação. Já 42,31% declararam que às vezes relacionam a postura inadequada
com presença de sintomatologia álgica na região da coluna vertebral (63,64%). Estes dados estão
presentes na Tabela 24.
Tabela 24 – Frequência em percentual da percepção dos alunos participantes quanto à presença de
desconforto no corpo relacionado à postura e o local. (T: Total Absoluto; f%: frequência percentual
relativa)

DESCONFORTO
RELACIONADO À POSTURA

T

f%

NUNCA

12

46,15

ÀS VEZES

11

42,31 COSTAS
OMBROS
TRAPÉZIO
JOELHO

7
2
1
1

63,64
18,18
9,09
9,09

FREQUENTEMENTE

2

7,69 COSTAS

2

100,00

SEMPRE

1

3,85 MMSS E COXA

1

100,00

LOCAL

T

f%

Fonte – Dados da autora.

Dos entrevistados, 57,59% afirmam que seus pais não reclamam de suas posturas (Tabela
25), e que dos 42,31% que reclamam, o fazem em virtude da postura sentada (45,45%).
Tabela 25 – Frequência em percentual dos pais dos alunos participantes que reclamam da postura
dos seus filhos e em que situação isto ocorre. (T: Total Absoluto; f%: frequência percentual relativa)

PAIS RECLAMAM
SUA POSTURA
NÃO
SIM

DA

T

f%

QUANDO?

15

57,69

11

42,31 PORQUE SENTA ERRADO

T

f%

5

45,45
106

POSTURA CIFÓTICA
POR CAUSA DAS QUEIXAS DE
DOR
ANDA COM MÃO PARA TRÁS
SENTA COM MMII ABDUZIDOS

3
1

27,27
9,09

1
1

9,09
9,09

Fonte – Dados da autora.

Apesar de a postura sentada representar uma preocupação para alguns pais; segundo 84,62%
dos alunos entrevistados, os professores não reclamam das posturas dos alunos, a fim de orientá-los
(Tabela 26). Aqueles que relatam que seus professores reclamam de sua postura (11,54%), o fazem
por estarem encostados na parede (33,33%), maus modos (33,33%) ou por estarem sentados de lado
na carteira (33,33%); provavelmente por uma preocupação durante a realização de provas ou
avaliações na escola.
Tabela 26 – Frequência em percentual dos professores dos alunos participantes que reclamam da
postura dos seus alunos e em que situação isto ocorre. (T: Total Absoluto; f%: frequência percentual
relativa)
T

PROFESSORES
RECLAMAM DA SUA
POSTURA
NÃO

22

SIM

3

ÀS VEZES

1

f%

QUANDO?

T

f%

84,62
11,54 PORQUE FICA ENCOSTADA NA
PAREDE
MAUS MODOS
PORQUE SE SENTA DE LADO NA
CARTEIRA
3,85 AO SENTAR SOBRE O SACRO

1

33,33

1
1

33,33
33,33

1

100,00

Fonte – Dados da autora.

Observa-se ainda, na Tabela 27, que 50% dos alunos que responderam ao formulário sobre
hábitos de vida referem que percebem que estão numa postura ruim quando começam a sentir dor
(46,15%) e, nestes casos, mudam de posição (61,54%). Aqueles que afirmaram não perceberem
quando estão numa postura ruim (50%), reportaram-se ao fato de não sentirem dor (61,54%).
Novamente evidencia-se a relação que os alunos participantes estabelecem entre dor e má postura.
Entretanto nem sempre a má postura é dolorosa, já que o corpo procura adaptar-se (compensações),
a fim de evitar a dor, “escondendo-a”. Porém, a manutenção prolongada numa postura inadequada
certamente poderá deflagrar dor em algum momento.
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Tabela 27 – Frequência em percentual dos alunos participantes que costumam perceber quando
estão numa postura ruim, o porquê e o que fazem. (T: Total Absoluto; f%: frequência percentual
relativa)

COSTUMA
T
PERCEBER
QUE
ESTÁ
NUMA
POSTURA RUIM
SIM
13

f%

POR QUÊ?

T

50,00 COMEÇA A DOER
SENTE DESCONFORTO

6
3

SENTA-SE DE LADO 1
NA CARTEIRA
PERCEBE O CORPO 1
TORTO
SENTE CANSAÇO
1
QUANDO SE VÊ NO 1
ESPELHO
NÃO

13

50,00 NÃO SENTE DOR
8
NÃO
PRESTA 5
ATENÇAO

f%

O QUE FAZ?

T

f%

46,15 MUDA DE POSIÇÃO 8 61,54
23,08 TENTA FICAR NA 4 30,77
POSTURA CERTA
7,69 ALONGA
COSTAS
MOVIMENTA
7,69

AS 1
E

7,69

7,69
7,69

61,54
38,46

Fonte – Dados da autora.

Para possibilitar autoavaliação e a percepção corporal, foi questionado como os alunos
qualificariam suas posturas no momento da avaliação (Tabela 28) e 50% afirmaram que estava boa,
pois suas costas estavam eretas (53,85%). Outros 34,62% consideraram-na ruim, pois acharam que
não estavam na posição correta (33,33%), enquanto sentados para responderem ao formulário.

Tabela 28 – Frequência em percentual de como alunos participantes consideram sua postura no
momento da avaliação e o porquê. (T: Total Absoluto; f%: frequência percentual relativa)

COMO CONSIDERA SUA
POSTURA NO MOMENTO DA
AVALIAÇÃO

T

BOA

13

RUIM

f%

9

T

POR QUÊ?

f%

50,00 AS COSTAS ESTÃO RETAS
NÃO
SENTE
DOR
OU
DESCONFORTO
CONSIGO VER BEM O QUADRO

7
5

53,85
38,46

1

7,69

34,62 ACHA QUE NÃO ESTÁ
POSIÇÃO CERTA
ACHA QUE ESTÁ TORTA
DOR NAS COSTAS
SENTE-SE CURVADO
USO DA MOCHILA

3

33,33

2
2
1
1

22,22
22,22
11,11
11,11

NA
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MAIS OU MENOS

2

7,69 EM UM MOMENTO ESTÁ NA
POSTURA CERTA, MAS CANSA E
FICA NA POSTURA ERRADA
PORQUE SENTA COM CIFOSE
DORSAL

1

50,00

1

50,00

ÓTIMA

1

3,85 PORQUE SE SENTE BEM

1

100,00

NORMAL

1

3,85 NÃO SENTE NADA

1

100,00

Fonte – Dados da autora.

Dos entrevistados, 96,15% acreditam ser importante cuidar da postura, pois se preocupam
com o fato de ser necessário cuidar do corpo para evitar problemas quando envelhecerem (28%), de
acordo Tabela 29.
Tabela 29 – Frequência em percentual se os alunos participantes acham importante cuidar da sua
postura e o porquê. (T: Total Absoluto; f%: frequência percentual relativa)

IMPORTANTE CUIDAR DA
POSTURA
SIM

MAIS OU MENOS

T

25

1

f%

POR QUÊ?

T

f%

96,15 CUIDAR DO CORPO PARA NÃO
DAR
PROBLEMA
QUANDO
ENVELHECER
PARA MELHORAR A SAÚDE
PARA EMPREGO
PORQUE É BOM
PARA NÃO FICAR CORCUNDA
DEPOIS
PARA MELHORAR DOR

7

28

3
2
2
2

12
8
8
8

2

8

PARA O CORPO NÃO FICAR FEIO
ARRUMAR UM NAMORADO
PARA VESTIR UMA ROUPA
PARA NÃO SE PREJUDICAR NO
FUTURO
PARA OS OSSOS FICAREM
CERTOS
POR CAUSA DO PREPARO FÍSICO
TEMOS QUE CUIDAR DA SAÚDE

2
1
1
1

8
4
4
4

1

4

1
1

4
4

1

100,00

3,85 NÃO SE LIGA NESTAS COISAS

Fonte – Dados da autora.

Com base na Tabela 30, pode-se verificar que 100% dos alunos avaliados se mostraram
interessados em participar de uma atividade de educação postural na sua escola, pois desejavam
saber como se encontravam em relação à postura corporal.
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Tabela 30 – Frequência em percentual dos alunos participantes que gostariam de participar de uma
atividade de educação postural na sua escola e o porquê. (T: Total Absoluto; f%: frequência
percentual relativa)

GOSTARIA DE PARTICIPAR
DE UMA ATIVIDADE DE
EDUCAÇÃO POSTURAL NA
SUA ESCOLA?
SIM

NÃO

T

26

0

f%

POR QUÊ?

100,00 QUERO SABER COMO ESTÁ MEU
CORPO/POSTURA
É BOM TER UMA POSTURA CORRETA
ACHA QUE SERÁ LEGAL
PARA MELHORAR A POSTURA
PORQUE EU GOSTEI
PORQUE GOSTA DE BRINCAR
PARA APRENDER A SENTAR DIREITO
PARA MELHORAR A POSTURA E
FAZER EXERCÍCIO
PARA MELHORAR AS DORES
PARA JOGAR BEM FUTEBOL
PARA MELHORAR SAÚDE
GOSTOU DAS PESQUISADORAS
PORQUE SENTE DOR AO BRINCAR
PORQUE
NÃO
QUER
FICAR
ANDANDO COMO UMA VELHA
NÃO SABE
0,00 --------------------------

T

f%

4

15,38

3
3
3
2
2
1
1

11,54
11,54
11,54
7,69
7,69
3,85
3,85

1
1
1
1
1
1

3,85
3,85
3,85
3,85
3,85
3,85

1

3,85

----

----

Fonte – Dados da autora.

Estes elementos apresentados serviram de base para a criação do programa de educação
postural relacionado à realidade dos alunos.
4.3 – As Reuniões de Apresentação, Decisão e Discussão

Após período de visitas para estabelecer contato inicial com a escola no período de abril de
2012, foi realizada a primeira reunião de apresentação do projeto para a diretora da escola no dia 23
de maio de 2012. Neste dia foi autorizada a realização da pesquisa pela Diretora Professora Tânia
Maria Oliveira da Silva através de uma carta formal (Anexo B).
A segunda reunião de apresentação agendada aconteceu em 31/08/2012, que contou com a
presença da diretora, vice-diretora, coordenadora, as professoras do 5º ano e as pesquisadoras
voluntárias. Nesta reunião foram apresentadas as bases teóricas e a metodologia que seria
empregada no decorrer da pesquisa, sendo deixada uma cópia do projeto com a diretora da escola.
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Todas as participantes concordaram e demonstraram interesse em participar, em especial a
Professora Angélica de uma das três turmas do 5º ano. Foi estabelecido, então, um contrato entre as
partes já que se trata de uma pesquisa-ação, sendo importante acordar as atividades (Apêndice F),
estando este aberto a adequações, no decorrer da pesquisa, no caso de ser necessário.
A reunião do dia 31/08/2012 também serviu de reunião de decisão, já que foram
estabelecidas algumas estratégias de ação como a orientação de que todas as atividades fossem
realizadas no mesmo turno que o aluno tivesse aula, especialmente às sextas-feiras, pois era o dia da
semana em que as aulas terminavam mais cedo. Decidimos também a melhor forma de convidar os
pais para a reunião de apresentação do programa, que deveria ser através de carta-convite entregue a
todos os alunos do 5º ano e constando informações como data, horário, local, objetivo da reunião e
nome e profissão da pesquisadora. Outra informação importante era confirmar a aula regular neste
dia da reunião com os pais e alunos.
No dia 14/09/2012, foi realizada a reunião de apresentação com os pais (Fotos 10 a 13),
estando presentes 12 mães, sendo que 1 pai compareceu ao término da reunião, a diretora e duas
professoras do 5º ano. Nesta reunião a pesquisadora se apresentou, descreveu as atividades que
seriam realizadas e perguntou a opinião dos pais sobre estas ações. Todos que estavam presentes se
mostraram interessados. A Diretora da escola esteve presente e informou que era uma pesquisa
inovadora, sem custo de qualquer natureza, inclusive para a escola, e que ela contava com o apoio e
participação dos pais. Ratificou ainda que a pesquisa estava sendo conduzida por uma
fisioterapeuta, o que era uma segurança a mais para o andamento de um trabalho desta natureza e
que todos os procedimentos éticos seriam respeitados.
Após a fala da Diretora, a pesquisadora entregou para os pais um Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido que autorizava seus filhos a participarem da pesquisa, leu em voz alta para que
todos os participantes pudessem compreender todos os procedimentos da pesquisa e suas condições,
sendo que todos os presentes assinaram o termo e receberam suas cópias. Após este momento, a
pesquisadora solicitou o contato dos pais, a fim de agendar as avaliações das crianças. Antes de
finalizar, a pesquisadora continuou com uma reunião de decisão com os pais sobre os dias e
horários das atividades, sendo estabelecidos, pelos pais, os dias de quarta-feira, antes da aula, e às
sextas-feiras, após a aula. Ao final, a pesquisadora serviu um lanche para os presentes.

111

Foto 10–Reunião com os pais 14-09-12 (dados da autora) Foto 11–Reunião 14-09-12 (dados da autora)

Foto 12– Reunião 14-09-12 (dados da autora)

Foto 13– Reunião 14-09-12 (dados da autora)

Vale ressaltar que após conclusão desta reunião, uma das mães perguntou-me se eu já havia
orientado os alunos ou ministrado alguma aula de postura para eles. Intrigada e curiosa respondi que
não. A mãe sorriu e me afirmou que provavelmente pelo fato de eu ter me apresentado para os
alunos e informado a temática da pesquisa, a sua filha já estava reclamando da postura da mãe para
se sentar no período das refeições. Este fato demonstra que existe um saber/conhecimento prévio
dos alunos, que pode ser explorado nas ações de educação postural. Além disso, evidencia o efeito
multiplicador que estas ações podem apresentar.
Como o quantitativo de presentes nesta reunião com os pais foi pequeno, provavelmente
pela incompatibilidade de horário em razão do trabalho de alguns pais, compareci no dia 17 de
setembro na escola, apresentando-me para todos os alunos do 5º ano para explicar sobre a pesquisa
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e perguntar se estes estariam interessados em participar. Todos se mostraram interessados e, então,
entreguei o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para cada aluno, a fim de que pegassem a
assinatura dos pais autorizando sua participação. Fui enfática ao afirmar que só poderiam participar
os alunos devidamente autorizados e portando atestado médico.
Foram recebidos 31 Termos de Consentimento devidamente assinados pelos pais ou
responsáveis. Destes, houve uma perda de 5 (cinco) alunos: 2 (dois) por não estarem presentes aos
dias agendados para avaliação, 1 (um) porque uma das professoras não autorizou que o aluno saísse
da sala de aula para avaliação e 2 (dois) alunos por terem deixado de frequentar a escola.
Após o período de avaliação postural dos púberes, foi agendada a primeira reunião de
devolutiva para os pais e escola no dia 23/11/2012 (Fotos 14 a 20). Todos os pais presentes
receberam os laudos da avaliação dos seus filhos e foi solicitado pela pesquisadora que
expressassem o que percebiam sobre a postura dos seus filhos. Os pais relataram que observaram
desvios posturais, a exemplo do desequilíbrio dos ombros e alterações nas curvas da coluna
vertebral. A pesquisadora, então, apresentou, através de Datashow disponibilizado pela escola, os
dados obtidos na primeira etapa (fase exploratória) da pesquisa de forma expositiva-dialogada,
demostrando as alterações no próprio corpo, a fim de que os pais compreendessem o que estava
descrito no laudo. Apresentou e discutiu com os pais, também neste dia, seu planejamento de ações
para as próximas etapas. Os pais participaram da reunião de forma satisfatória, onde emitiram
opiniões, estabeleceram que ficassem mantidos os dias de quarta e sexta para as atividades e
demonstraram interesse em observar mais a postura dos seus filhos para orientá-los sobre as
posturas corretas por evidenciarem a importância destas ações. Interessante observar que os pais
relataram que estavam também se autoanalisando e identificando/percebendo que assumiam
também as posturas inadequadas, o que poderia, conforme argumentado por um dos pais presente,
ser um reforço negativo para os hábitos de vida dos filhos.

Foto 14– Reunião 23-11-12 (dados da autora)

Foto15– Reunião 23-11-12 (dados da autora)
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Foto 16– Laudos da avaliação postural entregues aos pais em 23-11-12 (dados da autora)

Foto 17– Reunião 23-11-12 (dados da autora)

Foto 18– Reunião 23-11-12 (dados da autora)

Foto 19– Reunião 23-11-12 (dados da autora)

Foto 20– Reunião 23-11-12 (dados da autora)
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Neste mesmo dia aconteceu a reunião de discussão com os pais sobre os eixos temáticos
relacionados à postura (Fotos 21 a 25).

Foto 21- Reunião de discussão 23-11-12 com os pais
(dados da autora)

Foto 22– Reunião de discussão 23-11-12 com os pais
sobre os eixos temáticos da postura (dados da autora)

Foto 23– Reunião de discussão 23-11-12 com os pais

Foto 24– Reunião de discussão 23-11-12 com os pais

sobre os eixos temáticos da postura (dados da autora)

sobre os eixos temáticos da postura (dados da autora)

Foto 25– Reunião de discussão 23-11-12 com os pais sobre os eixos temáticos da postura (dados da autora)
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Como se objetivava uma construção coletiva do conhecimento sobre os eixos temáticos
relacionados à postura, a pesquisadora levantava cada temática e perguntava aos pais quais suas
concepções sobre cada assunto. Na medida em que respondiam, a pesquisadora anotava as palavras
ou contextos chaves no quadro branco (Fotos 21 a 25). Ao final foi construído coletivamente
(deliberação) um discurso, o qual foi obtido por consenso.
Para os pais presentes a postura é um tema de importante discussão na escola que pode ser
um local propício para um programa de educação postural através de orientações dadas por uma
equipe especializada. Para estes, postura significa “coluna reta, corpo reto, sentar corretamente,
andar corretamente, com um corpo perfeito”, entretanto, quando questionados sobre o oposto,
incluíram que a postura também pode ser “incorreta” e que, portanto, deve ser analisada de uma
maneira mais ampla, e não apenas no contexto da postura ideal. No que se refere às desordens da
postura, os pais relacionaram-nas às possibilidades de “traumas que podem gerar impedimentos
posturais, aos hábitos diários e às posturas incorretas”, mas que também poderiam estar associadas
a um “fator genético”, já que alguns imediatamente consideraram os desvios posturais identificados
nos filhos, através da imagem fotográfica, semelhantes a uma condição postural apresentada pelos
próprios genitores. Com relação às possibilidades de intervenções e tratamento, os pais relataram
que eram fundamentais as “orientações, através de aulas e práticas sobre posturas corretas”, já que
estas ações poderiam repercutir nos hábitos de vida e, consequentemente, na postura. No que se
refere ao contexto de tecnologia e postura, os pais responderam que poderia ser uma ferramenta de
avaliação, como o utilizado para compor o laudo postural entregue para eles na mesma reunião.
Quando questionados sobre o que pensavam sobre a organização de atividades de educação postural
na escola envolvendo a tecnologia, responderam que os filhos gostam muito de videogames e
computadores e que achavam importante orientá-los para as posturas corretas ao utilizarem estes
recursos. Expliquei, então, que a concepção da pesquisa partia de uma noção de tecnologia de uma
perspectiva diferente, e que o próprio agir da pesquisadora estaria implicado numa condição
tecnológica, e não apenas o recurso material em si. Complementei perguntando o que eles achavam
de integrar dinâmicas com jogos eletrônicos para possibilitar a introdução das orientações posturais
para uma prática mais lúdica e os pais foram unânimes em concordar e se mostraram admirados
com esta possibilidade de ação na escola.
No dia 23/11/12 também aconteceu a reunião de devolutiva e discussão com as professoras e
direção, para devolutiva dos resultados da fase exploratória, onde também puderam ser discutidas
estratégias pedagógicas integradas ao programa, além de outras que viessem dinamizar as aulas,
como incorporar, durante as aulas, intervalos para alongamentos. Estes intervalos para alongamento
aconteceram em dois momentos com uma das professoras do 5º ano, que autorizou e participou da
atividade.
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4.4 – A Escolha do Nome do Projeto

Optei pela definição do nome do Programa de Educação Postural Integrada ao final das
atividades propostas, a fim de que este fosse construído a partir do que foi vivenciado pelos atoresautores.
A indicação dos nomes para o projeto, pelos alunos participantes, pesquisadora e
voluntárias, aconteceu no décimo encontro, após a realização das atividades propostas. As sugestões
foram: Postura Legal, Posturando, Agitando a Postura, Projeto de Postura, Projeto de Fisioterapia,
Educação e Postura, Postural.
Após votação entre os alunos, as fisioterapeutas voluntárias e a pesquisadora, o nome mais
indicado foi o ‘Postura Legal’, passando a identificá-lo desta forma.
4.5 – Projeto Postura Legal: O Programa de Educação Postural Integrada

Os processos educativos em saúde têm como eixos a construção de vidas mais saudáveis e a
criação de ambientes favoráveis à saúde. Entendendo a educação e a ação pedagógica como
processo que trata o conhecimento como algo que é construído e apropriado e não como algo a ser
transmitido, sendo fruto da interação e cooperação entre sujeitos que são diferentes em suas
experiências, interesses, desejos, motivações, valores e crenças; as quais são, ao mesmo tempo,
únicas e singulares, plurais e diversas (BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2002), um programa
de educação postural não deve se resumir a uma série de aulas expositivas, baseada na educação
tradicional. Por outro lado, o programa de educação postural não deve ter um caráter essencialmente
terapêutico, no sentido de ser necessário criar um consultório fisioterapêutico dentro da escola, com
uma função estritamente profilática ou higienista.
A originalidade da presente proposta está em aproximar as áreas de Educação e de
Fisioterapia, de forma a criar, como produto de uma pesquisa aplicada, um Programa de Educação
Postural Integrada, definido por sustentar um agir tecnológico, na perspectiva da tecnogênese, sobre
a educação postural e que concebe os domínios funcionais da motricidade, cognição e emoção, a
fim de engendrar experiências/situações/contextos de forma a suscitar conhecimento/saber sobre o
próprio corpo e a postura dos participantes, através de uma abordagem proposicional-hipertextual,
potencialmente criativa e transformativa. Nesta perspectiva, ratifico que a base instrumental e
metodológica para a criação e aplicação desta abordagem integrada da postura se baseou em termos
de dinâmica, abertura/inacabamento, relatividade, proposicionalidade. Desta forma, tudo aponta
para o processo, o papel do pesquisador no processo, bem como do próprio educando e assim
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sucessivamente. E, já que para Wallon a expressão do desenvolvimento do ser é descontínua,
assinalada por crises e conflitos, as tarefas e os contextos criados, durante o processo, também o
podem ser, provocando reestruturações contínuas.
Como proposta inicial, no primeiro, terceiro e quarto encontros, bem como no encontro de
encerramento, estas ações foram realizadas através de dinâmicas dialogadas, de caráter dinâmicoprático, a fim de contemplar temas como noções de anatomia do aparelho locomotor, postura
humana e orientações preventivas, principalmente quanto ao uso da mochila, maneira de dormir,
sentar e andar. Estas atividades não objetivaram uma abordagem conteudista, mas a aquisição e o
desenvolvimento de um saber sobre o corpo e as posturas adotadas diariamente.
Do primeiro ao quarto encontro, numa sequência mesclada e intercalada, foram propostas
situações de experiência corporal através das abordagens de Eutonia23 para consciência dos ossos,
pele e músculos e inventário corporal; além de exercícios de relaxamento, respiração e
alongamento, baseadas no princípio da Reeducação Postural24 e Escola de Postura25, a fim de
permitir um melhor conhecimento e percepção do corpo. Estas atividades relacionaram-se à
identificação e nomeação das partes do corpo, dentro de uma dinâmica próxima ao formato de uma
brincadeira, distante da maneira formal e basicamente conteudista da prática educacional
tradicional.
A partir do quinto encontro foi construída uma narrativa/estória com os alunos participantes,
a qual teve continuidade a cada encontro, a fim de criar uma esfera de um desenrolar/construção de
um jogo onde foram criadas/apresentadas situações e desafios a serem resolvidos em
grupo/duplas/individualmente de forma a estimular a criatividade, cognição, envolvimento
emocional e motricidade, sempre relacionando à temática da postura. Estas dinâmicas, que
aconteceram de forma imbricada às estórias e contextos que surgiram nestas vivências de grupo,
foram realizadas através de jogos eletrônicos a partir do sexto encontro, os exergames (EXG), que
permitem uma leitura do movimento corporal real do jogador, de forma que estes possam ser
23

Proposta de abordagem corporal criada pela alemã Gerda Alexander que busca um tônus normal. Composta de
práticas de terapia corporal que ensinam a usar adequadamente a estrutura óssea e os reflexos posturais através de um
roteiro de exercícios de relaxamento e percepção corporal, de modo a equilibrar o tônus e possibilitar movimento com a
máxima eficiência e o mínimo de esforço. Oportuniza o desenvolvimento da consciência de si enquanto unidade
psicossomática integrada entre corpo e mente. (ALEXANDER, 1991)
24
A Reeducação Postural Global (RPG) é um método criado pelo Fisioterapeuta Philippe-Emmanuel Souchard que
objetiva o alongamento global de músculos antigravitários e organizados em cadeias musculares. Estes músculos, na
aplicação da técnica, são alongados simultaneamente por até 30 minutos em posturas pré-definidas e que apresentam
uma sequência de evolução, a fim de aumentar a força tensiva progressivamente sobre os músculos. Baseia-se nos
princípios de globalidade e compensações. (SOUCHARD, 2012)
25
Inicialmente denominado Back School, foi desenvolvido na Suécia em 1969, no Hospital Danderyd, sob a direção da
fisioterapeuta Zachrisson-Forssel, com o objetivo de promover aos trabalhadores a busca pelo autocuidado com relação
às costas a partir de aconselhamentos ergonômicos. Knoplich introduziu o método no Brasil ao desenvolver, em 1972, a
Escola de Postura no Departamento de Medicina do Trabalho no Hospital do Servidor Público de São Paulo. O método
envolve uma etapa pedagógica, com aulas expositivas sobre anatomia e fisiologia da coluna, por exemplo; e uma etapa
terapêutica, com realização de exercícios de respiração, relaxamento, alongamentos e abordagens corporais
(KNOPLICH, 1986).
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visualizados através da tela do jogo, por realidade aumentada e que incorpora o fato de “mover-se
para jogar”, dispensando dispositivos apontadores denominados de controles físicos (BARACHO;
GRIPP; LIMA, 2012, p.114).
Os jogos foram escolhidos conforme os dados coletados nas reuniões, nas avaliações iniciais
dos escolares, no formulário de hábitos de vida, aplicados na fase exploratória, e com base na
narrativa/contexto criado durante os encontros. Além disso, segundo informações dos pais em
primeira reunião no dia 14/09/2012 para apresentação e negociação das atividades gerais, as
crianças gostam de videogames, computadores e esportes; e utilizar dinâmicas que possam integrar
estes recursos para simular ações que estimulem o ajustamento postural, pode ser um fator positivo
de integração dos aspectos motor, cognitivo e emocional para a educação da postura.
O exergaming ou exergames (EXG), expressão mais encontrada na literatura, utiliza uma
tecnologia de captação dos movimentos humanos, de forma a potencializar a interação entre o
usuário e o contexto do jogo, já que são os movimentos do próprio corpo que permitem controlar
dinamicamente as jogadas (BARACHO; GRIPP; LIMA, 2012, p.113). A empresa que primeiro
lançou no mercado esta tecnologia de forma comerciável foi a empresa japonesa Nitendo com o
videogame Wii, em 2006. Entretanto, os jogos do Nitendo Wii precisam de um tipo de controle
físico, sem fio, que serve para emitir os sinais de movimento dos jogadores apenas do membro que
sustenta ou executa a ação com o controle (REIS; CAVICHIOLLI, 2008). No final de 2010, a
Microsoft lançou no mercado a tecnologia do Kinect para o console do Xbox, a qual virtualiza todos
os movimentos dos usuários sem necessidade de qualquer controle físico, o que revolucionou o
mercado dos videogames e que representa um novo horizonte de possibilidades, não só para o lazer
e entretenimento; mas, especialmente, na área da saúde e do movimento.
Alguns estudos estão utilizando os exergames em programas de reabilitação e promoção de
saúde, comprovando a sua aplicabilidade (NITZ et al., 2010; DEUTSCH et al., 2008; REIS;
CAVICHIOLLI, 2008); entretanto, a literatura é ainda muito escassa, especialmente em nível
nacional.
No que se refere à relação entre controle postural e a utilização do Microsoft KinectTM foram
encontrados apenas dois artigos, em língua inglesa, na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Um,
apesar de não se aplicar ao propósito desta pesquisa, considerava a utilização do sensor do KinectTM
para determinar riscos de lesões musculoesqueléticas em locais de trabalho em virtude do seu
sistema de captura de movimento que poderia ser empregado dentro do campo de trabalho para
avaliações ergonômicas da postura e do movimento (DUTTA, 2012, p.645-649). O outro, objetivou
validar o Microsoft KinectTM para avaliação do controle postural, já que seu sistema fornece dados
em tempo real da posição anatômica nas três dimensões (3D). Seus resultados sugerem que o
Microsoft KinectTM pode validamente avaliar estratégias cinemáticas de controle postural, tornando119

se uma ferramenta útil de avaliação da postura na prática clínica (CLARK et al, 2012, p.372-377).
Apesar destes autores sugerirem a possibilidade de utilizar o Microsoft KinectTM na
avaliação do controle postural, não há estudos relacionando a aplicação desta tecnologia como uma
estratégia de educação postural. Dessa maneira, optei por utilizar este recurso para compor um
Programa de Educação Postural Integrada com crianças do ensino fundamental; pois, além de
sinalizarem gostar de videogames; sua utilização possibilita integrar os aspectos motores, cognitivos
e emocionais durante a prática do jogo, criando um contexto potencialmente favorável à educação
postural.
Foram organizados, então, dez encontros realizados numa das salas de aula do pavilhão do
5º ano, com atividades diversificadas que reuniam aspectos motores, cognitivos e emocionais,
através de uma metodologia proposicional-hipertextual de educação postural integrada. Cada
encontro foi descrito separadamente com base nas informações captadas em vídeo e nos relatos
presentes no diário de bordo e pasta-portfólio. A análise de cada categoria teórica walloniana foi
realizada de acordo aos dados identificados em cada encontro e seguiram o quadro de referência
estruturado abaixo.
Quadro 1 – Descrição das Categorias Teóricas Wallonianas, utilizadas como referência de análise do
Programa de Educação Postural Integrada – Projeto Postura Legal

Categorias Teóricas Wallonianas
Motricidade

Descrição
A motricidade ocupa um lugar diferenciado na teoria
walloniana. Refere-se aos fatores orgânicos, emocionais e
cognitivos relacionados e integrados ao movimento. Supõe,
portanto, um processo físico, cognitivo e emocional. O ato
motor é indispensável para a construção do conhecimento e
para a expressão das emoções, sendo inerente à constituição da
pessoa.

Cognição

Conjunto

de

funções

responsáveis

pela

aquisição,

transformação e manutenção do conhecimento através de
imagens, noções, ideias e representações.
As condutas cognitivas, para Wallon, surgem a partir das
afetivas, que traz em si um contexto motor e de
amadurecimento orgânico, incluindo o do sistema nervoso. A
passagem do ato ao pensamento, e vice-versa, perpassa por
oposições e conflitos entre situação e ação, problemas e
soluções, de forma que esta contínua interação dialética entre
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o pensamento e a ação interferem na aprendizagem e na
qualidade de sua adaptação.
O ato mental projeta e controla o ato motor (ideomotor), sendo
esse o conceito central do desenvolvimento e da aprendizagem
em Wallon.
Emoção

As emoções são consideradas base da afetividade e da ligação
do organismo (corpo) com o social. A emoção está na origem
da atividade intelectual e da constituição da subjetividade.
A emoção se inscreve na postura e na motricidade, por regular
o moldar a função tônica.
Refere-se a uma condição orgânica, material, empírica,
visível, intensa, sem controle e de curta duração.

Afetividade

Afetividade refere-se às emoções, sentimentos e paixão. Esta
tem sua gênese nos estados orgânicos (ato motor da
musculatura esquelética e lisa) do recém-nascido.
Refere-se a uma condição identificada mais por seu
componente representacional, imaterial e de longa duração.
Quando o afetivo se entrelaça com o motor e o cognitivo,
favorece a constituição de valores, vontade, interesses,
necessidades, motivações que dirigirão escolhas e decisões ao
longo da vida.
A condição de ser afetado pelo mundo estimula tanto os
movimentos do corpo como a atividade mental, além de
retroalimentar a própria afetividade.

Função Tônica

O tônus (função tônica) é considerado o ponto de intersecção
entre o orgânico e o mental. É sensível às alterações
emocionais e transmite-as, reciprocamente, aos músculos
esqueléticos e viscerais.

Função Postural

Está inicialmente ligada a toda a atividade motora e sensorial
como um fator indispensável de acomodação exata, de apoio e
preparação.

Mediante

o

jogo

das

atitudes

e

do

desenvolvimento, a função postural se torna não somente um
elo entre os domínios simultâneos e os momentos sucessivos
de nossa atividade, mas dá ao próprio sujeito o sentimento de
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sua coerência atual e de sua unidade realizadora. É a primeira
forma de consciência subjetiva.
Movimento

O movimento, enquanto ato associado a uma inteligência
prática e/ou discursiva, suscita efeitos, os quais também se
tornam causas (retroalimentação), de modo a despertar,
explorar e ordenar (funções cognitivas) as sensibilidades
(emoções) correspondentes, em reações circulares.

Inteligência Prática (Inteligência É uma certa capacidade de fazer constelações, que opera
das Situações)

através da atração mútua entre o real e os impulsos
correspondentes.

Por

sua

característica

essencialmente

assimilante, possibilita juntar, entre as impressões do
momento, todas as que melhor podem contribuir para o
desempenho da ação, fornecendo ao sujeito meios e objetivos
adequados para uma dada situação, esgotando-se nela.
Na inteligência prática, ou das situações, o pensamento se
projeta em atos motores. Esta inteligência opera no plano
sensório-motor,

por

apreensão

e

utilização

globais

das

circunstâncias.

Inteligência Discursiva

A inteligência discursiva tem a ação expressa por códigos, a
percepção

expressa

por

enumerações,

observações

e

associações, além das palavras e linguagem. Opera, portanto, no
plano da representação e dos símbolos, relacionando momentos
sucessivos. Esta inteligência tem sua matriz na sociedade, onde,

para o indivíduo, cabe ser ou não apto a assimilar seu uso, fato
que pode estar relacionado à subjetividade. A inteligência
discursiva tem suas condições próprias e apresenta interface
com os tipos de experiências vivenciadas.
Atividade Proprioplástica

Refere-se ao caráter de plasticidade corporal que tem a
emoção. Nesse sentido ela esculpe/modela o corpo, se fazendo
visível. Há, portanto, uma relação de reciprocidade entre o
movimento e a emoção, sendo através dele que as questões
emocionais se exteriorizam.

Pessoa Completa

A noção de pessoa completa está relacionada à união e
integração de todos componentes citados, em suas diferentes

122

configurações

e

funcionamento,

a

cada

estágio

do

desenvolvimento, numa só totalidade, a pessoa. Este
desenvolvimento admite uma sequencia característica da
espécie,

mas

os

conteúdos

de

cada

componente/domínio/conjuntos funcionais (motor, afetivo,
cognitivo, pessoa) varia historicamente, culturalmente e
singularmente, num processo que é aberto a cada nova
exigência do meio, e estão relacionados aos limites e
possibilidades de cada etapa decorrente da passagem do tempo
(dimensão temporal do desenvolvimento).
Numa abordagem crítica a este conceito, suponho que a noção
de

pessoa

completa

demonstra

sua

incompletude

e

possibilidades, estando potencialmente aberta a atualizações
constantes diante de todo um contexto (real, virtual,
representacional, simbólico, material e imaterial, por exemplo)
vivenciado pela pessoa.
Fonte: Elaborado pela autora (Wallon, 2008; Fonseca, 2008; Mahoney, Almeida, 2004; Dantas, 1990;
Cerisara, 1997).

Além dos 10 encontros, também foram realizados 2 (dois) momentos de intervalo para
alongamentos em sala de aula, com possibilidade de duração de cinco a dez minutos, sob a
orientação da pesquisadora. Nestes momentos todos os alunos da sala eram estimulados a participar,
inclusive a professora.
Ao final destas ações, foi realizado um encontro de encerramento, para a finalização das
atividades de postura do primeiro ciclo junto aos alunos.
Na continuidade deste capítulo, após as descrições e análises dos encontros do Programa de
Educação Postural Integrada, foi realizada uma abordagem dos três domínios wallonianos,
motricidade, cognição, emoção, frente às impressões identificadas nos dias de atividades e na
reavaliação (dados apresentados no tópico 4.6 – “Reavaliação, Devolutiva e Finalização”), a fim de
possibilitar uma abordagem teórica destas variáveis no tópico 4.7 intitulado: “Análise das
Categorias Motricidade, Cognição e Emoção no Programa de Educação Postural Integrada – Projeto
Postura Legal”.
Os resultados encontrados possibilitaram a geração de alguns indicadores que estão
apresentados no tópico 4.8 deste capítulo, a citar:
- Indicadores da experiência de Educação Postural Integrada (EPI) desenvolvida na Escola
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Estadual Professora Angelita Moreno para a prática pedagógica do programa intitulado “Projeto
Postura Legal”;
- Indicadores tecnológicos, dentro da perspectiva da tecnogênese;
- Indicadores pedagógicos para uma abordagem clínica fisioterapêutica integrada, no sentido
de uma instauração prática de uma abordagem clínico-pedagógica no âmbito da Fisioterapia;
- Indicadores, a partir desta experiência de Educação Postural Integrada, para a prática
pedagógica com crianças da Educação Básica;
- Indicadores para propor um aprofundamento teórico da abordagem fisioterapêutica sobre a
postura;
- Indicadores para propor um redimensionamento curricular do Curso de Fisioterapia, com
vistas a superar a perspectiva tecnicista/mecanicista que norteia a formação do Fisioterapeuta;
- Indicadores para o desenvolvimento de uma Política Pública na área da Educação em
Saúde com ênfase na educação postural;
- Indicadores emocionais, cognitivo e motores, que surgiram ao longo da experiência de
Educação Postural Integrada, a fim de retroalimentar o processo de educação postural.
4.5.1 – Primeiro Encontro

O objetivo do primeiro encontro (28/11/12) foi realizar uma apresentação dos participantes,
pesquisadora e voluntárias, bem como abordar sobre a importância do alongamento para o corpo, a
fim de que pudessem perceber as sensações do corpo antes e depois das atividades propostas neste
dia (Vídeo 1 – DVD 01).
A sala foi arrumada em um único círculo com as crianças e pesquisadora sentadas em
colchonetes da maneira que se sentissem confortáveis. As atividades foram iniciadas às 12:40, com
apresentação geral das crianças e equipe de pesquisa (pesquisadora e voluntárias). Algumas regras
foram definidas em parceria com as crianças como: respeito aos colegas e às pesquisadoras, a
necessidade de escuta mútua apesar de ser permitido que se expressassem voluntariamente,
definição do sinal que significava que o momento era de silêncio e de escuta como quando a
pesquisadora fizesse um círculo com a mão fechada, a importância da frequência desde que fosse
por desejo de estar presente, e esclarecimentos sobre os dias das atividades e o prazo final deste
primeiro ciclo.
Em seguida, foi proposto pela pesquisadora que as crianças estendessem os MMII (membros
inferiores), mantendo-se sentadas, e percebessem como era esta posição, além de observar o grupo.
Alguns participantes imediatamente responderam que era desconfortável e que era difícil manter a
coluna ereta sem flexionar os joelhos. Perguntei, então, o que fazer para melhorar esta sensação e
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responderam que poderiam ser feitos alongamentos e exercícios.
Foi proposto, então, que retirassem os sapatos e tentassem alcançar os pés, a fim de avaliar o
alcance dos alunos (teste de flexibilidade). Poucas crianças realizaram esta atividade sem
compensar com a flexão dos joelhos, ou queixarem-se de dor em virtude da força tensiva provocada
em músculos posteriores de coxa (isquiotibiais). Entretanto, um dos alunos que conseguiu realizar o
movimento solicitado, levantou-se para mostrar que conseguia realizá-lo em outra posição também.
Realizamos, então, dois tipos de alongamento para verificarmos se estes impactavam na
melhora do alcance/flexibilidade. No primeiro alongamento, os alunos se mantiveram sentados nos
colchonetes, com os membros inferiores levemente abduzidos, e foi solicitado que iniciassem a
flexão do pescoço até a sensação de alongamento suave na musculatura posterior. Este primeiro
momento foi mantido 15 (quinze) segundos, e, em seguida, tentaram ganhar mais amplitude deste
movimento, com manutenção de 10 (dez) segundos. Após estes 25 segundos de alongamento,
retornaram para a posição inicial lentamente, reposicionando primeiro a coluna lombar, torácica e
por último a cervical. O segundo alongamento foi realizado em posição semelhante à anterior,
entretanto com um dos joelhos flexionado, de forma que a planta do pé deste membro inferior
tocasse na face medial do membro inferior oposto, o qual estava mantido em extensão do joelho.
Solicitei, novamente, que tentassem flexionar o tronco para alcançar o mais distante possível na
direção do membro inferior estendido. Foram mantidos 15 segundos de alongamento em cada lado.
No momento em que eram realizados os alongamentos, muitos alunos relataram dor e
dificuldade em realizar o solicitado. A pesquisadora demonstrava os movimentos e depois orientava
individualmente os limites do alongamento e os ajustes necessários.
Após os alongamentos, foi proposto que, em sedestração nos colchonetes, com os membros
inferiores estendidos e próximos, tentassem novamente alcançar os pés. As crianças relataram
melhora. Em seguida perguntei se estavam conseguindo se sentar melhor, sem dor e sobre os
ísquios (parte posterior e inferior do osso ilíaco que forma a pelve); sendo que todos responderam
afirmativamente. Questionei, então, se era possível melhorar a postura do corpo. A resposta
unânime foi sim. O contrário também foi perguntado, ou seja, se existia a possibilidade de piorar a
postura do corpo, sendo também afirmativas as respostas. Dessa maneira, perguntei o que eles
achavam que iríamos fazer em nossos encontros, e responderam que achavam que faríamos
exercícios e brincadeiras para a postura.
Foi pedido, então, que levantassem e sentassem novamente. Todos realizaram os
movimentos de forma inadequada, forçando a coluna e sem utilizar a alavanca dos membros
inferiores. Perguntei se achavam que estavam realizando os movimentos de forma correta e
responderam que sim. Demonstrei uma maneira de realizar esta função sem sobrecarregar a coluna
e melhorar a descarga de peso em membros inferiores. Tentaram repetir a sequência
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espontaneamente e, para aqueles que realizavam corretamente, oferecia feedback verbal de reforço
positivo.
Após este momento, todos calçaram os sapatos, seguindo a orientação postural correta de
cruzar o membro inferior a ser calçado na altura do joelho oposto. Foi solicitado que levantassem e
mantivessem os colchonetes recostados na parede, para depois se reposicionarem em círculo
novamente, entretanto na postura ortostática (em pé). Foi perguntado se eles já estavam cansados de
ficar sentados e se agora estava mais confortável permanecer em pé. Muitos alunos responderam
afirmativamente. Foi, então, explicado que o grande tempo e a forma adotada para se posicionar em
uma postura, pode levar ao cansaço, fadiga, tensão muscular ou dor. O segredo, portanto, é saber
oscilar entre boas posturas durante as atividades da vida diária; ao invés de manter uma posição,
mesmo que adequada, por longos períodos.
Então, foi proposta uma dinâmica em sala onde os mesmo deveriam andar conforme o ritmo
verbal e sonoro estabelecido pela pesquisadora. Foram estabelecidas diferentes velocidades e ao
comando verbal e código sonoro, os alunos deveriam modificar a velocidade ou se manter andando
com posições diferentes dos membros superiores e pés, por exemplo, quando fosse solicitado pela
pesquisadora. Esta dinâmica envolveu o estímulo ao aspecto cognitivo (precisavam decodificar e
executar as solicitações da pesquisadora que se assemelhavam a desafios motores), motor
(movimento do corpo) e emocional (expressões e verbalizações durante as atividades).
Após a dinâmica descrita foi questionado se, em virtude da sua realização, estariam com
mais facilidade para alcançar as mãos nos pés. Ao tentarem repetir o procedimento, foi observado
que todos aqueles com diminuição da flexibilidade para este movimento no início, obtiveram
melhora, especialmente aqueles que realizaram as tarefas de acordo às orientações da pesquisadora,
fato que os deixou muito satisfeitos.
Ao final, os alunos receberam uma folha em branco para que preenchessem com o nome e
expressassem o que sentiram após as atividades. Os alunos reclamaram muito desta atividade, além
de ser denotada a dificuldade em realizá-la. Diante desta observação, a pesquisadora e uma das
voluntárias se aproximaram destas crianças e questionaram, novamente, sobre o que a criança tinha
aprendido naquele dia e quais as sensações percebidas no corpo durante as atividades. Foi então
perguntado o que achavam de escreverem o que haviam informado verbalmente. Esta atitude
facilitou mais a aceitação da tarefa de registro.
Após este registro, as anotações dos alunos foram afixadas numa pasta portfólio
individualizada, a qual serviu para o registro diário das atividades. Estes dados foram utilizados pela
pesquisadora para análise e descrição dos resultados.
Dentre as notas escritas em diário de bordo pelas voluntárias, que observavam e anotavam
todos os acontecimentos que identificavam importantes, encontraram-se: as inúmeras interrupções
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das atividades por outros alunos, que pela curiosidade, abriam a sala ou ficavam nas janelas; uma
aluna que não quis retirar o tênis, o que foi ponderado e aceito pela pesquisadora, mas a aluna saiu
do círculo antes das atividades terminarem; uma aluna dispersa, com dificuldade de se concentrar e
realizar as atividades ao mesmo tempo dos outros, já que a maioria das vezes realizava um
movimento após os demais colegas; acústica ruim da sala; sala estava suja neste dia, com pedaços
de papel no chão, e quente, por um dos ventiladores não estar funcionando; disponibilidade de
apenas 10 (dez) colchonetes na escola; e existência de “brincadeiras” com tons de agressividade
entre eles e bulling, como por exemplo, qualificavam seus colegas como “burro” com frequência.
Os alunos, entretanto, estavam ativos, participativos e a maioria cumpriu as ações sugeridas.
A atividade foi finalizada às 13h21min da tarde.
Onze alunos participaram desta atividade e anotaram suas considerações na pasta-portfólio.
Dos participantes, 7 (63,64%) relataram melhora da flexibilidade, postura ou dor; 2 (18,18%)
sinalizaram a presença de dor ao final da atividade; e 2 (18,18%) disseram não ter notado qualquer
mudança comparativa. As declarações estão transcritas abaixo:
“Eu fiz exercício. Eu senti minhas costas doendo. Não consegui tocar no pé sentada e nem
em pé. Minha perna ficou doendo e depois foi muito ótimo.” (RJS, 12 anos)
“Eu senti minhas costas. Depois eu consegui alcançar minhas mãos nos pés bem melhor.”
(LSS, 11 anos)
“Eu senti dores nas costas, um pouco de dor no joelho e fiquei melhor para alcançar no pé”.
(BTSC, 10 anos)
“Eu senti dores nas costas, mas depois do exercício eu melhorei e agora é só alegria.
Minhas costas ficaram bem melhor”. (CSO, 11 anos)
“Eu fiz exercício. Eu me senti bem”. (LST, 11 anos)
“Eu fiz exercício e antes eu não conseguia tocar no pé, agora eu consigo. Minhas costas
ficavam doendo, depois não está doendo mais.” (ABSC, 10 anos)
“Eu não ficava reta, agora eu consigo ficar normal. Eu não sinto nada no corpo, nem nas
costas e no pescoço.” (BGS, 12 anos)
“Eu senti mais leve, só que as costas ficaram doendo, cansadas e a perna ficou doendo.”
(JVSA, 12 anos)
“Eu fiz exercício. Eu senti muita dor nos pés, na coluna e na cabeça”. (AAS, 13 anos)
“Fiz exercício. Não senti nada.” (JCCR, 11 anos)
“Senti nada vezes nada. Fiz alongamento e exercício.” (LS, 11 anos)

No Quadro 2, a seguir, estão algumas observações identificadas neste primeiro encontro
com base nas categorias wallonianas utilizadas para análise.
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Quadro 2 – Análise das Categorias Teóricas Wallonianas, com referência ao Primeiro Encontro do
Programa de Educação Postural Integrada – Projeto Postura Legal

Categorias Teóricas Wallonianas
Motricidade

Observações
Ações práticas com relação ao desempenho motor, através da
flexibilidade e movimento, sendo possível avaliá-los e
observá-los (flexibilidade e o movimento) nos participantes
durante as atividades de alongamento.

Cognição

Abordagem dialógica, relacionando pensamento, realidade e
percepção

dos

alunos

quanto

às

suas

condições

osteomioarticulares durante as atividades propostas no
encontro. As problematizações referenciadas materialmente
(através das dinâmicas de alongamento e movimento)
permitiram reflexões, por parte dos participantes, sobre as
situações de encurtamento muscular, desvios posturais, formas
de sentar, andar, levantar, calçar sapatos, facilidade e
dificuldade para realizar uma determinada ação e movimento.
As respostas dos participantes aos questionamentos da
pesquisadora tanto mobilizaram ações intelectuais/cognitivas,
como demonstrações motoras, além de expressões emocionais
de recusa, aceitação, colaboração, receptividade, por exemplo.
Emoção

Foram observadas, com relação aos participantes, expressões
emocionais de alegria (por estarem realizando uma atividade
diferente dentro da escola); recusa (indisposição para realizar
os registros por escrito referente ao que sentiram durante as
atividades); aceitação (das ações motoras direcionadas pela
pesquisadora); colaboração, envolvimento e empenho (diante
de

cada

tarefa

motora

e

problema

levantado

pela

pesquisadora); receptividade e confiança (com relação à
proposta de educação postural e à própria pesquisadora); e
ansiedade e agitação (percebida em alguns alunos que se
desviavam das atividades com mais facilidade e se
antecipavam às propostas e orientações da pesquisadora).
Entre

os

participantes,

pude

identificar

situações

de

brincadeiras agressivas e bulling, com necessidade de serem
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melhor trabalhadas no próximo ciclo.
Afetividade

Expressão de interesses, valores, vontade e necessidades.
Criação de laços afetivos entre alunos, aluno e pesquisadora e
vice-versa.

Função Tônica

Observada mudança do tônus por melhora da flexibilidade e
dos movimentos na maioria dos participantes.

Função Postural

Observada melhora da função postural, por mudança da
posição do corpo para uma forma mais harmônica ao sentar,
andar, levantar e calçar os sapatos.

Movimento

Após as repetições e orientações durante as atividades de
alongamento, houve melhora dos movimentos previamente
solicitados, e que tinham sido pouco ou mal executados, para
maior parte dos participantes.

Inteligência Prática (Inteligência Observada boa capacidade dos participantes para encontrarem
das Situações)

possibilidades de se organizarem frente às ações propostas e às
condições do ambiente.

Inteligência Discursiva

Observada capacidade de fazer associações entre o que foi
executado e refletido/discutido com outras situações, além de
assimilar o uso das atividades propostas e das reflexões
levantadas no que se refere ao seu impacto sobre a postura,
tanto de forma positiva como negativa. Cada participante
expressou estes saberes ao seu modo (na fala, no gesto, no
registro em pasta-portfólio), de acordo as suas subjetividades e
experiências prévias em associação àquelas vivenciadas
naquele momento.

Atividade Proprioplástica

Evidenciada na melhora do tônus, flexibilidade, movimento e
postura no momento da atividade.

Pessoa Completa

Observada a expressão dos diferentes domínios wallonianos
durante o agir dos participantes e pesquisadora. As ações
apresentam um encadeamento contínuo, mas se organizaram
de acordo às descontinuidades expressas pelos diferentes
participantes, de forma que cada temática foi elencada por
uma ação dialógica, em resposta ao que era demandado dos
próprios participantes. Dessa maneira, a pesquisadora não
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impôs uma ordem rígida para a sequência de seus
alongamentos, mas respeitou a pessoa completa/incompleta de
cada participante para esta construção.
Fonte: Elaborado pela autora.

4.5.2 – Segundo Encontro

O objetivo inicial deste encontro (30/11/12) era apresentar as fotos das avaliações posturais
individualmente para serem analisadas pelos alunos e possibilitar que expressassem suas impressões
sobre a qualidade das suas posturas, identificando aspectos negativos e positivos, já que apenas 10
(dez) alunos estavam presentes. Após sete minutos de iniciada a atividade do dia, às 15:47, os
demais participantes chegaram e acrescentei como objetivo: modelar um boneco que representasse a
postura do aluno, com base nas análises que fizeram das fotografias da avaliação postural; e
desenhar uma imagem livre, com sua identificação, para compor capa da pasta/portfólio que serviu
de registro diário dos alunos (Vídeo 2 – DVD 01).
Após observarem as fotos, a maioria relatou ter observado que estava com a postura “torta”,
e alguns disseram que não identificavam alteração, ou que a postura estava “ridícula”. Foi proposta,
então, a atividade que consistiu em reproduzir o próprio corpo, um “boneco”, utilizando a massa de
modelar entregue pela pesquisadora individualmente (Fotos 26 a 28). Inicialmente, como com as
fotos, as crianças estavam mais interessadas em olhar o “boneco” do colega, mas após um tempo de
aproximadamente dez minutos, concentraram-se na tarefa proposta.
À medida que terminavam o “boneco”, o mesmo era registrado em fotografia (Fotos 29 a
50), sendo que apenas 1 participante não finalizou, totalizando 22 bonecos. Após este momento,
receberam uma folha de papel ofício para um desenho livre, a fim de compor a capa da pastaportfólio individual de cada aluno, sendo que todos os presentes fizeram, totalizando 23 pastas
(Fotos 51 a 53). Nesta tarefa, além da criatividade, foi estimulado o ato de socializar os materiais de
pintura e desenho, distribuídos pela pesquisadora.
Uma das observações levantadas pelas voluntárias foram as muitas interrupções das
atividades por outros alunos, que estavam fora da sala e que não participavam da pesquisa, mas que
se mostravam desejosos de participar. A pesquisadora explicou para eles que apenas as crianças
com a autorização dos pais poderiam participar e que haveria um próximo ciclo. Outra observação
foi que alguns alunos pediram sugestões do que desenhar e o que modelar, sendo orientados a
criarem de acordo ao desejo deles, o que parecia difícil. Este fato me leva a inferir que existem
poucas atividades na escola que oportunizem espaço para a criatividade das crianças, ou que
permitam e valorizem seus potenciais criativos. Também é importante registrar as constantes
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provocações entre eles, em nível verbal na maioria das vezes, com palavras como “burro” e/ou
utilização de adjetivos como “gordo” e apelidos que podem ofender, o que caracteriza bulling.
Compareceram 23 participantes. A primeira participante concluiu a atividade às 16h15min e
o último, às 16h30min.

Foto 26–Atividade com massa de modelar

Foto 27–Atividade com massa de modelar

(dados da autora)

(dados da autora)

Foto 28–Atividade com massa de modelar (dados da autora)

Foto 30– Dados da autora (AKSS-11 anos)

Foto 29– Dados da autora (TSC-14 anos)

Foto 31– Dados da autora (BTSC, 10 anos)
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Foto 32– Dados da autora (LOB, 11 anos)

Foto 34– Dados da autora (JVSA, 12 anos)

Foto 36– Dados da autora (SOS, 11 anos)

Foto 33– Dados da autora (BGS, 12 anos)

Foto 35– Dados da autora (RoJS, 11 anos)

Foto 37– Dados da autora (LST, 11 anos)
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Foto 38– Dados da autora (AAS, 13 anos)

Foto 40– Dados da autora (RJS, 12 anos)

Foto 42– Dados da autora (LS, 11 anos)

Foto 39– Dados da autora (JLS, 10 anos)

Foto 41– Dados da autora (MLMO, 10 anos)

Foto 43– Dados da autora (GGS, 10 anos)
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Foto 44– Dados da autora (JFO, 12 anos)

Foto 46– Dados da autora (ECG, 11 anos)

Foto 48– Dados da autora (LSS, 11 anos)

Foto 45– Dados da autora (IGJS, 12 anos)

Foto 47– Dados da autora (JFF, 11 anos)

Foto 49– Dados da autora (CSO, 11 anos)
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Foto 50– Dados da autora (ABSC, 10 anos)

Foto 51– Atividade de Desenho para capa da PastaPortfólio (Dados da autora)

Foto 52– Atividade de Desenho para capa da Pasta-

Foto 53–Pastas- Portfólio (Dados da autora)

Portfólio (Dados da autora)

No Quadro 3 abaixo, estão algumas observações identificadas neste segundo encontro com
base nas categorias wallonianas de análise.
Quadro 3 – Análise das Categorias Teóricas Wallonianas, com referência ao Segundo Encontro do
Programa de Educação Postural Integrada – Projeto Postura Legal

Categorias Teóricas Wallonianas
Motricidade

Observações
Movimentação livre e espontânea dos participantes. Era
permitido levantar, trocar ou pegar materiais e conversar com
os colegas.

Cognição

Os participantes puderam descrever, classificar e representar o
que haviam percebido nas fotografias de avaliação postural,
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através da confecção de um “boneco” de massa de modelar e
criarem um desenho livre para compor sua pasta-portfólio
(criatividade).
Emoção

Expressão de alegria e animação durante a atividade,
especialmente por oportunizar espaço para a criatividade.
Alguns se demonstraram desconfiados no início, por nunca
terem realizado uma atividade dentro desta formatação. Outros
estavam tímidos e inseguros, preferindo não mostrarem suas
fotografias e deixarem em “segredo” o que estavam
modelando com relação aos demais colegas. A ansiedade
também

foi

observada,

onde

alguns

participantes

demonstravam querer seus desejos atendidos imediatamente.
Foram identificadas expressões de autodepreciação, quando
alguns participantes disseram que suas fotografias estavam
com a postura “ridícula”. Observação de atitudes agressivas e
bulling entre alguns participantes. Acrescento que algumas
crianças manifestaram não gostar de desenhar ou de pintar, o
que pode ter relação com situações de desaprovação ou
frustração anteriores (sendo necessária uma abordagem destas
questões no próximo ciclo). Também foram observadas
situações onde o participante apresentava dificuldade de
expressar sua criatividade, solicitando da pesquisadora e das
voluntárias exatamente o que deveriam fazer (subordinação).
Afetividade

Expressão de interesses, valores, vontade e necessidades.
Criação de laços afetivos entre alunos, alunos e pesquisadora e
vice-versa.

Função Tônica

Mudança do tônus muscular durante as atividades diante das
emoções vivenciadas.

Função Postural

Diferentes posturas foram adotadas para esta atividade. Livre
posicionamento.

Movimento

Livre e espontâneo.

Inteligência Prática (Inteligência Pensamento projetado nos atos motores através da modelagem
das Situações)

e desenho.

Inteligência Discursiva

Utilização de diferentes materiais para a expressão da
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criatividade de acordo sua subjetividade: massa de modelar,
papel, caneta, lápis de cor, piloto, lápis, hidrocor.
Atividade Proprioplástica

Expressões motoras (posturais) e faciais

(de alegria e

empenho, por exemplo) pelos participantes durante a
realização das tarefas propostas.
Pessoa Completa

A pesquisadora não impôs uma ordem rígida para a sequência
desta atividade, mas, numa ação dialógica, respeitou a pessoa
completa/incompleta

de

cada

participante

para

esta

construção.
Fonte: Elaborado pela autora.

4.5.3 – Terceiro Encontro

Os objetivos deste encontro (05/12/2012) foram realizar uma retrospectiva dos encontros
anteriores, aprender a nomenclatura que define cada parte do corpo e vivenciar uma dinâmica de
abordagem corporal denominada percussão óssea, relacionada à Eutonia (Vídeo 3 e 4 – DVD 01).
A atividade foi iniciada às 12:40 da tarde, estando todos sentados um a frente do outro.
Primeiramente foi conduzido um levantamento das atividades dos encontros anteriores, com
questionamentos sobre o que gostaram e o que se lembravam de ter acontecido. Logo após foi
perguntado se os participantes já haviam feito massagem alguma vez, e a maioria respondeu
negativamente. A pesquisadora propôs, então, a realização da técnica de percussão óssea que
consiste em aplicar com a própria mão estímulos de percussão no seu corpo, com ritmo e força
dosados da forma que seja percebido como o mais agradáveis para o indivíduo. Esta técnica pode
ser aplicada com bambus ou colher de pau, bem como ser aplicada em outrem; entretanto optei por
utilizar a própria manualidade dos púberes e que esta fosse aplicada neles mesmos, a fim de evitar
desentendimentos. Foi solicitado, então, que mantivessem o punho cerrado confortavelmente e que
fizessem percussões na altura da clavícula do membro superior oposto, iniciando suavemente, a fim
de perceberem qual era o estímulo mais agradável para eles. Esta etapa pode ser definida como
“calibração”.
A partir do momento que iniciaram a percussão, a pesquisadora perguntava o nome do osso
e da região que estava sendo percutida, na sequência de proximal para distal, mantendo alguns
segundos de estímulo em cada região. Começaram percutindo e nomeando a clavícula e esterno,
seguindo para as costelas, ombro, úmero, cotovelo, rádio, ulna, punho e mão (Foto 54 a 56). Ao
chegar na mão, foi orientado que diminuíssem o ritmo no sentido de parar suavemente a atividade.
Questionei, então, como estava o membro superior percutido. E as respostas convergiram para
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“relaxado e leve”, entretanto ou outro estava “pesado e cansado”.
Foi solicitado também que testassem a Amplitude de Movimento (ADM) bilateralmente. Os
participantes, então, elevaram os membros superiores e relataram que o membro trabalhado estava
mais leve e rápido que o outro (Foto 57).
A pesquisadora fez o convite para que percutissem o lado oposto e que realizassem os
mesmos procedimentos ao término da sequência estabelecida, com os mesmos resultados. Alguns
participantes referiram cansaço, já que esta atividade demanda uma repetição de movimentos, sendo
orientados a descansarem um pouco e melhorarem a execução da manobras as quais devem ser
feitas com o punho “solto”, ao invés de mantidos rigidamente em posição neutra.
A percussão também foi realizada nos membros inferiores, um de cada vez, iniciando pela
pelve, quadril, coxa/fêmur, joelho, perna/tíbia, tornozelo e pé (Fotos 58 e 59). Após esta sequência,
foi solicitado que se levantassem para perceberem diferenças entre o membro inferior (MI)
percutido e o oposto (Foto 60). Relataram que o membro percutido estava “mais leve”.
A coluna vertebral também foi nomeada e foi esclarecido que a manobra poderia ser feita
neste local também. Entretanto, a percussão não foi realizada na coluna em virtude de ser necessário
que houvesse troca e a pesquisadora estava atenta para a possibilidade de acontecer algum
comportamento mais agressivo, já que eram constantemente observadas provocações entre eles.
Segundo Wallon, a expressão emocional tem uma alta contagiosidade e apresenta um poder
epidêmico, já que a comunicação emocional mobiliza o outro.
Importante ratificar que além desta atividade proporcionar uma automassagem, relaxamento,
e autoconhecimento, possibilitou identificar cada parte do corpo, já que à percepção do local
percutido, a nomenclatura da região era repetida na sequência.
Ao fim da dinâmica, foi retomada a nomenclatura de cada parte do corpo com uma grande
assertiva e, depois, solicitado que os participantes escrevessem e/ou desenhassem o que tinham
aprendido neste encontro. Este momento foi de insatisfação para os alunos que estavam indispostos
para escrever. Foi orientado que poderiam escrever ou desenhar aquilo que sentiram, e que era
importante que se expressassem. Alguns ficaram olhando para o papel sem saber o que fazer e
aguardamos que se colocassem livremente. Ao final, todos registraram na pasta-portfólio, num
contexto geral, que aprenderam o nome dos ossos e que fizeram massagem.
Observamos que uma das alunas permanecia desconcentrada durante as atividades (a mesma
do primeiro encontro), sendo necessárias informações direcionadas para esta aluna constantemente.
Além disso, um dos alunos apresentava frequentemente atitudes agressivas com os demais colegas
no decorrer das atividades, fato que prejudicava a fluidez das ações propostas. Em todos estes
momentos, a pesquisadora interferia questionando o porquê destas atitudes e enfatizava sobre a
importância de uma boa postura também no comportamento e nas relações com os demais colegas,
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fato acordado no primeiro encontro.
Participaram deste encontro 17 alunos. A atividade finalizou às 13h10min da tarde.

Foto 54–Percussão do Membro Superior

Foto 55–Percussão do Membro Superior

(Dados da autora)

(Dados da autora)

Foto 56–Percussão da mão (Dados da autora)

Foto 58-Percussão dos MMII (Dados da autora)

Foto 57–ADM após Percussão dos MMSS (Dados da autora)

Foto 59–Percussão dos MMII (Dados da autora)

139

Foto 60–Percepção do Membro Inferior Percutido
(Dados da autora)

No Quadro 4 estão algumas observações identificadas neste terceiro encontro com base nas
categorias wallonianas de análise.
Quadro 4 – Análise das Categorias Teóricas Wallonianas, com referência ao Terceiro Encontro do
Programa de Educação Postural Integrada – Projeto Postura Legal

Categorias Teóricas Wallonianas
Motricidade

Observações
Atividade de percussão óssea em esqueleto apendicular,
explorando posicionamento e movimento dos participantes.

Cognição

Comparação entre o antes e depois de cada estímulo de
percussão em uma região do corpo. Estímulo de integração
entre percepção, classificação e o movimento realizado antes e
depois da percussão óssea. Durante e após a atividade os
participantes

nomeavam

cada

região

e

os

ossos

correspondentes.
Emoção

O ato de percutir promove expressão de emoções associadas à
alteração do tônus muscular das áreas trabalhadas. No caso
deste encontro, os alunos manifestaram alegria e diversão
durante esta atividade. Um participante apresentou-se pouco
colaborativo e mais agressivo, provocando os colegas
próximos, sendo vítima de um episódio de agressão física
(tapas). Há necessidade de melhor trabalhar estas questões na
escola.

Afetividade

Expressão de interesses, valores, vontade e necessidades.
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Criação de laços afetivos entre alunos, aluno e pesquisadora e
vice-versa.
Função Tônica

Normalização do tônus, o que pode ser evidenciado pelos
relatos de “leveza” e de “melhora do movimento” expressos
pelos participantes.

Função Postural

Melhora da postura dinâmica, o que apresenta reflexos sobre a
postura estática.

Movimento

Estímulo à comparação e percepção dos movimentos antes e
depois da atividade.

Inteligência Prática (Inteligência Capacidade de operar ações, assimilando o que era solicitado e
das Situações)

demonstrado pela pesquisadora ao que o ambiente podia
proporcionar.

Inteligência Discursiva

A forma de realizar a percussão óssea, observada individualmente,
foi realizada dentro do ritmo, força, velocidade de cada um, o que
tem uma expressão de subjetividade. Alguns alunos relacionaram a
forma de percutir a outros gestos como “bater carne” e tocar um
instrumento, por exemplo. Antes de iniciarmos a percussão no
corpo, espontaneamente percutiram a mesa e iniciaram uma cantoria
de parabéns para uma das participantes que fazia aniversário no dia
(Vídeo 3 – DVD 01).

Atividade Proprioplástica

Mudança da postura dinâmica e estática com o relaxamento
muscular, associado à diminuição do tônus.

Pessoa Completa

As idiossincrasias foram respeitadas durante a condução da
atividade de percussão.

Fonte: Elaborado pela autora.

4.5.4 – Quarto Encontro

Os objetivos deste encontro (14/12/2012) foram retomar a nomenclatura das partes
apresentadas no último encontro e montar um “quebra-cabeça” do corpo humano em pequenos
grupos (Vídeo 5 – DVD 01).
A sala foi arrumada com seis cartazes afixados nas paredes da sala, sendo colocadas, à frente
destes cartazes, três carteiras. Ao passo que cada aluno entrava na sala, a pesquisadora pedia que
ficassem junto a um dos cartazes nas paredes da sala. As atividades foram iniciadas às 15h35min da
tarde, com os participantes ansiosos para saberem o que seria feito neste dia.
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Iniciamos com a seguinte pergunta: “Quais são as partes/segmentos que formam o corpo
humano”? E responderam que era a “cabeça, tronco e membros”. Então, perguntei se cada parte
tinha um nome específico, inclusive os ossos. Imediatamente responderam quais eram os nomes dos
ossos e dos segmentos trabalhados no encontro anterior. A pesquisadora mostrava no seu corpo
cada parte/segmento e as crianças nomeavam, em diferentes sequências. Este momento serviu para
relembrar o que fora aprendido no último encontro e para corrigir as incorreções na pronúncia da
nomenclatura e a forma de escrita de cada parte/osso.
Após este momento, foi mostrado um quebra-cabeça, criado pela pesquisadora, composto
por cada osso do corpo humano, por segmento, em separado. Ao passo que a pesquisadora mostrava
cada peça do quebra-cabeça, os participantes novamente nomeavam os ossos. Estas peças foram
entregues para cada grupo e estes tinham que colar o esqueleto completo. Para a realização desta
atividade, os participantes precisaram considerar as noções de localização e lateralidade (direita e
esquerda), bem como a parceria e noção de grupo.
Uma dupla iniciou a atividade depois, pois apresentavam um comportamento agressivo com
os demais colegas o que perturbava o ambiente e dificultava a comunicação da pesquisadora com
todo o grupo para as explicações da tarefa e a entrega das peças. A pesquisadora somente entregou
o material para esta equipe após uma conversa individualizada com os mesmos. Para ambos foi
lembrado que as atividades eram de livre escolha e que poderiam ficar para aquela tarefa na
condição de permitirem a atividade sem causarem situações de conflito, pois atrapalhava os demais
colegas e a pesquisadora. Foi também reforçado com estes alunos que não era imprescindível
manterem-se sentados durante as atividades, mas que era importante a atenção e a escuta de ambas
as partes (participantes e pesquisadora). Foi-lhes dito ainda que poderiam pensar sobre o que
aconteceu e expressar o que sentiam. Os mesmos disseram que queriam participar da atividade e,
espontaneamente, mantiveram-se na sala, aguardando o recebimento dos seus materiais. O
interessante é que, apesar de terem iniciado depois, montaram o quebra-cabeça com mais atenção e
finalizaram a atividade antes dos demais.
Ao final da colagem, cada parte do corpo e ossos foram novamente nomeados. Os resultados
foram fotografados e elogiados pela pesquisadora individualmente (Fotos 61 a 68).

Foto 61–Montagem Quebra-cabeça do corpo humano
(Dados da autora)

Foto 62–Montagem Quebra-cabeça do corpo humano
(Dados da autora)

142

Foto 63–Quebra-cabeça do corpo humano
(Dados da autora)

Foto 65–Quebra-cabeça do corpo humano
(Dados da autora)

Foto 67–Quebra-cabeça do corpo humano
(Dados da autora)

Foto 64–Quebra-cabeça do corpo humano
(Dados da autora)

Foto 66–Quebra-cabeça do corpo humano
(Dados da autora)

Foto 68–Quebra-cabeça do corpo humano
(Dados da autora)

Para finalizar, foi entregue uma folha de ofício com o esqueleto completo para que cada
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participante colocasse o nome dos ossos e entregassem para a pesquisadora, a fim de compor a
pasta individualizada de cada aluno. Todos obtiveram 100% de acerto.
Dentre as observações, pode-se afirmar que foi um encontro muito produtivo e os alunos se
mostraram muito satisfeitos e empolgados de forma crescente com a atividade. Interagiram bem em
grupo, especialmente depois da conversa com um dos grupos no início da atividade; e mostraram ter
compreendido noções da estrutura esquelética do corpo e seus componentes, com boa compreensão
de lateralidade. Alguns alunos se despediram carinhosamente.
Participaram deste encontro 16 alunos. A atividade finalizou às 16h35min da tarde.
No Quadro 5 estão algumas observações identificadas neste quarto encontro com base nas
categorias wallonianas de análise.
Quadro 5 – Análise das Categorias Teóricas Wallonianas, com referência ao Quarto Encontro do
Programa de Educação Postural Integrada – Projeto Postura Legal

Categorias Teóricas Wallonianas
Motricidade

Observações
Atividade explorava ações motoras dos alunos para montagem
de um quebra cabeças do corpo (esqueleto humano).

Cognição

Os participantes demonstraram capacidade de articular o que
haviam percebido e nomeado no encontro anterior com relação
a cada parte óssea representada na imagem do esqueleto a ser
montado. Precisavam identificar o osso e o segmento corporal,
demonstrar noção de lateralidade e ordenar as partes ósseas
com semelhança ao corpo humano, sem ter um modelo prévio
apresentado pela pesquisadora.

Emoção

Os alunos manifestaram alegria e diversão durante esta
atividade, com demonstração de segurança, capacidade,
acolhimento e satisfação.
Novamente, uma dupla participante apresentou-se pouco
colaborativa e mais agressiva, provocando os colegas
próximos e dificultando a apresentação, pela pesquisadora, da
proposta de atividade para os participantes, numa reação
provavelmente de oposição e teste com o adulto. Ratifico a
necessidade de melhor trabalhar estas questões na escola.
Ao final da atividade todos os participantes expressavam
autorrealização e animação com a boa conclusão do desafio
proposto.
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Afetividade

A atividade realizada em grupo oportunizou a socialização,
negociação entre os participantes do grupo para qual parte
articular e colar cada segmento no cartaz. Vivenciaram estas
situações de conflito para construírem o quebra-cabeça em
grupo. O resultado dessa construção em grupo foi evidenciado
pelas diferentes posições dos MMSS e MMII ao colarem as
peças ósseas, que pareciam estar dançando, ou andando,
praticando um esporte, ou apenas parados.

Função Tônica

Ajuste tônico diante do desafio de montagem do quebracabeça, com demonstração, por parte dos participantes, de
atenderem à expectativa da pesquisadora.

Função Postural

Exploraram diferentes posições para montar o esqueleto em
cartaz fixado na parede da sala como a posição sentada, em pé,
ajoelhada e agachada.

Movimento

Livre e espontâneo.

Inteligência Prática (Inteligência Escolher as partes a serem coladas e decidir o posicionamento
das Situações)

das peças do quebra-cabeça, em associação a uma posição
corporal adequada para finalizar esta tarefa.

Inteligência Discursiva

Demonstraram capacidade de relacionar as experiências das
atividades anteriores deste programa, das suas situações
vivenciadas socialmente, inclusive na escola, com a montagem
do quebra-cabeça do corpo humano. Cada montagem atendeu
a uma expressão do que foi acordado pelo grupo, considerando
as diferentes subjetividades.

Atividade Proprioplástica

Expressão postural dos sentimentos e emoções durante a
realização da tarefa.

Pessoa Completa

A pesquisadora não impôs uma ordem rígida para a sequência
desta atividade, mas, numa ação dialógica, respeitou a pessoa
completa/incompleta

de

cada

participante

para

esta

construção.
Fonte: Elaborado pela autora.

4.5.5 – Quinto Encontro

Após o período de recesso, no dia 09/01/2013 a pesquisadora compareceu na escola e
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confirmou o encontro do dia 11/01/2013 (Vídeo 6 – DVD 02).
O objetivo deste encontro era resgatar as atividades prévias e definir o contexto ou estórias
que poderiam fazer parte de uma situação a ser criada pelos alunos e pesquisadora, a fim de
construir uma narrativa para as atividades posturais (exercícios através de jogos) de forma a
estabelecer um sentido e uma percepção de sequência para as ações dos próximos encontros.
Foi ratificada a ideia de que se tratava de um programa de educação postural e foram
relembrados os conteúdos aprendidos nos últimos encontros pelos participantes. Foi um encontro de
reinício e retomada das atividades do programa de educação postural, apesar de alguns alunos
estarem desejosos de começarem os exercícios naquele momento.
Os alunos escolheram as seguintes estórias: Homem Aranha, Bela Adormecida, Cinderela,
Branca de Neve, Enrolados, Batman, Peter Pan, Os três Porquinhos e A Casa Assombrada. As
estórias convergem para um contexto de aventuras e desafios.
Afirmaram preferirem jogos como o videogame, Twister e qualquer outro jogo que
estimulasse os movimentos, mas que o melhor era o videogame. Ficou, então, confirmada a
atividade com um jogo de aventura, com videogame, para o próximo encontro, e que o
contexto/narrativa seria criado pelos participantes neste mesmo dia.
Neste dia foi também confirmado, com a Professora Angélica, que poderiam ser realizados
intervalos de 5 a 10 minutos para alongamentos às quartas-feiras, com os alunos da sua turma, a
partir do próximo dia de atividades.
Observou-se que o pequeno número de participantes estava relacionado ao período de
recesso do final do ano, de maneira que algumas crianças ainda não haviam retornado às aulas.
Compareceram 9 alunos e a atividade finalizou às 16h:15min.
No Quadro 6 abaixo, estão algumas observações identificadas neste quinto encontro com
base nas categorias wallonianas de análise.
Quadro 6 – Análise das Categorias Teóricas Wallonianas, com referência ao Quinto Encontro do
Programa de Educação Postural Integrada – Projeto Postura Legal

Categorias Teóricas Wallonianas

Observações

Motricidade

Livre e espontânea.

Cognição

Relacionar as atividades trabalhadas nos encontros anteriores.
Construção de uma narrativa para o desenvolvimento das
atividades dos próximos encontros.

Emoção

Expressão de elementos para compor a narrativa, com base em
estórias que os participantes mais gostam.

Afetividade

Expressão de interesses, valores, vontade e necessidades.
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Presença de laços afetivos entre alunos, aluno e pesquisadora e
vice-versa.
Função Tônica

Relacionada às manifestações emocionais dos alunos.

Função Postural

Expressão livre e espontânea.

Movimento

Livre e espontâneo.

Inteligência Prática (Inteligência Tomada de Decisões com base nas necessidades apresentadas
das Situações)

dentro do que se aplica ao ambiente.

Inteligência Discursiva

Escolhas e verbalizações baseadas na subjetividade para tomada de
decisões e negociação.

Atividade Proprioplástica

As emoções de alegria, raiva (desacordo), aceitação, foram
expressas através de posturas e gestos durante a negociação
entre os alunos e a pesquisadora para articular a narrativa para
as próximas atividades.

Pessoa Completa

A pesquisadora propôs uma ação dialógica, respeitou e
considerou a pessoa completa/incompleta de cada participante
para a definição das atividades seguintes.

Fonte: Elaborado pela autora.

4.5.6 – Sexto Encontro

O objetivo desse encontro (16/01/2013) era criar a narrativa que contextualizasse as
atividades através de jogo do videogame e realizar os exercícios posturais através do exergames
(Vídeo 7).
O encontro foi iniciado às 12h30min da tarde, com a retrospectiva dos encontros anteriores,
sendo perguntado sobre o que era postura e todos imediatamente sentaram corretamente nas
cadeiras e fizeram considerações sobre boa postura. Perguntei se a boa postura era apenas para ser
utilizada no momento de sentar e responderam que a postura correta deve ser empregada em todos
os momentos como sentar, correr, abaixar-se, dormir, escrever, ler, comer, brincar, entre outros.
Ratificamos, então, que orientaríamos os cuidados com a postura estática e dinâmica, através da
utilização de jogos, dentro de um contexto/narrativa criado a cada encontro. As crianças
concordaram e se mostraram interessadas e animadas.
Como o contexto estabelecido no encontro anterior foi de uma estória de aventura e
desafios, iniciei a seguinte estória:
“Era uma vez uma floresta misteriosa e algumas crianças (os participantes) passeavam por
lá”...
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E os alunos completaram a estória livremente, um por vez, chegando a este resultado:
“Existiam muitas árvores, galhos, plantas com espinhos, buracos, tudo muito misterioso e
algumas crianças acabaram se perdendo”...
Após esta sequência perguntei o que eles fariam para achar e resgatar as crianças perdidas e
responderam que enfrentariam os desafios para encontrá-los. Então fiz a proposta de treinarem para
desviarem-se corretamente das “árvores” e “plantas com espinhos”, abaixarem com a postura
adequada para não se baterem nos “galhos”, além de pularem adequadamente os “buracos”, a fim
de não serem surpreendidos pela floresta misteriosa. Todos concordaram e inicialmente orientei que
todos se levantassem para que fossem realizados estes movimentos com a postura correta,
controlando a respiração e a contração da musculatura do transverso abdominal (para estabilização
da coluna), para depois realizarem movimentos semelhantes, com os mesmos cuidados posturais,
durante o jogo do videogame.
O exergame escolhido foi o Xbox 360R com sensor Kinecttm, produzido pela Microsoft

R,

tm

(Foto 69). Nos jogos com o sensor Kinect há necessidade dos movimentos dos jogadores para que
estes se desenvolvam, o que demanda um espaço suficiente para evitar bater, tropeçar ou colidir nos
outros jogadores, espectadores, móveis ou outros objetos (Foto 70). Há também a necessidade de
uma distância suficiente da televisão para evitar contato, bem como certificar-se de estar usando
calçados apropriados para os jogos (a exemplo de um tênis) ou se está descalço, caso seja
conveniente.26 Todos os cuidados e orientações presentes no manual do jogo foram considerados.
O jogo selecionado, coerente com a estória/contexto criado, foi o “Kinecttm Adventures!”, e
a primeira aventura escolhida foi o “Cume dos Reflexos”, onde os participantes precisam saltar,
abaixar-se, esquivar-se para direita e esquerda, além de precisar estender as mãos em várias
direções para pegar os botões de pontuação.27 Este jogo possibilita utilizar reflexos e reações
corporais de equilíbrio e coordenação, permitindo um trabalho cognitivo e motor, associados ao
aspecto emocional, já que possibilita um envolvimento com as situações vivenciadas, permitindo a
criança expressar suas emoções.
Nestas bases, iniciei o jogo “Kinecttm Adventures!”, com uma explicação básica do que era
o jogo e o que cada obstáculo representava no contexto da estória criada. Os participantes jogaram
em duplas, mas o desafio era individual, já que o sensor do Kinecttm pode fazer a leitura de
participantes diferentes jogando ao mesmo tempo. A todo instante a pesquisadora permanecia ao
lado dos participantes oferecendo feedback auditivo e/ou tátil para correção dos gestos e posturas
adotadas (Fotos 71 a 76).
Ao final, apesar de cansados, os participantes relataram que gostaram muito do jogo. Pedi,
26
27

Informações retiradas do manual do Xbox 360R, que acompanha o jogo, na página 2.
Informações retiradas do manual do jogo “Kinecttm Adventures!”, página 10.
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então, que pegassem suas respectivas pastas/portfólio e escrevessem ou desenhassem o que
aprenderam e vivenciaram no encontro.
Importante observar que foi um encontro tranquilo e as atividades aconteceram de forma
sincronizada e animada, onde todos participaram com empenho e atenção com a postura.
Inicialmente precisei oferecer mais orientações verbais e táteis, ao passo que estes gestos eram
integrados e as ações motoras melhor realizadas.
Estavam presentes 6 alunos. O baixo número de presentes neste dia se deve ao fato de uma
das professoras ter suspendido as aulas dos alunos nesta semana. A atividade foi finalizada às 13:30
da tarde.

tm

Foto 69– Xbox 360R com sensor Kinect

Foto 70– Espaço da sala (Dados da autora)

(Dados da autora)

Foto 71– Jogo em dupla (Dados da autora)

Foto 72– Feedback tátil para o alinhamento da pelve
(Dados da autora)
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Foto 73– Feedback tátil para o alinhamento da pelve
durante os gestos (Dados da autora)

Foto 75– Saltando com alinhamento da coluna.
Feedback auditivo (Dados da autora)

Foto 74– Abaixando-se com alinhamento da coluna.
Feedback auditivo (Dados da autora)

Foto 76– Abaixando e desviando com alinhamento
da coluna. (Dados da autora)

No Quadro 7 abaixo, estão algumas observações identificadas neste sexto encontro com base
nas categorias wallonianas de análise.
Quadro 7 – Análise das Categorias Teóricas Wallonianas, com referência ao Sexto Encontro do
Programa de Educação Postural Integrada – Projeto Postura Legal

Categorias Teóricas Wallonianas
Motricidade

Observações
Foram realizadas atividades motoras para educação postural,
onde o gesto dos participantes era identificado e reproduzido
através do videogame, sem necessidade de controles remotos,
ou seja, através de exergames, jogos que promovem
exercícios.
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Cognição

Criação de uma narrativa. Dentro da estória criada pelos
participantes, o jogo escolhido explorava os desafios criados,
no intuito de possibilitar, aos participantes, vivenciar e
identificar os desafios dos jogos, decidindo e criando
estratégias cognitivo-motoras, associada aos reflexos motores
e à motivação proporcionada pela realidade aumentada.

Emoção

Atividade possibilitou a expressão de alegria, entusiasmo e
encantamento (pela diversão que o videogame representa),
expectativa e ansiedade (pela novidade e pela possibilidade de
errar ou de não conseguir jogar), medo (do desconhecido),
envolvimento (pelo contexto da estória e pelas situações
criadas pelo jogo), empenho (onde as atividades eram melhor
realizadas durante o jogo do que em simulações no solo, sem
esta ferramenta), raiva (ao não conseguir executar um
determinado gesto ou não atingir a meta que haviam
estipulado

para

a

pontuação),

desentendimentos

(por

desejarem jogar primeiro que outros colegas), negociação
(para atingirem o objetivo do jogo e para estabelecerem a
ordem para cada um jogar), satisfação (por vivenciarem algo
criativo, relacionando uma estória com uma vivência de uma
realidade aumentada), energia e vibração (ao demonstrarem
uma aprendizado motor diante das relações estabelecidas com
o jogo), tristeza (ao finalizar a atividade). Não houve
manifestações

de

bulling

ou

agressividade

entre

os

participantes.
Afetividade

Expressão de interesses, valores, vontade e necessidades.
Presença de laços afetivos entre alunos, aluno e pesquisadora e
vice-versa.

Função Tônica

Mudança de tônus em virtude do exercício através do
exergames.

Função Postural

Reações posturais de endireitamento durante as mudanças de
posição para enfrentarem os desafios do jogo. Estímulo verbal,
tátil, cinestésico e proprioceptivo por parte da pesquisadora, a
fim de que realizassem autocorreção da postura durante as
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atividades.
Movimento

Movimento realizado em diferentes posturas integrando os
componentes

cognitivos

e emocionais

vivenciados no

momento das atividades.
Inteligência Prática (Inteligência Capacidade de realizar uma tarefa motora para a solução de
das Situações)

um

desafio

num

determinado

momento.

Esta

ação

normalmente é executada ao modo e de acordo aos hábitos de
vida do indivíduo, em aproximação a uma memória corporal
de um gesto motor. O pensamento (identificação e decisões)
expresso em atos motores (feedback motor).
Inteligência Discursiva

Expressões de acordo as subjetividades. Identificadas idiossincrasias
na realização dos movimentos, em virtude das experiências e noções
posturais contextualizadas. A pesquisadora oferecia feedback
proprioceptivo, tátil, cinestésico e auditivo, a fim de proporcionar
uma abordagem diferenciada sobre a educação da postura, de
maneira dinâmica e diferenciada, associando experiência práticavivencial, cognição, aspectos emocionais e motores.

Atividade Proprioplástica

Modelagem corporal pela associação de desafios da narrativa e
dos exergames à resolução de problemas (ação cognitiva),
contextos emocionais diante das decisões e consequências das
mesmas (emoção) e os sistemas osteomioarticulares e neural
(motricidade).

Pessoa Completa

A pesquisadora não impôs uma ordem rígida para a sequência
desta atividade, mas, numa ação dialógica, respeitou a pessoa
completa/incompleta

de

cada

participante

para

esta

construção.
Fonte: Elaborado pela autora.

4.5.7 – Sétimo Encontro

O objetivo desse encontro (18/01/2013) era continuar a narrativa que contextualizava as
atividades através de jogo do videogame e continuar a realização os exercícios posturais através do
exergames (Vídeo 8 – DVD 02).
O encontro foi iniciado às 15h50min da tarde, com a retrospectiva da narrativa iniciada no
encontro anterior para ser complementada. Os participantes disseram que as crianças da estória
(jogadores) precisavam continuar o treinamento, pois a floresta misteriosa era cheia de desafios e
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armadilhas. Dessa maneira, foi decidido que continuaríamos com o mesmo jogo do encontro
anterior.
Antes, foram realizados exercícios de conscientização da postura, com a percepção do
posicionamento que assumiam naquele momento, e da importância de ter o músculo transverso
abdominal contraído, associado a uma boa respiração, durante as atividades do jogo (Fotos 77 e 78).
A ordem dos jogadores e as duplas foram sorteadas. Durante o jogo os participantes foram
estimulados com reforço auditivo e tátil pela pesquisadora, além do estímulo visual (tela do jogo) a
desviar, pular, agachar em uma “floresta” cheia de obstáculos (Fotos 79 a 85). Houve rotatividade
entre as duplas, a fim de permitir troca e oportunidade de integração.
Algumas crianças relataram diferença ao pular e realizar os movimentos com a musculatura
abdominal contraída, sendo muito melhor assim, pois conseguiam melhor amplitude, precisão e
equilíbrio.
Uma das participantes apresentou dificuldade de manter a musculatura abdominal contraída
ao mesmo tempo em que realizava as ações do jogo. Ao terminar seu tempo de jogo, referiu dores
leves na coluna. A pesquisadora orientou que a mesma se sentasse para descansar um pouco e
observar se haveria melhora, o que aconteceu. Novamente a pesquisadora ratificou a importância da
postura correta para realizar as atividades diárias e não apenas durante o jogo.
Além disso, outra participante queixou-se de câimbra em adutores de coxa direita e não
terminou sua rodada do jogo. A pesquisadora alongou esta musculatura e pediu para que a
participante descansasse um pouco, com melhora do quadro.
Foi solicitado às crianças que escrevessem ou desenhassem o que foi realizado e aprendido
neste encontro (Foto 86). Em seguida foi construída uma continuação da estória para o próximo
encontro, relatada a seguir:
“Após terem enfrentado os desafios da floresta, chegaram até um rio sinuoso e visualizaram
um barco ou pequeno bote e decidiram que deveriam seguir por este caminho. Subiram no bote e
seguiram a correnteza do rio.”
Observou-se que algumas crianças tiveram dificuldades de realizarem os ajustes posturais
orientados, entretanto a pesquisadora manteve-se presente e prestou as recomendações e ações
necessárias para cada caso. Estes eventos ratificam a importância de uma boa postura estática e
dinâmica durante as ações diárias, com melhor consciência e percepção corporal.
Compareceram 6 participantes. O baixo número de presentes neste dia se deve ao fato de
não ter acontecido aula em uma das salas pela ausência de uma das professoras e a realização de um
teste em outra sala, onde algumas crianças saíram mais cedo e não esperaram o horário combinado
para a atividade de postura. As atividades foram finalizadas às 16:30 da tarde.
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Foto 77– Orientação sobre a importância de ativar

Foto 78– Orientação sobre a importância de ativar

o Transverso Abdominal durante o jogo e diariamente.

o Transverso Abdominal durante o jogo.

(Dados da autora)

(Dados da autora)

Foto 79– Alinhamento da coluna durante o ato de

Foto 80– Alinhamento da coluna durante o ato de

abaixar. (Dados da autora)

Foto 81– Alinhamento da coluna e ativação do Transverso
Abdominal durante o ato de saltar. (Dados da autora)

puxar. (Dados da autora)

Foto 82– Alinhamento da coluna e ativação do
Transverso Abdominal (Dados da autora)

154

Foto 83– Alinhamento da coluna e ativação do Transver-

Foto 84– Alinhamento da coluna e ativação do

so Abdominal durante o ato de desviar. (Dados da autora)

Abdominal ao mover os MMSS. (Dados da autora)

Foto 85– Alinhamento da coluna e ativação do
Abdominal ao mover os MMSS. (Dados da autora)

Foto 86– Registro individual em pasta-portfólio
(Dados da autora)

No Quadro 8 abaixo, estão algumas observações identificadas neste sétimo encontro com
base nas categorias wallonianas de análise.
Quadro 8 – Análise das Categorias Teóricas Wallonianas, com referência ao Sétimo Encontro do
Programa de Educação Postural Integrada – Projeto Postura Legal

Categorias Teóricas Wallonianas
Motricidade

Observações
Foram realizadas atividades motoras para educação postural,
através de exergames, jogos que promovem exercícios.

Cognição

Continuação de uma narrativa. Dentro da estória criada pelos
participantes, o jogo escolhido explorava os desafios criados,
no intuito de possibilitar, aos participantes, vivenciar e
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identificar os desafios dos jogos, decidindo e criando
estratégias cognitivo-motoras, associada aos reflexos motores
e à motivação proporcionada pela realidade aumentada.
Registro das atividades em pasta-portfólio.
Emoção

Atividade possibilitou a expressão de alegria, entusiasmo e
encantamento (pela diversão que o videogame representa),
expectativa e ansiedade (pela novidade e pela possibilidade de
errar ou de não conseguir jogar), nervosismo (pela apreensão e
expectativa de ser vencedor), medo (do desconhecido),
envolvimento (pelo contexto da estória e pelas situações
criadas pelo jogo), empenho (onde as atividades eram melhor
realizadas durante o jogo do que em simulações no solo, sem
esta ferramenta), raiva (ao não conseguir executar um
determinado gesto ou não atingir a meta que haviam
estipulado

para

a

pontuação),

desentendimentos

(por

desejarem jogar primeiro que outros colegas), negociação
(para atingirem o objetivo do jogo e para estabelecerem a
ordem para cada um jogar), satisfação (por vivenciarem algo
criativo, relacionando uma estória com uma vivência de uma
realidade aumentada), energia e vibração (ao demonstrarem
uma aprendizado motor diante das relações estabelecidas com
o jogo), tristeza (ao finalizar a atividade). Não houve
manifestações

de

bulling

ou

agressividade

entre

os

participantes.
Afetividade

Expressão de interesses, valores, vontade e necessidades.
Reforço de laços afetivos entre alunos, aluno e pesquisadora e
vice-versa.

Função Tônica

Mudança de tônus em virtude do exercício através do
exergames.

Função Postural

Reações posturais de endireitamento durante as mudanças de
posição para enfrentarem os desafios do jogo. Estímulo verbal,
tátil, cinestésico e proprioceptivo por parte da pesquisadora, a
fim de que realizassem autocorreção da postura durante as
atividades.
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Movimento

Movimento realizado em diferentes posturas integrando os
componentes

cognitivos

e emocionais

vivenciados no

momento das atividades.
Inteligência Prática (Inteligência Capacidade de realizar uma tarefa motora para a solução de
das Situações)

um

desafio

num

determinado

momento.

Esta

ação

normalmente é executada ao modo e de acordo aos hábitos de
vida do indivíduo, em aproximação a uma memória corporal
de um gesto motor. O pensamento (identificação e decisões)
expresso em atos motores (feedback motor).
Inteligência Discursiva

Expressões de acordo as subjetividades. Identificadas idiossincrasias
na realização dos movimentos, em virtude das experiências e noções
posturais contextualizadas. A pesquisadora oferecia feedback
proprioceptivo, tátil, cinestésico e auditivo, a fim de proporcionar
uma abordagem diferenciada sobre a educação da postura, de
maneira dinâmica e diferenciada, associando experiência práticavivencial, cognição, aspectos emocionais e motores.

Atividade Proprioplástica

Modelagem corporal pela associação de desafios da narrativa e
dos exergames à resolução de problemas (ação cognitiva),
contextos emocionais diante das decisões e consequências das
mesmas (emoção) e os sistemas osteomioarticulares e neural
(motricidade).

Pessoa Completa

A pesquisadora não impôs uma ordem rígida para a sequência
desta atividade, mas, numa ação dialógica, respeitou a pessoa
completa/incompleta

de

cada

participante

para

esta

construção.
Fonte: Elaborado pela autora.

4.5.8 – Oitavo Encontro

O objetivo desse encontro (23/01/13) era retomar a narrativa que contextualizava as
atividades através de jogo do videogame e continuar a realização os exercícios posturais através do
exergames (Vídeo 9 – DVD 02).
O encontro foi iniciado às 12h50min da tarde. Foi realizada uma retrospectiva da estória
criada, onde os alunos participantes eram estimulados a contarem o que haviam memorizado.
Novamente foi abordada a importância da contração da musculatura abdominal, associada a uma
boa respiração, bem como a adoção de posturas corretas em todas as atividades diárias, inclusive
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durante as brincadeiras. Estas considerações foram elencadas pelas crianças, estimuladas pela
pesquisadora a se expressarem (Fotos 87 e 88).
Como a narrativa/contexto da estória mudou seu cenário para um rio, o jogo “Kinecttm
Adventures!” foi mantido, entretanto foi mudado o desafio para as “Corredeiras”, onde os
jogadores precisam controlar uma balsa com seu corpo, movendo-se para os lados e saltando.28 Esse
jogo pode ser individual ou em dupla, e optei por ser em dupla; já que, para controlar a balsa, os
participantes devem coordenar suas ações em conjunto, para que esta se mantenha em movimento
na direção correta (Foto 89).
As crianças treinaram, então, o jogo das corredeiras em dupla, onde a balsa atendia aos
comandos apenas quando os movimentos aconteciam em parceria, gerando mais integração entre os
jogadores, especialmente por estabelecerem acordos e estratégias entre eles. Uma das duplas
preferiu jogar de mãos dadas espontaneamente, para melhorar a coordenação e similaridade dos
movimentos (Foto 90). Tal estratégia recebeu um reforço positivo pela pesquisadora.
A primeira rodada foi para treinamento e, na segunda rodada, a pontuação foi considerada
para composição do ranking de pontuação total por participante. Em todo momento a pesquisadora
estava ao lado dos jogadores, orientando sobre o posicionamento e movimentos corretos (Fotos 91 a
96). Para finalizar, após duas rodadas, foi solicitado aos alunos que escrevessem ou desenhassem
em suas pastas o que foi aprendido neste encontro. E todos fizeram esta atividade sem queixas ou
indisposição.
Observou-se que as crianças que já estavam realizando as atividades com o jogo desde o
início obtiveram melhores resultados e mais destreza e habilidade nas ações motoras.
Compareceram 10 alunos. Os demais justificaram a ausência, pois não estavam na escola em
período integral neste dia e, como na quarta-feira as atividades iniciam antes das aulas, não
conseguiram chegar a tempo, ou não puderam comparecer. A atividade foi finalizada às 13h30min
da tarde.

Foto 87– Atividade de demonstração das posturas
adotadas antes do jogo. (Dados da autora)
28

Foto 88– Atividade de demonstração da ativação
do Abdominal antes do jogo. (Dados da autora)
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Foto 89– Ações coordenadas em dupla. (Dados da autora)

Foto 90– Estratégia de mãos dadas. (Dados da
autora)

Foto 91– Orientações para o salto . (Dados da autora) Foto 92– Orientações para desviar. (Dados da autora)

Foto 93– Orientações para posicionamento.
(Dados da autora)

Foto 94– Orientações para saltar e desviar.
(Dados da autora)
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Foto 95– Orientações para saltar e pegar objetos.

Foto 96– Orientações para posicionamento.

(Dados da autora)

(Dados da autora)

No Quadro 9, a seguir, estão algumas observações identificadas neste oitavo encontro com
base nas categorias wallonianas de análise.
Quadro 9 – Análise das Categorias Teóricas Wallonianas, com referência ao Oitavo Encontro do
Programa de Educação Postural Integrada – Projeto Postura Legal

Categorias Teóricas Wallonianas
Motricidade

Observações
Atividades motoras para educação postural, em solo e através
de exergames, jogos que promovem exercícios.

Cognição

Continuação de uma narrativa. Registro do que foi vivenciado
em

pasta-portfólio.

Dentro

da

estória

criada

pelos

participantes, o jogo escolhido explorava os desafios criados,
no intuito de possibilitar, aos participantes, vivenciar e
identificar os desafios dos jogos, decidindo e criando
estratégias cognitivo-motoras-emocionais.
Emoção

Atividade possibilitou a expressão de alegria, entusiasmo e
encantamento, expectativa e ansiedade, medo, envolvimento,
empenho, raiva, desentendimentos, negociação, satisfação,
energia e vibração, em semelhança ao encontro anterior. Não
houve manifestações de bulling ou agressividade entre os
participantes.

Afetividade

Mantendo expressões de acordo ao encontro anterior.

Função Tônica

Mesmas observações que encontro anterior.
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Função Postural

Mesmas observações que encontro anterior.

Movimento

Movimento realizado em diferentes posturas integrando os
componentes

cognitivos

e emocionais

vivenciados no

momento das atividades. Os movimentos dos participantes que
já realizavam as atividades previamente eram melhor
executados do que os que iniciavam a tarefa num momento
posterior ou em outro encontro.
Inteligência Prática (Inteligência Capacidade de realizar uma tarefa motora para a solução de
das Situações)

um

desafio

num

determinado

momento.

Esta

ação

normalmente é executada ao modo e de acordo aos hábitos de
vida do indivíduo, em aproximação a uma memória corporal
de um gesto motor. O pensamento (identificação e decisões)
expresso em atos motores (feedback motor).
Inteligência Discursiva

Expressões de acordo as subjetividades. Identificadas idiossincrasias
na realização dos movimentos, em virtude das experiências e noções
posturais contextualizadas. A pesquisadora oferecia feedback
proprioceptivo, tátil, cinestésico e auditivo, a fim de proporcionar
uma abordagem diferenciada sobre a educação da postura, de
maneira dinâmica e diferenciada, associando experiência práticavivencial, cognição, aspectos emocionais e motores.

Atividade Proprioplástica

Modelagem corporal pela associação de desafios da narrativa e
dos exergames à resolução de problemas (ação cognitiva),
contextos emocionais diante das decisões e consequências das
mesmas (emoção) e os sistemas osteomioarticulares e neural
(motricidade).

Pessoa Completa

A pesquisadora não impôs uma ordem rígida para a sequência
desta atividade, mas, numa ação dialógica, respeitou a pessoa
completa/incompleta

de

cada

participante

para

esta

construção.
Fonte: Elaborado pela autora.

4.5.9 – Nono Encontro

O objetivo desse encontro (25/01/13) era continuar a narrativa que contextualizava as
atividades através de jogo do videogame e realizar os exercícios posturais através do exergames
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(Vídeo 10 – DVD 02).
O encontro foi iniciado às 15h55min da tarde com a retrospectiva da estória evidenciando os
movimentos feitos no jogo. Este momento foi narrado e demonstrado pelos participantes, com a
condução da pesquisadora.
A pesquisadora, então, propôs um caminho sinalizado no chão, com fita adesiva, onde os
participantes poderiam fixar desenhos relacionados aos desafios enfrentados na estória (Foto 97).
Os participantes, então, organizaram-se em duplas e escolheram representar um desafio ou uma
etapa referente aos contextos da estória. Algumas duplas escolheram representar as árvores, outras
os galhos das árvores, os buracos/armadilhas e o rio (Foto 98).
Quando todos terminaram, a pesquisadora e as voluntárias ajudaram as crianças a colocarem
as imagens no caminho delineado no chão da sala, a fim de representar todo o percurso que fizeram
até aquele momento (Fotos 99 a 103). Antecipadamente, as crianças que já tinham terminado esta
etapa, começavam a deambular tentando se equilibrar sobre o caminho.
Após terem sido fixadas todas as imagens, foi perguntado para os participantes o que eles
achavam que seria feito. Responderam que era para tentarem se equilibrar no caminho. A
pesquisadora complementou dizendo que toda vez que passassem pelos galhos deveriam abaixar, ao
percorrerem entre as árvores deveriam desviar, quando encontrassem os buracos deveriam pular e o
rio era a chegada. Nesse caminho, ainda, a pesquisadora colocou uma cadeira, para que
demonstrassem como era a forma correta de sentar, além de um objeto no chão que representava
uma pedra, para que mostrassem como deveriam pegá-la. Foi lembrado que todo caminho deveria
ser percorrido com agilidade, equilíbrio, coordenação e, impreterivelmente, boa postura.
A atividade foi feita em dupla e de forma dinâmica. Todos percorreram o caminho seguindo
a contagem da pesquisadora. Sempre que era necessário, a pesquisadora corrigia a postura e
orientava a forma correta de fazer o movimento com estímulo verbal, tátil e demonstração (Fotos
104 a 106).
Após este momento, a pesquisadora pediu que as crianças mantivessem as duplas para o
jogo “Kinecttm Adventures!”, sendo mantido o desafio para as “Corredeiras”, já que a chegada do
caminho feito no chão terminava no rio.
Três duplas jogaram de mãos dadas para um maior sincronismo das ações. As orientações da
pesquisadora sobre a respiração, a ativação da musculatura abdominal e os cuidados posturais,
foram mantidas, em conformidade com os encontros anteriores (Fotos 107 a 112).
Foi realizada uma rodada do jogo e, ao finalizar, foi solicitado que os participantes
desenhassem ou escrevessem o que aprenderam neste encontro. Após, a estória foi continuada pelos
participantes da seguinte maneira:
“Ao finalizar o caminho pelo rio, as crianças avistaram um lobo e correram para se
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esconder em uma cabana. Dentro dela encontraram um grande aquário, onde era possível ver os
peixes que passavam pelo rio. Entretanto, havia alguns vazamentos que poderia inundar o local,
sendo necessário fechá-los.”
Observou-se que algumas duplas não conseguiram desenhar juntas, ou se organizarem para
isto, de modo que pegaram, espontaneamente, mais papel e fita adesiva para colarem os dois
desenhos para parecerem um. Foram observados conflitos de negociação entre algumas duplas
sobre o que deveriam desenhar e as cores a serem empregadas. Outros se mostravam inseguros
sobre seus desenhos e solicitavam constantemente a presença da pesquisadora para saber como e o
que deveriam fazer. A pesquisadora sempre orientava que deveriam representar o que desejassem,
dentro do contexto do jogo, mas que não iria definir o que fazer, pois era importante a opinião e a
criatividade deles.
Outra observação é que as crianças que jogaram pela primeira vez mostraram maior
dificuldade em executar as múltiplas tarefas do jogo em comparação com aquelas crianças que
compareceram outras vezes.
Compareceram 16 crianças, sendo que mais uma esteve presente para dizer que não iria
poder ficar, pois não estava se sentindo bem. A atividade foi finalizada às 16h55min da tarde.

Foto 97– Caminho no chão. (Dados da autora)

Foto 98– Desenhos que representavam os desafios da
estória criada pelos atores-autores (Dados da autora)

Foto 99– Árvores. (Dados da autora)

Foto 100– Buracos e armadilhas. (Dados da autora)
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Foto 101– Buracos e armadilhas. (Dados da autora)

Foto 103– O Caminho Completo. (Dados da autora)

Foto 102– O Rio. (Dados da autora)

Foto 104– Atividade de coordenação e equilíbrio.
(Dados da autora)

Foto 105– Sentar corretamente (Dados da autora)

Foto 106– Pegar objeto no chão corretamente
(Dados da autora)
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Foto 107– Selecionando o jogo

Foto 108– Desviar com alinhamento. Foto 109– Saltar com alinhamento.

(Dados da autora)

Foto 110– Feedback tátil para alinhamento.

(Dados da autora)

(Dados da autora)

Foto 111– Demonstração do movimento correto.

(Dados da autora)

(Dados da autora)

Foto 112– Estratégia das mãos dadas para aumentar
sincronicidade dos movimentos (Dados da autora)

No Quadro 10 estão algumas observações identificadas neste nono encontro com base nas
categorias wallonianas de análise.
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Quadro 10 – Análise das Categorias Teóricas Wallonianas, com referência ao Nono Encontro do
Programa de Educação Postural Integrada – Projeto Postura Legal

Categorias Teóricas Wallonianas
Motricidade

Observações
Atividades motoras para educação postural, em solo, através
de exploração dos gestos vivenciados com a criação de um
caminho/circuito de memória e, em seguida, através de
exergames, jogos que promovem exercícios.

Cognição

Continuação de uma narrativa. Registro do que foi vivenciado
em pasta-portfólio. Criação de um caminho/circuito de
memória para relembrar/revisitar os desafios e demonstrar
como enfrentá-los diante das ações motoras, escolhidas por
uma demanda que não é apenas motora mas também cognitiva
(já que a escolha é baseada na melhor postura e no gesto
reelaborado e aprendido nas dinâmicas anteriores) e emocional
(fatores de motivação e envolvimento com o jogo e contexto
criado). Dentro da estória criada pelos participantes, o jogo
escolhido explorava os desafios criados, no intuito de
possibilitar, aos participantes, vivenciar e identificar os
desafios dos jogos, decidindo e criando estratégias cognitivomotora-emocionais.

Emoção

Atividade possibilitou a expressão de alegria, entusiasmo e
encantamento, expectativa e ansiedade, medo, envolvimento,
empenho,

raiva,

desentendimentos,

entendimentos,

negociação, satisfação, energia e vibração, em semelhança ao
encontro anterior. Como a sala estava mais cheia, houve
manifestações

de

bulling

e

agressividade

entre

os

participantes, entretanto de forma menos intensa.
Afetividade

Mantendo expressões de acordo ao encontro anterior.

Função Tônica

Mesmas observações que o encontro anterior.

Função Postural

Mesmas observações que o encontro anterior. Demonstração
das posturas dinâmicas a serem tomadas diante dos desafios
representados no caminho/circuito de memórias da narrativa.
Pesquisadora orientava a dinâmica e as posições para que não
houvesse sobrecarga sobre a coluna ou outras regiões do
corpo.
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Movimento

Mesmas observações que o encontro anterior.

Inteligência Prática (Inteligência Mesmas observações que o encontro anterior.
das Situações)
Inteligência Discursiva

Mesmas observações que o encontro anterior.

Atividade Proprioplástica

Mesmas observações que o encontro anterior.

Pessoa Completa

Mesmas observações que o encontro anterior..

Fonte: Elaborado pela autora.

4.5.10 – Décimo Encontro

O objetivo desse encontro (30/01/13) era finalizar a narrativa que contextualizava as
atividades através de jogo do videogame, realizar os exercícios posturais através do exergame,
definir o nome do projeto junto aos alunos (Vídeo 11 – DVD 03).
O encontro foi iniciado às 12:36 da tarde com a retrospectiva da estória, que envolve todo o
contexto/dinâmica do jogo, até a chegada no aquário, dentro da cabana, o qual as crianças não
poderiam deixar o vidro quebrar pelo risco de inundar o local.
Foi deixado a critério dos participantes se eles representariam a estória na pasta/portfólio
antes ou depois do jogo (Fotos 113 e 114). A maioria das crianças optou por realizar esta atividade
antes do jogo e algumas deixaram para realizá-la enquanto esperavam sua vez de jogar.
Com esta continuidade da narrativa/contexto da estória, o jogo “Kinecttm Adventures!” foi
mantido, entretanto foi mudado o desafio para os “20.000 Vazamentos”, onde alguns peixes estão
rachando o observatório do rio ao se bater no vidro, semelhante ao de um aquário. Os participantes
precisam usar todas as partes disponíveis do seu corpo para impedir que a água vaze para dentro da
sala, ou seja, deve manter mãos, pés, cabeça ou joelhos sobre um vazamento até tapá-los e passar
para o próximo. Estas ações acumulam pontos no jogo.29
As atividades foram feitas em dupla, com a pesquisadora orientando para as posturas
corretas durante o jogo (Fotos 115 a 118). Também foi solicitado que anotassem os pontos feitos e
que somassem aos pontos feitos nos encontros anteriores. A soma foi corrigida pela pesquisadora.
Ao término de duas rodadas, foi realizado o encerramento da estória após a pesquisadora
perguntar o que acontecera depois de terem evitado a inundação do local, obtendo a seguinte
narrativa/contexto:
“As crianças conseguiram evitar o vazamento e acharam as outras crianças escondidas
dentro da cabana e voltaram para casa em segurança, após passarem por todos desafios
novamente.”
29
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Todos aplaudiram e a pesquisadora perguntou como deveria ser batizado este projeto.
Dentre as sugestões, o nome “Postura Legal” foi o mais votado.
Foi observado que os participantes mostraram-se mais rápidos a se adaptarem à nova tarefa
e com maior conscientização postural para realização dos movimentos, como para abaixar e
levantar. Observou-se também que as crianças que estão presentes frequentemente nos encontros
apresentam maior desenvoltura para expressar suas ideias no papel e verbalmente, em comparação
com as demais crianças que vieram poucas vezes, e que constantemente perguntam à pesquisadora
o que escrever ou o que desenhar, mesmo após vivenciarem a dinâmica com os demais colegas.
Compareceram 14 crianças. A atividade foi finalizada às 13h30min da tarde.

Foto 113– Registro das atividades (Dados da autora)

Foto 115– Estímulo tátil para alinhamento da
coluna durante o jogo (Dados da autora)

Foto 114– Registro das atividades (Dados da autora)

Foto 116– Estímulo tátil para orientar o movimento
dos MMII durante o jogo (Dados da autora)
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Foto 117– Estímulo tátil para orientar a

Foto 118– Movimentos diversos para impedir

contração do transverso abdominal (dados

o vazamento do aquário. (Dados a autora)

da autora)

No Quadro 11 abaixo, estão algumas observações identificadas neste décimo encontro com
base nas categorias wallonianas de análise.
Quadro 11 – Análise das Categorias Teóricas Wallonianas, com referência ao Décimo Encontro do
Programa de Educação Postural Integrada – Projeto Postura Legal

Categorias Teóricas Wallonianas
Motricidade

Observações
Atividades motoras para educação postural, através de
exergames, jogos que promovem exercícios.

Cognição

Continuação e finalização da narrativa/estória. Registro do que
foi vivenciado em pasta-portfólio. Ações motoras, durante o
jogo, eram escolhidas e executadas por uma demanda que não
é apenas motora mas também cognitiva (já que a escolha é
baseada na melhor postura e no gesto reelaborado e aprendido
nas dinâmicas anteriores) e emocional (fatores de motivação e
envolvimento com o jogo e contexto criado). Dentro da estória
criada pelos participantes, o jogo escolhido explorava os
desafios criados, no intuito de possibilitar, aos participantes,
vivenciar e identificar os desafios dos jogos, decidindo e
criando estratégias cognitivo-motora-emocionais para melhor
enfrentá-los.

Emoção

Mesmas observações que o encontro anterior.

Afetividade

Mantendo expressões de acordo ao encontro anterior.

Função Tônica

Mesmas observações que o encontro anterior.
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Função Postural

Mesmas observações que o encontro anterior. Demonstração
das posturas dinâmicas a serem tomadas diante dos desafios
representados. Pesquisadora orientava a dinâmica e as
posições para que não houvesse sobrecarga sobre a coluna ou
outras regiões do corpo.

Movimento

Os participantes adaptaram-se ao novo jogo com mais
facilidade para a realização dos movimentos do que nos
encontros iniciais.

Inteligência Prática (Inteligência Mesmas observações que o encontro anterior.
das Situações)
Inteligência Discursiva

Mesmas observações que o encontro anterior.

Atividade Proprioplástica

Mesmas observações que o encontro anterior.

Pessoa Completa

Mesmas observações que o encontro anterior..

Fonte: Elaborado pela autora.

4.5.11 – Encontro de Encerramento

Os participantes chegaram à sala, para o encontro do dia 01/02/13, às 15h30min, após uma
prova regular para finalização do semestre letivo, e estavam um pouco agitados. Contamos com a
presença do Prof. Arnaud Soares de Lima Junior, mas as pesquisadoras voluntárias não puderam
estar presentes (Vídeo 12 – DVD 03).
Foram entregues para os alunos as pastas/portfólio que continham um formulário ilustrado
para avaliação das atividades posturais corretas e incorretas. Deveriam fazer um “X” nas ilustrações
erradas e um círculo nas corretas. A pesquisadora disse que poderiam consultar os colegas para
discutirem o que achavam, bem como poderiam repetir a postura ilustrada e perceber se era boa ou
ruim em comparação às demais. Com o tempo da atividade, foram se acalmando, apesar de
esporadicamente ficarem com brincadeiras provocativas entre si.
Ao encerrar esta etapa, a pesquisadora mostrou as imagens em tamanho maior para que
verbalizassem suas respostas, a fim de proporcionar a devolutiva/correção da atividade em grupo. A
maioria obteve um excelente rendimento. Após a resposta, era pedido que 1 voluntário
demonstrasse a postura correta para cada atividade como sentar, andar, usar mochila, pegar um
objeto no chão e dormir.
Com a finalização desta devolutiva, foi distribuída uma caixa de massa de modelar para que
modelassem novamente a representação do corpo humano, representando-os.
Observou-se que 3 crianças manifestaram desejo de não fazer a atividade e após serem
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questionadas do porquê, apenas 1 realmente disse não estar com vontade de participar da
modelagem. Todas as modelagens foram registradas através de fotografias (Fotos 119 a 135). Em
comparação com os “bonecos” de massa de modelar realizados no segundo encontro, observa-se a
modelagem de todas as partes do corpo com maior riqueza de detalhes, utilização de mais cores,
cenários (contextualizando com o que foi vivenciado no jogo), posições diferentes como sentados e
deitados, por exemplo, o que possibilitou uma ação demonstrativa e espontânea dos conteúdos
aprendidos e desenvolvidos durante os encontros.
Ao final foram divulgados os melhores colocados nas pontuações do jogo e entregue os
prêmios (caixa de chocolate) para quem esteve mais frequente, para quem sugeriu o nome do
projeto vencedor e para os três jogadores com mais pontos (Fotos 136 a 140). Todos os demais
participantes receberam chocolate pela participação.
Alguns ainda perguntaram se teríamos jogo neste dia, pois estavam querendo jogar. A
pesquisadora explicou que as atividades estavam sendo encerradas naquele dia e que um novo ciclo
de atividades de postura poderia ser retomado na próxima série. Todos se despediram
carinhosamente e perguntaram sobre a continuidade do programa (Foto 141).
Compareceram 15 crianças. A atividade foi finalizada às 16h30min da tarde.

Foto 119– Atividade de encerramento com massa de
modelar (Dados da autora)

Foto 120– Modelagem (SOS, 11 anos)
(Dados da autora)

171

Foto 121– Modelagem (BTSC, 10 anos)

Foto 122– Modelagem (BGS, 12 anos)

(Dados da autora)

(Dados da autora)

Foto 123– Modelagem

(JFF, 11 anos)

(Dados da autora)

Foto 125– Modelagem (BGS, 12 anos)
(Dados da autora)

Foto 124– Modelagem (JVSA, 12 anos)
(Dados da autora)

Foto 126– Modelagem (JFF, 11 anos)
(Dados da autora)
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Foto 127– Modelagem(ABSC, 10 anos)
(Dados da autora)

Foto 129– Modelagem (CSO, 11 anos)

Foto 128– Modelagem (ECG, 11 anos)
(Dados da autora)

Foto 130– Modelagem (RoJS, 11 anos)

(Dados da autora)

(Dados da autora)

Foto 131– Modelagem (LST, 11 anos) (Dados da autora)
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Foto 132– Modelagem (MLMO, 10 anos) (Dados da autora)

Foto 133– Modelagem (AKSS-11 anos)

Foto 134– Modelagem (JFO, 12 anos)

(Dados da autora)

(Dados da autora)

Foto 135– Modelagem (LS, 11 anos) (Dados da autora)
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Foto 136– Prêmio de maior frequência nos encontros
(Dados da autora)

Foto 138– Prêmio 1º lugar em pontuação
(Dados da autora)

Foto 140– Prêmio 3º lugar em pontuação
(Dados da autora)

Foto 137– Prêmio pela indicação do nome do projeto
(Dados da autora)

Foto 139– Prêmio 2º lugar em pontuação
(Dados da autora)

Foto 141– Despedida das crianças
(Dados da autora)
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4.5.12 – Intervalos de Alongamento na Sala de Aula

Aconteceram dois momentos para intervalos de alongamento, em virtude de terem sido
autorizados por apenas uma das professoras e, portanto, iniciados próximo do período de
finalização do ano letivo. O primeiro momento desta atividade aconteceu em 16/01/2013, em um
das salas do 5º ano. Foram realizados alongamentos dos membros superiores e coluna cervical, com
duração de quinze a vinte segundos para cada grupo muscular, com repetição de três vezes. Todos
os alunos e a professora participaram dos exercícios de alongamento, com duração total de
aproximadamente cinco minutos (Fotos 142 a 147).

Foto 142– Alongamento na aula (Dados da autora)

Foto 143– Alongamento na aula (Dados da autora)

Foto 144– Alongamento na aula (Dados da autora)

Foto 145– Alongamento na aula (Dados da autora)
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Foto 146– Alongamento na aula (Dados da autora)

Foto 147– Alongamento na aula (Dados da autora)

O segundo momento desta atividade aconteceu em 23/01/2013, na mesma sala do 5º ano.
Foram realizados alongamentos da coluna e cadeia muscular posterior em ortostase e alongamentos
de membros superiores em sedestração, com o mesmo tempo de duração e número de repetições.
Poucos alunos não quiseram participar dos exercícios de alongamento, mesmo com a indicação da
professora, provavelmente porque a mesma continuou escrevendo no quadro a atividade que os
alunos estavam copiando (Fotos 148 a 153). A duração total foi de aproximadamente cinco minutos.

Foto 148– Alongamento na aula (Dados da autora)

Foto 149– Alongamento na aula (Dados da autora)
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Foto 150– Alongamento na aula (Dados da autora)

Foto 151– Alongamento na aula (Dados da autora)

Foto 152– Alongamento na aula (Dados da autora)

Foto 153– Alongamento na aula (Dados da autora)

4.5.13 – Frequência e Número de Participantes nos Encontros

A média de frequência dos participantes nos 10 encontros do programa de educação postural
descritos anteriormente foi de 6 encontros (60%). A moda foi de 7 encontros (70%) e a mediana de
6 encontros (60%).
O número total de participantes considerados para análise, com base nos critérios de
inclusão e exclusão, foi de 19 indivíduos. A média de alunos por encontro foi de 12,8 participantes.
4.6 – Reavaliação, Devolutiva e Finalização
4.6.1 – Reavaliação – Postura Corporal

Dos 19 (dezenove) participantes considerados para a reavaliação computadorizada e visual
da postura no dia 15/02/2013, compareceram 8 (oito) indivíduos. Este fato se deve à dificuldade de
contato por telefone com 5 (cinco) alunos para o agendamento da reavaliação; os quais, mesmo
através do envio de mensagem de texto por celular, não responderam ao contato. Além disso, 2
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(dois) alunos não se encontravam na cidade e outros 2 (dois) estavam doentes, inviabilizando suas
presenças.

Dos 10 (dez) alunos aguardados para a reavaliação apenas 2 (dois) faltaram sem

justificativa.
Em 100% dos alunos reavaliados, foi observada melhora no alinhamento postural. As
análises serão realizadas individualmente para permitir observação e comparação das imagens do
antes (fase exploratória) e depois (reavaliação).

Foto 154– TSC, 14 anos. Fase exploratória 18/10/2012 (Dados da autora)

Foto 155– TSC, 14 anos. Reavaliação 15/02/2012 (Dados da autora)

Ao comparar as Fotos 154 e 155, referentes à avaliação e reavaliação da participante TSC,
observa-se a melhora do posicionamento da cabeça com diminuição da anteriorização e da
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hiperlordose cervical. Além disso, nota-se a diminuição da hipercifose dorsal e da hiperlordose
lombar, esta última associada à melhora do posicionamento da pelve e melhora do padrão de
ativação do músculo transverso abdominal. A projeção do centro de gravidade está melhor
posicionada dentro da base de sustentação, estando mais posteriorizada, em virtude da diminuição
da assimetria sagital do corpo.

Foto 156– RoJS, 11 anos. Fase exploratória 18/10/2012 (Dados da autora)

Foto 157– RoJS, 11 anos. Reavaliação 15/02/2013 (Dados da autora)

Nas Fotos 156 e 157, observa-se: melhora do posicionamento da cabeça com diminuição da
anteriorização; diminuição da hiperlordose lombar, associada à melhora do posicionamento da
pelve e melhora importante do padrão de ativação do músculo transverso abdominal; e diminuição
da assimetria frontal e sagital da projeção do centro de gravidade dentro da base de sustentação. Na
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Foto 156, a ausência da imagem da avaliação no plano frontal ocorreu em virtude da distorção da
nitidez, sendo a mesma descartada.

Foto 158– LST, 11 anos. Fase exploratória 19/10/2012 (Dados da autora)

Foto 159– LST, 11 anos. Reavaliação 15/02/2013 (Dados da autora)

Para as Fotos 158 e 159, nota-se a melhora do posicionamento da cabeça, entretanto com
aumento da retificação. Há também a diminuição da hipercifose torácica superior e melhora do
desalinhamento horizontal da pelve no plano frontal. Entretanto, há necessidade de melhora do
padrão de ativação do transverso abdominal e melhora da hiperlordose lombar. A projeção do
centro de gravidade está mais centralizada dentro da base de sustentação e mais posteriorizada, por
diminuição da assimetria sagital.
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Foto 160– JFO, 12 anos. Fase exploratória 03/10/2012 (Dados da autora)

Foto 161– JFO, 12 anos. Reavaliação 15/02/2013 (Dados da autora)

Nas Fotos 160 e 161, encontra-se importante melhora do posicionamento da cabeça com
diminuição da anteriorização e da retificação cervical. Observa-se também: a diminuição da
hipercifose dorsal e da hiperlordose lombar; melhora do posicionamento da pelve no plano sagital e
frontal e melhora do padrão de ativação do músculo transverso abdominal. Além disso, a projeção
do centro de gravidade está mais bem posicionada dentro da base de sustentação, estando mais
centralizada, com diminuição da assimetria no plano frontal e sagital, em virtude da melhora da
organização postural descrita.
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Foto 162– ECG, 11 anos. Fase exploratória 30/10/2012 (Dados da autora)

Foto 163– ECG, 11 anos. Reavaliação 15/02/2013 (Dados da autora)

Ao comparar as Fotos 162 e 163, pode-se observar: melhora do posicionamento da cabeça
com diminuição do padrão de flexão e de inclinação; melhora do padrão de ativação do transverso
abdominal e melhora da hiperlordose lombar. Diante disto, sugere-se a melhora da assimetria
sagital e frontal da projeção do centro de gravidade dentro da base de sustentação.
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Foto 164– BTSC, 10 anos. Fase exploratória 30/10/2012 (Dados da autora)

Foto 165– BTSC, 10 anos. Reavaliação 15/02/2013 (Dados da autora)

Nas avaliações representadas pelas Fotos 164 e 165, nota-se a melhora do posicionamento
da cabeça com diminuição da anteriorização, diminuição da inclinação anterior do corpo, e projeção
do centro de gravidade melhor posicionada dentro da base de sustentação, por diminuição discreta
da assimetria no plano sagital.
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Foto 166– BGS, 12 anos. Fase exploratória 18/10/2012 (Dados da autora)

Foto 167– BGS, 12 anos. Reavaliação 15/02/2013 (Dados da autora)

Ao comparar a avaliação e reavaliação da postura da participante BGS, nas Fotos 166 e 167,
evidencia-se a diminuição da hiperlordose lombar e melhora do posicionamento da pelve no plano
sagital e frontal; entretanto, com aumento da torção/rotação pélvica para direita, provavelmente de
forma compensatória. Observa-se também diminuição do desequilíbrio frontal do tronco, com
diminuição da inclinação, mas aumento da inclinação cervical para esquerda, por provável
compensação. Nota-se, ainda, a melhora do padrão de ativação do músculo transverso abdominal.
Diante destes ajustes posturais, a projeção do centro de gravidade está mais centralizada dentro da
base de sustentação, porém mais anteriorizada, com diminuição da assimetria no plano frontal e
aumento da assimetria no plano sagital.
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Foto 168– ABSC, 10 anos. Fase exploratória 19/10/2012 (Dados da autora)

Foto 169– ABSC, 10 anos. Reavaliação 15/02/2013 (Dados da autora)

Na análise comparativa das Fotos 168 e 169, observa-se: melhora do posicionamento da
cabeça com diminuição da anteriorização e da retificação cervical; diminuição da hipercifose
dorsal; melhora do posicionamento da pelve no plano frontal e melhora do padrão de ativação do
músculo transverso abdominal; bem como diminuição do padrão de inclinação anterior do corpo. A
projeção do centro de gravidade encontra-se melhor posicionada dentro da base de sustentação, ou
seja, mais centralizada e com diminuição da assimetria no plano frontal e sagital.
Apesar dos diferentes graus de melhora apresentados, importante considerar a necessidade
de uma reeducação postural específica e individualizada. Por outro lado, pode-se sugerir que um
trabalho de educação postural na escola tenha um impacto positivo sobre o alinhamento da postura,
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principalmente pela melhora da consciência postural estática e dinâmica, fato que pôde ser
observado também durante o período de reavaliação, quando foram colocados dois bambolês na
sala de avaliação e as participantes brincaram com eles e, espontaneamente, explicavam e
demonstravam uma para outra a forma correta de utilizá-lo com boa postura (Foto 170).

Foto 170– Participantes demonstrando, espontaneamente, como utilizar o bambolê com boa postura
15/02/2013 (Dados da autora).

As mudanças positivas da postura com a comparação do “antes e depois” pode também estar
relacionadas a uma melhora da autoestima, associada a sentimentos de autossatisfação,
autorrealização, acolhimento e reconhecimento (por parte dos próprios participantes e do feedback
positivo dado pela pesquisadora sobre as ações destes durante as tarefas propostas no PEPIn), como
também podem representar uma resposta a uma necessidade dos avaliados em atenderem a uma
expectativa da pesquisadora, diante do que estes acreditavam ser esperado pela mesma (ambos
fatores emocionais). Podemos ainda supor um aprendizado motor (fator cognitivo), em virtude das
experiências vivenciadas durante as atividades e feedback motor oferecido pela pesquisadora, o que
possibilitou a criação de engramas para uma postura dinâmica melhor organizada, o que repercutiu
na postura estática. Estas inferências podem ser aprofundadas em ciclos posteriores e em novas
pesquisas.
4.6.2 – Reavaliação – Hábitos de Vida

Em 01/02/2013, dia do encontro de encerramento, 15 (quinze) alunos compareceram e
responderam a um formulário ilustrado para avaliação das atividades posturais corretas e incorretas,
onde deveriam fazer um “X” nas ilustrações erradas e um círculo nas corretas (Apêndice D). Os
participantes poderiam consultar os colegas para discutirem o que achavam, bem como poderiam
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repetir a postura ilustrada e perceber se era boa ou ruim em comparação às demais. Além disso, no
dia 15/02/2013, mais uma participante respondeu ao formulário, perfazendo 16 (dezesseis)
avaliações.
O formulário consta de 23 ilustrações referentes à maneira de utilizar o computador (3
imagens), sentar-se (3 ilustrações), estudar (2 imagens), ler (2 imagens), transportar a mochila (4
imagens), deambular (2 ilustrações), alcançar um objeto no chão (2 ilustrações) e dormir (5
imagens). As ilustrações são as mesmas encontradas no formulário de avaliação dos hábitos de vida,
aplicado na fase exploratória.
Considerando 23 (vinte e três) pontos como o máximo de acertos e 0 (zero) pontos como
nenhum, a média de acerto, de erro, de respostas em branco e de respostas nulas dos participantes
foi de, respectivamente, 19,63 pontos (85,35% de acerto), 2,63 pontos (11,43%), 0,75 pontos
(3,26%) e 0 pontos (0%). O alto índice de acerto nas respostas denota um maior conhecimento dos
participantes com relação às posturas corretas e incorretas nas atividades da via diária.
As respostas relacionadas às posturas corretas e incorretas para estudar e para ler alcançaram
a maior porcentagem de acerto, com 97%. Próximo deste valor, obtiveram 96% de acerto nas
respostas relacionadas à maneira de sentar e 94%, na forma de deambular e alcançar um objeto no
chão. Com estes percentuais pode-se considerar que os alunos participantes aumentaram seus
conhecimentos sobre as posturas mais adequadas para estudar, ler e sentar-se, bem como deambular
e alcançar um objeto no chão, o que pode colaborar para uma mudança de hábitos posturais ao
realizarem estas atividades diariamente, além de possibilitar um efeito multiplicador no ambiente
escolar, familiar, grupo de amigos e outros.
As ilustrações relacionadas às posturas corretas e incorretas para utilizar o computador
foram respondidas com 89,67% de acerto. As respostas relacionadas às posturas corretas e
incorretas para transportar mochila obtiveram 79,75% de acerto. Já as questões relacionadas à
maneira de dormir obtiveram o percentual de acerto mais baixo, com 63,80%, apesar de este
percentual representar um índice de acerto satisfatório.
Pode-se constatar que as ilustrações que obtiveram um menor percentual de erro, como a
forma de sentar-se para estudar na escola, ler, sentar-se, deambular, alcançar objetos no chão e
utilizar o computador, foram as mais consideradas e exercitadas nos encontros descritos no item
4.5, principalmente porque a frequência percentual de alunos que as executavam incorretamente foi
alta, conforme identificado na avaliação dos hábitos de vida na fase exploratória.
Já os posicionamentos relacionados à forma de dormir, que obteve menor percentual de
acerto em comparação às outras atividades diárias avaliadas, foram menos discutidos no decorrer
dos encontros, em virtude dos bons resultados encontrados na fase exploratória para esta ação, o
que pode ter repercutido no resultado final. Entretanto, esta menor pontuação de acerto, porém
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satisfatória, para determinar as posturas corretas e incorretas da atividade de dormir, apesar de
menos abordada nos encontros, denota que o programa de educação postural pode contribuir
diretamente para a melhora do conhecimento sobre as posturas corretas e incorretas trabalhadas nos
contextos dos encontros; como também, indiretamente, pode colaborar para uma análise mais
assertiva mesmo das atitudes não discutidas, já que os alunos puderam compreender o conceito do
que é correto e incorreto, e cognitivamente, conseguiram operar estas noções em outros momentos e
contextos.
Com relação à postura correta de transportar a mochila, o percentual de acerto na
reavaliação foi elevado, o que está coerente à maior frequência percentual encontrada para realizar
esta atividade, de forma correta, na fase exploratória, mas que foi ampliada no decorrer das
atividades do programa de educação postural.
4.6.3 – Reuniões da Fase de Finalização

As reuniões de devolutiva, discussão e finalização com os pais e escola aconteceram em um
encontro no dia 08/03/13, na Escola Estadual Angelita Moreno. Inicialmente foram apresentados os
resultados das ações engendradas em cada encontro e os resultados posturais; e, seguidamente,
foram questionadas, aos presentes, suas impressões. A diretora da escola demonstrou satisfação
com o projeto pedagógico criado com fins de educação da postura, o qual, além de permear outros
conteúdos como os cognitivos e os emocionais, também possibilitou o trabalho com temáticas da
área de ciências biológicas de maneira interdisciplinar com a língua portuguesa e matemática, de
forma criativa e diferenciada, já que os registros dos alunos em pasta portfólio eram corrigidos pela
pesquisadora, a exemplo da escrita e cálculos de pontuação, com posterior devolutiva aos alunos,
sempre correlacionada às ações sobre o corpo e postura. Além disso, manifestou surpresa com os
resultados posturais e considerou um trabalho relevante para os alunos e toda a comunidade escolar,
sinalizando para a disponibilidade de continuar a pesquisa e a implementação do projeto na escola.
Os pais também evidenciaram o significado positivo das atividades desenvolvidas, relatando
situações de mudança do comportamento dos seus filhos quanto aos hábitos posturais adotados
diariamente, além de uma maior consciência sobre o corpo e a postura, não apenas consigo mesmos,
mas estendendo seus saberes aos pais, familiares e pessoas próximas.
A pesquisadora finalizou a reunião declarando a necessidade de continuar as atividades,
especialmente com as crianças que já fazem parte do programa, a fim de ampliar as compreensões
sobre o complexo postural, notadamente com referência à emoção e subjetividade, cognição e
aprendizado. Foi sugerida, também, a possibilidade do Programa de Educação Postural Integrada –
Projeto Postura Legal fizesse parte do Projeto Mais Educação, no qual a escola participa. A diretora
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manifestou interesse nesta parceria como também se mostrou acessível para uma nova oportunidade
de encontro, após o período de férias, para planejamento das ações do segundo ciclo de atividades.
4.7 – Análise das Categorias Motricidade, Cognição e Emoção no Programa de
Educação Postural Integrada – Projeto Postura Legal

Apesar de estar ciente da complexidade da compreensão integrada dos conjuntos funcionais
wallonianos, os domínios motricidade, cognição e emoção serão tratados separadamente por uma
necessidade de descrição e análise. Como sinaliza Wallon (1998, p.131):

As necessidades da descrição obrigam a tratar separadamente alguns grandes
conjuntos funcionais, o que não deixa de ser um artifício, sobretudo de início,
quando as atividades estão ainda pouco diferenciadas. [...] Existe entre elas uma
sucessão de preponderância. Aliás, para reconhecer isso é necessário saber
identificar o estilo próprio de cada uma e não nos limitarmos à simples enumeração
dos traços que são simultaneamente observáveis. (1998, p.131)

Dessa maneira, serão abordados elementos para análise observados no complexo das
categorias motricidade, cognição e emoção no decorrer do programa de educação postural
integrada, intitulado Projeto Postura Legal; tendo como ponto de partida para a análise destas
categorias wallonianas, o aspecto motor, entendido como um “tecido” de ligação entre todos os
domínios funcionais.
4.7.1 – Motricidade

A complexidade ou a diversidade das soluções surgidas diante de situações concretas
não podem chegar a suprimir o obstáculo que se levanta entre a inteligência
puramente prática e a inteligência que parte dos mitos e dos ritos para tornar-se, com
o progresso das civilizações, conhecimento racional e conhecimento científico. Sem
dúvida é impossível que, coexistindo, estas duas inteligências não sejam utilizadas
ambas sucessiva ou simultaneamente pelo ato em vias de previsão ou de execução.
(WALLON, 2008, p.115)

As diferentes situações, propostas pelo meio ambiente, possibilitam à criança, no decorrer
do seu desenvolvimento, sentir e perceber as relações destas com seu corpo e, ao agir motoramente,
também permitem-na perceber as relações do seu corpo com as condições do ambiente, a fim de
satisfazer as suas necessidades. Partem, portanto, do sincretismo tônico, corporal e motor e passam,
sucessivamente, a utilizar uma motricidade diferenciada e adaptada à variedade das situações, cada
vez mais elaborada, fina e complexa. Esta práxia motora demanda da mobilização da inteligência
prática e discursiva, além de subentender um ajustamento entre a sensibilidade interoceptiva,
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proprioceptiva e exteroceptiva para a, e em função da, maturação funcional/neurofuncional ao longo
da construção da subjetividade da criança como pessoa completa, em termos wallonianos.
Dessa maneira, o ato motor não pode ser compreendido segmentarmente, mas integrado e
indissociado ao conjunto cognitivo e afetivo dentro de um contexto sociocultural. Ao mesmo
tempo, todo contexto afetivo e cognitivo apresenta um suporte motor. A expressão motora, através
de uma base tônica-postural, pode, portanto, estar voltada para o interior, o espaço subjetivoafetivo; como também para o conhecimento do exterior, espaço objetivo-cognitivo, ou seja, há uma
sucessão de predominâncias funcionais entre os componentes wallonianos. (FONSECA, 2008, p.4145)
Para uma expressão motora, então, há a necessidade de uma tonicidade que garanta uma
condição postural que possibilite à pessoa desencadear um gesto/movimento ou uma
postura/estática. Ao passo em que este movimento (estático ou dinâmico) se concretiza em ação
integrada e localizada no meio/ambiente, permite projetar e materializar neste meio emoções e
representações mentais; ao mesmo tempo em que, numa ação dialética, incorpora novos
aprendizados e, de maneira proprioplástica, reorganiza a base tônico-postural que possibilitou a
expressão motora.
Dessa maneira, Wallon discute três formas de deslocamento: o exógeno ou passivo, o
autógeno ou ativo, e as reações posturais ou deslocamento dos segmentos corporais uns em relação
aos outros. No primeiro deslocamento é abordada a relação harmoniosa do corpo em relação à força
da gravidade, ou seja, os posicionamentos do corpo para atingir seu ponto de equilíbrio estático. O
deslocamento autógeno caracteriza-se pelos deslocamentos voluntários do corpo, o que possibilita a
locomoção e a preensão de objetos. O terceiro deslocamento é o movimento, de reações posturais,
caracterizado pelas mímicas ou expressões corporais edificadas nas diferentes situações ou
experiências vividas. (MAHONEY; ALMEIDA, 2004, p.51-52)
Partindo destas premissas, o Programa de Educação Postural foi construído através de uma
base motora, explorando a motricidade integrada aos contextos afetivos e cognitivos.
Dessa maneira, nos primeiros encontros e no último, as atividades possibilitaram às crianças
perceberem seu corpo motoramente e, com base em suas percepções e na observação das suas
posturas fotografadas durante a avaliação, puderam se representar através da massa de modelar,
uma atividade que possibilitou uma expressão afetiva e cognitiva com relação ao seu corpo na
forma de uma autoimagem.
Além disso, nos encontros onde foram realizadas a Percussão Óssea e a montagem do
quebra-cabeça do corpo humano, foram também estimuladas atividades motoras em integração ao
aspecto cognitivo e emocional.
Ao percutirem o corpo (atividade motora), além de nomearem e identificarem as partes do
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corpo (ação cognitiva), expressavam emoções através de risos, olhares, verbalizações de satisfação
e insatisfação, críticas e autocríticas, forma de percutir (ritmo, velocidade, força, pressão), além de
interiorizações e exteriorizações de sentimentos, já que o ato de percutir mobiliza diferentes partes
do corpo e repercute no tônus, que para Wallon, está relacionado com as funções motoras,
emocionais e cognitivas.
Ao montarem o quebra-cabeça do corpo humano, precisavam associar as regiões nomeadas
e identificadas na atividade de percussão óssea e, em grupo, decidir, refletir e entrarem em acordo
sobre a localização de cada parte, de forma a explorar os aspectos cognitivos, motores e de
socialização.
Nos encontros seguintes, ao ser criada uma narrativa/estória com as crianças, foi possível
articular o pensamento categorial para a resolução de problemas engendrados no decorrer das
narrativas pelos próprios alunos e em associação às dinâmicas motoras com jogos/exergames
utilizados nos encontros. Diante das situações do jogo as crianças precisavam identificar, agrupar,
comparar, categorizar e verificar os dados visuais no decorrer das cenas do jogo, a fim de planificar,
antecipar e executar condutas individualmente ou em dupla, com base em procedimentos
psicomotores mais integrados e elaborados. Ao mesmo tempo, precisavam articular a estas ações, as
recomendações e estímulos táteis da pesquisadora, para um gesto melhor ajustado, a fim de permitir
soluções para os desafios encontrados nos jogos com base numa postura corporal adequada.
Ao possibilitar um bom equilíbrio dinâmico postural, as crianças melhoravam
progressivamente a autorregulação e controle do movimento, necessitando cada vez menos de
sugestões e indicações de correção pela pesquisadora. Além disso, criavam gestos originais, por
iniciativa e criatividade próprias da criança, a fim de obterem mais acertos e melhores pontuações
durante os jogos, especialmente nas ações em dupla, criando estratégias motoras como jogarem de
mãos dadas, a fim de perceberem o deslocamento do corpo do colega e acionarem os movimentos
de forma mais sincronizada. Essas ações não demandam apenas uma habilidade motora, mas uma
intervenção cognitiva e reflexiva entre a situação/contexto para a resolução de um problema,
otimizando a ação.
Em todas as atividades, as crianças eram orientadas para a melhor forma de realizar os
gestos das atividades diárias, em associações às atividades, vivências e dinâmicas de jogo, numa
metodologia diferenciada das aulas expositivas e tradicionais, que não exploram os domínios
motores e emocionais para o aprendizado, concentrando-se no fator cognitivo e conteudista.
Na sala de aula, diferentemente das dinâmicas realizadas no Programa de Educação Postural,
as crianças vivenciam uma ditadura postural, onde é exigido que mantenham a postura sentada e
bradicinética (poucos movimentos) por longos períodos, com a intenção de manter as crianças
atentas às aulas expositivas ou copiando as tarefas que os professores escrevem no quadro. Estas
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atitudes podem repercutir nos desajustes posturais e, portanto, foram negociadas, com uma das
professoras, atividades de alongamento na sala de aula, o que foi bem recebido pela maioria dos
alunos.
Além disso, as atividades propostas a cada encontro do Programa de Educação Postural
objetivaram reduzir a intensidade com que se exige das crianças a permanência na postura escolar
clássica, sentada. Eram propostas diferentes alternativas posturais para a realização das tarefas, a
exemplo de atividades realizadas no chão com colchonetes, colagem em cartazes pré-fixados na
parede, exercícios através de jogos (exergames), dinâmicas de alongamento e percepção corporal,
atividades que exploravam marcha, ou até mesmo atividades na postura sentada, mas sempre
permitindo a oscilação entre posturas adequadas a depender da necessidade dos alunos.
As ações descritas em cada encontro se apoiam na teoria walloniana, onde a motricidade é
um meio privilegiado para enriquecer e ampliar as possibilidades expressivas, afetivas e cognitivas
das crianças e dos jovens, de forma a promover a sua flexibilidade e a sua plasticidade.
(FONSECA, 2008, p.52)
Em virtude da minha formação na área da Fisioterapia e pela característica do objeto de
pesquisa, as avaliações da fase exploratória do Programa de Educação Postural tiveram
preponderância no aspecto motor. Entretanto as atividades dentro do programa engendrado
contemplaram os aspectos motores, cognitivos e emocionais. Ademais, vale considerar a
necessidade de continuar o programa com uma equipe formada por profissionais da área de
Psicologia e Educação, por exemplo, a fim de ampliar a avaliação das questões emocionais e
cognitivas relacionadas às atividades do Programa de Educação Postural.
4.7.2 – Cognição

O que permite à inteligência esta transferência do plano motor para o plano
especulativo não pode evidentemente ser explicado, no desenvolvimento do
indivíduo, pelo simples fato de suas experiências motoras combinarem-se entre si
para melhor adaptar-se às exigências múltiplas e instáveis do real. O que está em
jogo são as aptidões da espécie, particularmente as que fazem do homem um ser
essencialmente social. Esta influência se faz sentir desde os estágios mais
elementares de seu comportamento e de seus movimentos. (WALLON, 2008,
p.117)

Para Wallon, a vida psíquica resulta da motricidade, de forma que a inteligência se expressa
pela ação motora corporal, cinestésica, artística, expressiva e não-verbal, sob a influência de um
contexto social e cultural. Da mesma maneira, o ato mental projeta e controla o ato motor
(ideomotor), sendo esse o conceito central do desenvolvimento e da aprendizagem em Wallon
(FONSECA, 2008, p.51-53). É na relação dialética entre o ato e o pensamento que a consciência se
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organiza em uma contínua metamorfose de contrastes e conflitos, por onde a criança adquire o
conhecimento dos padrões de cultura que são externos a ela, mas que compreendem um patrimônio
do grupo social no qual faz parte e onde, contextualmente, vai se desenvolver. (FONSECA, 2008,
p.40)
Na concepção walloniana, as etapas da construção da pessoa completa sucendem-se de
forma bimodal, com alternância afetiva e cognitiva. A fase cognitiva, de caráter intelectual, é
marcada pelo dispêndio energético centrífugo, pela elaboração da realidade externa e pelo aumento
do interesse pelo conhecimento do mundo físico (DANTAS, 1990, p.7). Segundo Dantas (1990,
p.10) “surgidas a partir das condutas afetivas, as cognitivas guardarão sempre a marca deste parto
dialético”. Há, portanto, conflito e oposição permanente entre a emoção e a cognição.
No que se refere à dimensão motora, esta estabelece uma relação integrada e recíproca com
a dimensão cognitiva predominantemente por meio da função cinética (forças relacionadas ao
movimento) e cinemática (descrição dos movimentos corporais), relacionadas aos movimentos
volicionais e intencionais da pessoa (MAHONEY; ALMEIDA, 2004, p.58), como também aos
movimentos reflexos e automáticos. As variações tônicas refletem o curso do pensamento, de
maneira que ao pensarmos num assunto, ao lermos um determinado texto, ao ouvirmos uma
determinada opinião, as nossas reflexões podem ser acompanhadas por mudanças nas nossas
expressões faciais e/ou na postura corporal. Ao mesmo tempo, a função postural dá suporte à
atividade de reflexão mental / cognitiva, de forma que ao mudarmos de posição ou realizarmos um
determinado movimento é possível superar um estado de estagnação, desobstruindo o fluxo mental
e facilitando a resolução de problemas. Neste sentido, é salutar momentos de atividade motora e/ou
intervalos durante e entre as aulas, a fim de possibilitar, nas crianças, situações de oscilação entre
posturas, preferencialmente adequadas, evitando a manutenção da sedestração por tempos
prolongados, o que pode interferir positivamente no aspecto cognitivo e emocional.
Importante considerar que, mesmo no adulto, todo gesto práxico, ou seja, aquele de função
eminentemente executora e voltada para a realidade externa/física, tem sempre um teor expressivo
(GALVÃO, 1998, p.74). Esse teor pode ser observado na maneira como o mesmo é realizado, pois
o gesto não é meramente motor, mas carrega uma biografia afetivo-cognitiva. Como exemplo, a
realização de um mesmo movimento durante as atividades realizadas com as crianças sofreram
variações que podem ser classificadas como gestos mais bruscos, harmônicos, vacilantes, decididos,
fluidos e precisos, os quais foram resultado de alterações da atividade tônica, responsável pela
dimensão expressiva da motricidade, associada a uma elaboração também cognitiva, com
reciprocidades do ambiente cultural.
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A gestualidade expressiva também sofre influência do ambiente cultural. Para Galvão (1998,
p.74-75) “do amplo repertório gestual da criança, tendem a desaparecer gestos que não
correspondem a uma prática social, ou seja, aqueles habitualmente não utilizados pelos adultos”.
Durante as atividades realizadas no Programa de Educação Postural as crianças
experimentaram momentos de aprendizado motor que mobilizaram as situações cognitivas, a
exemplo da resolução de questões levantadas pela pesquisadora nos encontros, especialmente no
início das atividades, e que deveriam ser realizadas e demonstradas motoramente, mas com a
necessidade de uma ação cognitiva para planificação e execução de um gesto melhor elaborado e
correto posturalmente. Um exemplo destas situações era quando a pesquisadora retomava as
atividades anteriormente trabalhadas e pedia para as crianças expressarem e demonstrarem o que
haviam aprendido ou como fariam determinada ação frente a um obstáculo ou desafio.
De maneira potencializada e com maior visibilidade, os movimentos compatíveis e
adequados utilizados para responder a um determinado desafio, agora dentro do jogo exergame,
demandava mobilizar a dimensão cognitiva em associação à motora, a fim de completar a tarefa
num menor tempo e com mais pontos acumulados, numa ação vinculada ao efeito motivador do
jogo (aspecto afetivo). Observou-se que a utilização do exergame ampliava a participação e a
expressão motora dos participantes, evidenciava a relação da dimensão afetiva, como fator de
amplificação da resposta motora, além de considerar a própria realidade aumentada, representada
pelo jogo (contexto) em associação ao aspecto cognitivo.
Esse aprendizado motor e postural foi também observado na capacidade das crianças
relativizarem o que aprenderam nos encontros do programa em outras ações diárias, similares ou
análogas, a exemplo do uso do bambolê no dia da reavaliação, quando uma das alunas explicava e
demonstrava para a outra como utilizá-lo com boa postura, sem que em nenhum momento
tivéssemos trabalhado com a postura correta para brincar com o bambolê durante os encontros de
postura. Esse aprendizado pode contribuir para a organização postural da criança, facilitar a
realização de gestos com melhor economia e vantagem mecânica, permitir melhor percepção do
corpo às atitudes incorretas, visualizar melhores formas de agir com boa postura, possibilitar criar
estratégias mais seguras e ergonômicas para a realização de movimentos ou manter posturas e,
dentre outras possibilidades, pode permitir um efeito multiplicador para a difusão deste
conhecimento no ambiente escolar e familiar, por exemplo.

4.7.3 - Emoção
O gesto, em si mesmo, é menos ato do que figuração simbólica de um ato. As
consequências procuradas não estão nele, mas nas forças que ele tende a evocar, ou
seja, naquilo que ele representa. (WALLON, 2008, p.115)
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Na perspectiva psicogenética de Wallon a função original da emoção é produzir no ambiente
humano, especificamente na mãe, um efeito mobilizador para a sobrevivência do lactente. Nesse
caso, nas fases relacionadas à imperícia ou quando, no adulto, há insuficiência momentânea de
recursos para uma dada situação, acontece um auge das manifestações emocionais (DANTAS,
1990, p.6). A comunicação emocional, pré-simbólica, pré-linguística, permite o contato com o
mundo humano, com o mundo da cultura, sendo o desenvolvimento determinado pela apropriação
que se puder fazer dele (psicogenética sociocultural), quanto pelo seu amadurecimento orgânico. Ao
predominarem as relações com o mundo humano, a criança encontra-se numa fase que compreende
a construção do Eu, fase centrípeta e de acúmulo de energia. (DANTAS, 1990, p.7)
A dimensão motora, então, estabelece uma relação integrada com a dimensão afetiva
predominantemente por meio da função tônica (tônus plástico), que se relaciona à mímica corporal
ou às atitudes da pessoa. As emoções são manifestações essencialmente expressivas, diferenciadas
de outras manifestações da afetividade como os sentimentos e as paixões, cuja gênese depende da
representação simbólica. (ARANTES, 2003 p.72)
As atividades desenvolvidas no Programa de Educação Postural não apenas permitiram a
realização de tarefas motoras diferenciadas, fortalecendo suas relações com o corpo em termos
psicomotores, mas permitiram a expressão da afetividade e a socialização.
Por ser um grupo composto de crianças das três salas do 5º ano, ao mesmo tempo em que
possibilitou a inserção das crianças em atividades que estimulavam novas parcerias, foram
identificadas rivalidades, conflitos e atitudes agressivas entre os participantes das diferentes salas.
Segundo Gratiot-Alfandéry (2010, p.101) a emulação durante as atividades propostas no ambiente
escolar é o meio que as crianças têm de se avaliarem uns aos outros, o que resulta numa diversidade
de relações, da qual cada um tira a noção de sua própria diversidade de acordo às circunstâncias,
bem como de sua unidade através da diversidade das situações, ou seja, estabelecimento da
identidade pelas diferenças.
No caso das relações de rivalidade, a maior parte das provocações era no nível verbal, como
o bulling e, algumas vezes, acontecerem agressões físicas como tapas. Estes eram motivo de uma
ação dialógica por parte da pesquisadora que os questionava sobre este comportamento, sendo
também lembrado que existia um contrato pedagógico estabelecido no primeiro encontro entre os
participantes, onde todos deveriam respeitar estas regras. Nestes momentos, procurava contagiar as
crianças com a minha racionalidade. Após estas situações e ao término das atividades de postura,
procurava conversar individualmente com as crianças, de maneira informal, a fim de impulsionar a
uma análise reflexiva para uma possível compreensão da situação. Em algumas situações de
agressão física, demonstrava insatisfação e desacordo com tal atitude, e tentava entrar em contato
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com minha percepção e intuição (que também se nutriam de minhas leituras e compreensões sobre a
perspectiva walloniana) para encontrar uma melhor maneira de agir nestas situações de conflito.
Neste sentido, posso inferir sobre a necessidade de maior aprofundamento na temática da emoção,
inclusive com base em outros autores, especialmente por ser fisioterapeuta (onde a formação voltase para o complexo osteomioarticular), a fim de estabelecer um diálogo interno para criar
estratégias que possibilitem uma ação dialógica que impulsione a criança para uma reflexão sobre
suas atitudes e comportamento.
As brincadeiras que faziam antes de entrarem na sala para as atividades de postura eram de
correr e usualmente acontecia uma situação de conflito com esbarrões, empurrões,
desentendimentos e tapas. No sentido de se protegerem, entravam correndo na sala onde aconteciam
as atividades de educação postural, enquanto nos arrumávamos, na tentativa de se protegerem de
um colega que acabaram de fazer algum tipo de provocação. Frequentemente tentavam revidar.
No caso das relações de amizade, era observado que apesar de haver amigos habituais,
escolhiam seus parceiros a depender das atividades propostas. Ainda assim, mantinham uma certa
rivalidade no sentido de avaliarem quem era o melhor numa dada tarefa, especialmente nos jogos.
Em virtude da faixa etária estabelecida para participar desta pesquisa, as transformações
corporais da puberdade fazem surgir um sentimento de estranheza sobre si mesmo, o que o leva a
orientar sua atenção para dentro de si, interessando-se por tudo que lhe diga respeito, a fim de
buscar entender o que está acontecendo consigo mesmo. Esta afetividade foi expressa através de
vaidade, desejo de atrair a atenção e a necessidade de surpreender, no caso, as pesquisadoras, ao
mesmo tempo em que apareciam timidez, vergonha e dúvida em relação a si mesmos e ao que os
outros colegas podiam dizer, pensar ou sobre o que produziam durante os encontros. Alguns alunos
procuravam-me, durante as atividades, para dizer que não conseguiriam realizar uma dada tarefa
seja para desenho, pintura, modelagem, expressão ou escrita/registro na pasta-portfólio. A todos era
perguntado o porquê, de maneira que alguns mudavam de ideia, após autorreflexão, muitas vezes
sem responder diretamente a minha pergunta. Os que ainda demonstravam desinteresse ou diziam
não querer realizar a atividade, era perguntado o que gostariam de fazer para registrarem as ações e
o registro era realizado dentro desta escolha negociada com a pesquisadora, que poderia ser
desenho, demonstração de um movimento ou outro tipo de expressão.
A afetividade refere-se ao conjunto funcional que se relaciona aos estados de bem-estar e
mal estar originada nas sensibilidades orgânicas e primitivas, interoceptivas (viscerais) e
proprioceptivas (tônico-postural), ou exteroceptivas (estimuladas pelos objetos do mundo exterior,
com uma forma de organização mais tardia). (MAHONEY; ALMEIDA, 2004, p.61-62)
A afetividade, portanto, está sempre presente em qualquer relação pedagógica, ou seja, a
criança é afetada e afeta o outro, positivamente ou negativamente pela simples razão de estar em
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grupo. Para Mahoney; Almeida (2004, p.92) a educação em vista à pessoa completa deve levar em
conta as experiências afetivas vivenciadas pela criança em grupo seja na escola ou fora dela. Estas
experiências podem ser incluídas como conteúdo de reflexão, numa dimensão cognitiva, para que a
criança possa compreender que suas experiências únicas e individuais são também a de outros seres
humanos, por exemplo. Estas ações podem fomentar uma formação ética, no sentido de um projeto
pessoal que objetiva e potencializa uma mudança social e da realidade em que vive o púbere.
A partir das reações dos alunos às atividades engendradas durante o Programa de Educação
Postural apresentado nesta dissertação, procurei observar a tonicidade, modificações no
funcionamento neurovegetativo (batimentos cardíacos e respiração, por exemplo), o olhar dos
alunos, suas necessidades, suas diferenças, o tom e a melodia de suas vozes, seu cansaço, sua
energia, sua atenção, desatenção, seu sorriso, sua expressão facial séria, triste ou alegre, seus
discursos, suas posturas, a qualidade dos seus gestos, enfim seus interesses. A construção e
proposição das atividades procurou atender a esta perspectiva através da observação e registro
destes indicadores associada ao porquê de determinadas decisões em consideração ao desejo dos
alunos e do meu objetivo e desejo enquanto pesquisadora. Foi um processo de negociação
constante, mediados por conflitos e acordos, diferenças e afinidades, a fim de compreender o meu
papel de educadora do movimento e da postura nesta relação dialética com o outro, comigo mesma
e as situações apresentadas.
Dessa maneira, o fio condutor das ações engendradas sofreram influência das minhas
experiências pessoais e profissionais, associadas às minhas compreensões sobre as categorias
wallonianas e às demandas identificadas pelo relato dos alunos, avaliação postural e de hábitos de
vida, além da prática estabelecida a cada encontro na relação com os participantes e a comunidade
escolar. Assim, não se objetivou o acúmulo de informações, mas a seleção, organização, execução e
interpretação das atividades propostas de maneira proposicional e hipertextual em função de um
sentido maior, a educação da postura.
Ressalto, ainda, que as atividades engendradas decorreram da minha biografia afetivocognitiva em relação com a dos alunos, professoras, comunidade escolar, pesquisadoras voluntárias
e meu orientador, com base num aporte teórico walloniano, que possibilitou um diálogo fecundo,
significativo, aberto e dinâmico para fundamentar um Programa de Educação Postural Integrada
com escolares do 5º ano de uma escola pública da cidade de Salvador-Bahia.
4.8 – Indicadores

Os indicadores citados abaixo surgiram ao longo da experiência de Educação Postural
Integrada e poderão retroalimentar o processo de educação postural em ciclos posteriores.
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Antecipadamente explico que nos capítulos e/ou tópicos anteriores, alguns indicadores
foram discutidos, entretanto, pela característica desta pesquisa e em conformidade com os objetivos
propostos, importante considerá-los nesta seção, a fim de minimamente sistematizar os pontos
considerados mais relevantes diante dos resultados relatados frente ao Programa ProposicionalHipertextual de Educação Postural Integrada desenvolvido como produto desta pesquisa.

4.8.1 - Indicadores da experiência de Educação Postural Integrada (EPI)
desenvolvida na Escola Estadual Professora Angelita Moreno para a prática pedagógica do
programa intitulado “Projeto Postura Legal”

Na prática pedagógica do Projeto Postura Legal, apresentado e desenvolvido na Escola
Estadual Professora Angelita Moreno, foram utilizados: o processo dialógico, o software de
avaliação postural, jogos (exergames), brincadeiras, criatividade, narrativas e vivências de enredos
específicos criados pelos participantes, técnicas de abordagens corporais, todos entremeados por
um agir tecnológico ao modus proposicional-hipertextual.
Os recursos tecnológicos não foram utilizados necessariamente para melhorar a prática
fisioterapêutica convencional, mas para exercê-la, (re)criá-la e (res)significá-la para um agir
diferenciado e crítico, com um olhar pedagógico-preventivo, mais coerente com a noção walloniana
de desenvolvimento da pessoa.

4.8.2 - Indicadores tecnológicos, dentro da perspectiva da tecnogênese

Os indicadores tecnológicos, tanto instrumentais quanto processuais, contribuíram para a
ampliação da abordagem sobre a Educação Postural (EP) para a perspectiva da Educação Postural
Integrada (EPI).
O entendimento do papel da base tecnológica, como processo criativo, discutido na área da
Educação traz contribuições para a área da Fisioterapia. Ou seja, compreender e fazer uso do
processo tecnológico, o meio ou sua base material, para além da dimensão meramente instrumental
e técnica, sem deixar de contemplá-la, pode representar um salto qualitativo na prática
fisioterapêutica, especialmente voltado para a educação postural integrada em crianças com idade
escolar. Essa compreensão refere-se, dentro da experiência de EPI, ao agir tecnológico da
pesquisadora, ao agir tecnológico dos alunos e ao agir tecnológico do grupo em face aos recursos
materiais, instrumentais e processuais utilizados.
Esse agir tecnológico, na perspectiva da tecnogênese, está voltado para a criatividade, a ação
transformativa, o fazer diferente, possibilitando novas aplicabilidades e inovações. Nesse sentido, o
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agir tecnológico nestas bases possibilitou acessar e trazer para o contexto e situações criadas e
vivenciadas na experiência de EPI as dimensões física, cognitiva e emocional do movimento dos
participantes (postura dinâmica), que reverberaram na postura estática, com resultados positivos
sobre o complexo organizacional da postura, que envolve estes conjuntos funcionais. Considero
ainda que estas expressões aconteceram em variadas proporções em virtude das diferentes
singularidades e subjetividades. Além disso, de maneira inversa, pode-se sugerir, com base na teoria
walloniana, que também houve repercussões nestes domínios. Entretanto seriam necessárias novas
pesquisas para melhor contextualizar estes aspectos.

4.8.3 - Indicadores pedagógicos para uma abordagem clínica fisioterapêutica
integrada, no sentido de uma instauração prática de uma abordagem clínico-pedagógica no
âmbito da Fisioterapia

Atuar ao modus proposicional-hipertextual enquanto educador do movimento e da postura.
Considerar os elementos emocionais, subjetivos e cognitivos na abordagem do movimento e
da postura.
Considerar a dimensão da abordagem tecnológica para além da base material e da técnica,
possibilitando a aquisição de novos saberes e novas formas de utilização da tecnologia.
Possibilidade de redimensionar o agir meramente mecânico e instrumental na área da
Fisioterapia.
Registro das atividades em pasta-portfólio e em um diário de bordo.
Ação dialógica, com foco na escuta.
Considerar as singularidades, idiossincrasias e subjetividades nos contextos clínicos, tanto
na avaliação quanto na abordagem fisioterapêutica.

4.8.4 - Indicadores, a partir desta experiência de Educação Postural Integrada,
para a prática pedagógica com crianças da Educação Básica

Foram utilizadas dinâmicas que exploravam outras posturas além da sedestração nas
carteiras, como em pé, sentado no chão/colchonete e permitindo o movimento livre. Além disso, os
espaços da sala de aula foram explorados com atividades nas carteiras, no chão, no quadro e nas
paredes, onde as cartolinas foram afixadas previamente para depois ser realizada a tarefa solicitada
com colagem, desenho e escrita, ao invés de o contrário.
A organização do mobiliário (carteiras) na sala de aula também foi diferenciada. Ao invés de
em filas, as carteiras foram posicionadas de formas diferentes como círculos, pequenos grupos,
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semicírculos, ou sem a utilização delas. Essa organização facilitou o diálogo, as trocas de
informações, a participação e a adesão para as atividades.
Estas ações supracitadas permitiram utilizar a motricidade no espaço da sala de aula e não
apenas o enfoque cognitivo tradicional, no sentido de se obter um determinado aprendizado,
atenção e memória.
Momentos de alongamentos em intervalos durante a aula, possibilitaram mudança de
posições e ações sobre o tônus muscular. Essas ações podem facilitar as atividades cognitivas ao
serem retomadas após estes momentos.
Registro de atividade em pasta-portfólio individualizada por parte dos alunos, possibilitando
um momento de expressão livre sobre os assuntos e tarefas realizadas no dia. Esses registros, ao
serem corrigidos e devolvidos aos alunos, contribuem para o processo pedagógico.
Registro em diário de bordo para descrição dos processos utilizados nos encontros de
educação postural, facilitando o acesso às informações e memória de atividades realizadas.
Utilização de jogos, brincadeiras, dinâmicas e narrativas com possibilidade de aplicação,
estudo e aprendizado dos conteúdos trabalhados no ensino básico, num formato diferenciado. No
caso da experiência vivenciada no PEPIn, foi possível abordar conteúdos de matemáticas, ciências
biológicas e português. Essa experiência poderia ser estendida para a integração de outras
disciplinas.

4.8.5 - Indicadores para propor um aprofundamento teórico da abordagem
fisioterapêutica sobre a postura

Proponho um aprofundamento teórico sobre o desenvolvimento e a organização postural
através da noção de tecnogênese. Nesse sentido, a organização postural passa a ser entendida como
um processo tecnológico e rizomático do corpo, ao ser modelado por uma atividade proprioplástica,
por suas relações com meio em seus contextos proposicionais-hipertextuais e pelas ações
ideomotoras (aspectos cognitivos). Dessa forma, há a necessidade de redimensionar a abordagem
teórica e prática sobre o movimento e a postura na área da Fisioterapia, especialmente relacionando
os domínios cognitivo, emocional e da pessoa (subjetividade) com uma maior profundidade.
Além disso, a abordagem sobre a ação educativa do fisioterapeuta diante dos gestos
analíticos e globais precisa ser considerada e discutida. Considero, portanto, fundamental trazer
para a área da saúde as contribuições da área da Educação e das Tecnologias da Informação e
Comunicação (TIC). No que se refere ao fisioterapeuta, acrescento a importância de incorporar uma
prática pedagógica no agir terapêutico, tanto com caráter preventivo como clínico, a fim de agir
considerando um aprendizado motor real, diferente de um condicionamento puro e mecânico.
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4.8.6 - Indicadores para propor um redimensionamento curricular do Curso de
Fisioterapia, com vistas a superar a perspectiva tecnicista/mecanicista que norteia a formação
do Fisioterapeuta

Discutir legislação e Políticas Públicas no sentido de possibilitar, ampliar e criar formas de
atuação do fisioterapeuta nas escolas dentro dos Programas de Saúde da Escola (PSE) e nos
Programas de Saúde da Família (PSF) com uma perspectiva diferenciada da abordagem tecnicistamecanicista.
Incluir a abordagem de Henri Wallon da teoria do desenvolvimento psicomotor no currículo
do Fisioterapeuta.
Incluir, no currículo do Fisioterapeuta, a abordagem sobre Tecnogênese, Tecnologias da
Informação e Comunicação e Educação/Pedagogia para o Movimento.

4.8.7 - Indicadores para o desenvolvimento de uma Política Pública na área da
Educação em Saúde com ênfase na educação postural

Os dados coletados apontam para um elevado índice de alterações posturais em escolares,
inclusive com queixas álgicas. Revelam, também, que os hábitos posturais adotados pelas crianças
avaliadas, na maioria das vezes, são inadequados, o que demanda uma abordagem fisioterapêutica
de educação postural pedagógico-preventiva na escola.
Dessa forma, os dados encontrados durante a fase diagnóstica desta pesquisa e os resultados
da fase de reavaliação podem fundamentar o desenvolvimento de Políticas Públicas na área de
Educação em Saúde com ênfase na educação postural, mesmo que em nível local.

4.8.8 - Indicadores emocionais

Relacionamento afetivo das crianças participantes com a pesquisadora e vice-versa.
Biografia afetivo-cognitiva dos participantes e da pesquisadora que interferiram nas escolhas
das atividades e no andamento contínuo (com suas descontinuidades) do programa proposto.
Relacionamentos entre os colegas, com situações de bulling, rivalidades, relações de poder,
amizade, solidariedade, negociação, socialização, manifestações agressivas (verbais e físicas),
motivações e adesão às atividades propostas, também refletem os indicadores emocionais.
Expressividade sobre o que era vivenciado através de posturas corporais e gestos durante as
atividades propostas no Programa de Educação Postural Integrada.
Aspectos emocionais foram identificados em desenhos, registros de atividades em pasta202

portfólio, falas e comportamento dos participantes (antes, durante e após cada encontro), em
atividades de abordagem corporal (alongamentos e percussão óssea, por exemplo), bem como
durante a criação das narrativas, jogos (exergames) e confecção do boneco do corpo humano com
massinha de modelar.
A atividade com massinha de modelar, por exemplo, mostrou diferença importante entre o
segundo encontro do programa, quando foi realizado pela primeira vez, e o encontro de finalização,
sendo observada a utilização de mais cores, com formas mais detalhadas (presença das partes
completas do corpo), criatividade na composição das partes do boneco com presença de cenários,
enfeites e a postura dos bonecos em posições diferentes da ortostase, onde alguns foram
confeccionados na posição sentada, por exemplo. Estes resultados refletem aspectos emocionais,
mas também cognitivos, diante do que foi aprendido, apreendido e reelaborado pelos participantes
durante os encontros de educação postural integrada; além de e associado aos aspectos motores,
tanto identificados na melhor noção de corpo (em virtude da composição das suas partes, formas e
posições) como pela melhora da praxia motora (planejamento motor global e fino) para a realização
desta atividade. Admito, entretanto, que este planejamento motor e a intencionalidade motora (ação
pela vontade), além da compreensão cognitiva sobre as atividades desenvolvidas apresentam
caracteres emocionais, já que estes engendram as ações no campo da subjetividade considerando
seus imbricamentos com a inteligência prática e discursiva.
4.8.9 – Indicadores cognitivos

Aprendizagem específica com relação ao corpo, mais relacionada à aquisição e o
desenvolvimento de um saber do que a mera assimilação de um conteúdo, informação ou
conhecimento formal.
Novos formatos cognitivos para possibilitar o aprendizado motor e o desenvolvimento de
habilidades dinâmicas com reflexos sobre a postura dinâmica e estática.
Possibilidade de criação de narrativas, que contemplam uma inteligência prática e
discursiva.
Possibilidade de resolução de problemas durante as atividades propostas nos encontros de
postura através de situações criadas em narrativas vivenciadas através das dinâmicas de jogos e
brincadeiras. As crianças se sentiram motivadas a realizarem as ações práticas com posturas
motoras adequadas enquanto realizavam uma operação cognitiva para escolherem os melhores
gestos a fim de passarem pelos desafios encontrados nos jogos e brincadeiras. As crianças
precisavam identificar o desafio, selecionar o melhor gesto (inteligência prática), executar e aplicar
esta ação dentro do contexto e com base no feedback de respostas anteriores diante dos atos motores
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executados.
4.8.10 – Indicadores motores

Inteligência prática relacionada à praxia global e fina na execução e realização motora de
todas as tarefas propostas, especialmente durante os jogos eletrônicos no formato dos exergames,
com feedback constante tanto motor, como visual, tátil, cinestésico e verbal, tanto por parte da
pesquisadora como em virtude da retroalimentação que as próprias ações causam tanto fisicamente,
quanto cognitivamente e emocionalmente.
As crianças se sentiram motivadas a realizarem as ações motoras com posturas estáticas e
dinâmicas adequadas sem necessariamente implicar numa tarefa meramente cognitiva ou motora, já
que a educação da postura não se restringe às orientações formais de como organizar o sistema
musculoesquelético numa determinada funcionalidade motora.
Melhora em algum aspecto do ajuste postural estático em 100% das crianças reavaliadas,
conforme descrito no tópico de reavaliação postural (4.6.1) apresentado neste capítulo.

4.9 - Considerações Sobre os Resultados

Observou-se que a aplicação de um programa de educação postural onde o fisioterapeuta
atua ao modus proposicional-hipertextual de forma implicada com o grupo participante, articulando
motricidade, cognição, emoção e o contexto/situação apresentado pode proporcionar, aos sujeitos
envolvidos, uma melhora do ajuste postural dinâmico e estático durante as atividades propostas e
maior consciência e conhecimento das posturas mais adequadas a serem adotada na vida diária;
respondendo à hipótese inicial apresentada na metodologia.
Entretanto, sugere-se a necessidade da continuidade da pesquisa com a participação de uma
equipe, que além de envolver o fisioterapeuta, possa integrar o educador físico, pedagogo,
psicólogo e psicanalista, por exemplo, a fim de melhor avaliar e dimensionar a influência desta
abordagem no desempenho cognitivo (aprendizagem, por exemplo) e no aspecto emocional,
envolvidos na construção da pessoa completa, segundo a teoria walloniana.

4.10 - Vantagens e Limitações

4.10.1 - Vantagens

-

Caráter inovador, tanto na abordagem teórica como na prática fisioterapêutica.
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-

Propõe uma ampliação da abordagem motora da postura para uma dimensão que integre a
cognição e a emoção, por compreender a função integrada destes domínios na perspectiva
walloniana.

-

Levantamento de dados sobre as alterações posturais mais frequentes nas crianças
participantes, a fim de colaborar com a criação de um programa direcionado às necessidades
identificadas.

-

Utilização de estratégias altamente motivacionais para educação da postura, notadamente
por também integrar a tecnologia inovadora dos exergames através do KinectTM da
Microsoft, que permite captar em tempo real todos os movimentos dos jogadores, além de
ser um recurso de fácil instalação, aplicação, manuseio e custo relativamente baixo.

-

Levantamento de indicadores para a área da Fisioterapia e da Educação.

-

Possibilidade de criação e instituição de políticas públicas de educação postural, com base
na experiência inicial nesta escola, em virtude dos dados levantados.

-

Possibilidade de integrar as áreas de Fisioterapia, Educação, Psicologia e Tecnologia na
discussão da educação da postura corporal.

-

Potenciais de desdobramentos e continuidade da pesquisa na área da subjetividade, emoção,
cognição e da motricidade, esta última entendida, a partir dos resultados encontrados nesta
experiência inicial, um processo físico, cognitivo e emocional.

-

Possibilidade de continuar o trabalho numa escala maior, envolvendo o sistema público
municipal de ensino, levando em consideração a necessidade de adaptação para cada
contexto em específico.

4.10.2 - Limitações

-

Período longo de greve dos professores das escolas estaduais no início do segundo semestre
de 2012 e a instituição de dias de paralisação após o término desta, apesar de não
impactarem no início e na continuidade das atividades, já que a Diretora autorizou a
utilização do espaço da escola para visitas e agendamento das avaliações posturais,
interferiram na participação, frequência e regularidade dos alunos nas atividades posturais,
bem como dos pais e dos professores nas reuniões.

-

Envolver maior número de crianças em pesquisas futuras, a fim de também possibilitar um
maior envolvimento da comunidade escolar, já que esta é uma atividade diferenciada e
demanda um momento para as pessoas se familiarizarem, sugerirem, aderirem e
participarem das atividades.

-

Limite de envolvimento e aprendizado de cada aluno, em virtude das questões pessoais de
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vida e ritmo de cada um.
-

Necessidade de uma abordagem multidisciplinar (outras disciplinas atuando de forma
independente), interdisciplinar (outras disciplinas de forma integrada, mantendo os
interesses próprios de cada disciplina) ou transdisciplinar (possibilidade de articular
diferentes saberes numa democracia cognitiva, superando o conceito de disciplinas, e onde
todas são igualmente importantes); sendo mais recomendados os dois últimos modelos pela
característica integrada da pesquisa.

-

Necessidade de utilizar instrumentos de avaliação relacionados aos domínios cognição e
emoção, o que reforça a necessidade de uma equipe que conte com a participação de outros
profissionais como psicólogo, psicopedagogo e psicanalista, por exemplo.
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5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nesta pesquisa pude compreender que a organização postural do indivíduo acontece de
maneira

multidimensional,

multimodal,

individual

e

proprioplástica,

numa

correlação

complementar e integrada entre os domínios funcionais wallonianos e a realidade social através de
um processo dialético aberto, criativo e tecnológico, num fluxo espiral de interiorização,
apropriação, integração, exteriorização e virtualização constantes e sucessivas, num jogo de
descontinuidades/adaptações/transformações, tanto consciente como inconsciente, da realidade
objetiva, no qual interagem fatores objetivos (decorrente das determinações sociais, econômicas,
políticas, culturais e contextos mais amplos) e fatores subjetivos (resultado das idiossincrasias e
singularidades dos indivíduos e de suas histórias e contextos de vida), de forma a ser (re)modelada
diante das situações de equilíbrio e desequilíbrios permanentes experienciadas pela pessoa. Dessa
maneira, um programa de educação postural pode ser estruturado processualmente dentro destas
bases, através de uma abordagem fisioterapêutica diferenciada, ao modus da tecnogênese e
associada a uma metodologia de aplicação proposicional-hipertextual.
Dessa forma, o produto criado dentro desta perspectiva foi um Programa ProposicionalHipertextual de Educação Postural Integrada, com uma característica de abertura e dinamismo, que
admite a incompletude por entender a descontinuidade de cada fase na continuidade do
desenvolvimento neuropsicomotor da criança numa concepção walloniana.
O Projeto Postura Legal (Programa de Educação Postural Integrada - PEPIn) desenvolvido
numa escola estadual da cidade de Salvador apresentou, como base tecnológica, o funcionamento
dentro do contexto da tecnogênese, já que contemplou o aspecto material e imaterial da organização
da postura dentro de uma abordagem crítica sobre os recursos/instrumentos/processos utilizados e
criados durante todas as fases de seu desenvolvimento e aplicação no primeiro ciclo de atividades
descrito. Neste primeiro momento foram identificados importantes indicadores emocionais,
cognitivos e motores para a continuidade da aplicação do programa num segundo ciclo.
Dentro desta abordagem, levanto como questões e desafios para continuidade desta pesquisa
a possibilidade de identificar, criar ou incluir instrumentos de avaliação/percepção da
afetividade/emocional, além da cognição, relacionando-os aos diferentes fatores que integram a
constituição postural do sujeito/pessoa. Tais instrumentos devem estar adequados a uma base
metodológica construída/proposta em termos de dinâmica, abertura/inacabamento, relatividade.
A partir destas relações/interações pode-se, inclusive, questionar, em trabalhos futuros, se a
melhora da postura, por evitar o aparecimento e agravamento das doenças musculoesqueléticas,
consequentemente repercute, em alguma proporção, no aspecto cognitivo e/ou na melhora da
aprendizagem. Da mesma maneira, considerando o fator emocional como a gênese de alguns
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sintomas como o estresse e as somatizações, poderia ser considerada, em novas pesquisas, a
possibilidade da educação postural, inversamente, ter implicações numa condição mental mais
equilibrada. Ou seja, pode-se pensar em “postura” e “desvios posturais” com referência ao
“equilíbrio” e “desequilíbrios” entre estes diferentes fatores/aspectos/dinamismos?
Identifico também outros elementos que podem ser considerados em outras pesquisas. Um
deles é verificar a viabilidade de se adaptar ou substituir o mobiliário escolar, já que a faixa etária
de 9 a 14 anos apresenta muitas diferenças físicas e todas as carteiras da escola são em tamanho e
formato padrão. Outra possibilidade é avaliar a necessidade de reincluir a prática de atividade física
para os alunos até o 5º ano das escolas públicas, já que o aspecto motor, entendido como um
processo/dinamismo que integra o físico, cognitivo e emocional, é fundamental para o
desenvolvimento da criança em todas as faixas etárias; além de oportunizar uma parceria importante
para o sucesso do programa. Pode ainda ser considerada a elaboração de atividades que estimulem o
aspecto emocional e cognitivo dos participantes através de peças teatrais, atividades de lazer ou
outros trabalhos artísticos/culturais, que enfoquem a temática da educação postural para que
também possam ser convidados os pais e a comunidade. De forma complementar, podem ser
confeccionados cartazes, folders, ou cartilhas com os recursos disponíveis, priorizando a
criatividade, para possibilitar a difusão destas informações para toda a comunidade escolar.
Diante destas reflexões e com base no percurso desta pesquisa, importa considerar a
possibilidade de redimensionar a prática fisioterapêutica no sentido de conceber as diferentes
subjetividades e intersubjetividades, bem como de compreender os limites de uma ação meramente
tecnicista/mecânica e, a partir disso, conjecturar o agir ao modus da tecnogênese, levando em
consideração a condição humana como complexa. Estas discussões permitem enriquecer,
ressignificar e aprofundar as teorizações no campo da postura corporal, aproximando as áreas da
Fisioterapia, Educação, Psicologia e Tecnologia, de forma interdisciplinar ou transdisciplinar.
Acrescento que o presente programa de educação postural, mesmo em fase inicial,
certamente não beneficiou somente aos alunos, mas a comunidade escolar; que, em parceria, esteve
envolvida, dentro das suas limitações, nas etapas de implantação do projeto. Notadamente, tais
benefícios se estendem a mim enquanto fisioterapeuta, docente e pesquisadora participante, além de
mulher e mãe, já que atuando de maneira implicada fui eu com meus valores e diferentes papéis e
funções, imersa neste desafio que também continua me transformando pessoalmente desde sua
concepção.
Explicito, portanto, que esta iniciativa não pretende ser conclusiva no que tange o desafio de
implementar a educação da postura, já que entendo o processo de mudança dentro dos princípios da
PAI, onde esta se encontra de forma inacabada, sempre permitindo explorar novas vias para
melhorar a qualidade das intervenções e ações propostas; contudo certamente se presta a contribuir
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com sua parcela para este compromisso social.
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APÊNDICE A – FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DOS HÁBITOS DE VIDA
NOME (INICIAIS):____________________ IDADE/NASC.:_____________

SEXO: F ( ) M ( )

NOME DOS RESPONSÁVEIS:_____________________________________________________
CONTATOS____________________________________________________________________
SÉRIE/ESCOLA:____________________________________Data da avaliação______________

Peso:__________Kg

Altura:__________m

Circunferência Abdominal:______cm

IMC___________

Peso da Mochila:_______________Kg

1. Quais atividades costuma realizar diariamente? (pode marcar mais de uma opção)
( )Assistir Televisão ( )Utilizar Computador ou similares ( )VideoGame
( )Esporte ________________________________________________________________
( )Empinar pipa ( )Correr ( )Bicicleta ( )Leitura/Estudar ( )Banca ( )Andar
( )Outras _________________________________________________________________
2. Qual a atividade que mais gosta?Por quê? ________________________________________
__________________________________________________________________________
3. Permanece mais tempo em qual postura diariamente? ( )Sentado ( )Em pé ( )Deitado
Por quê?___________________________________________________________________
4. Como costuma se sentar na carteira da escola? Tempo?______________________________

Por quê?___________________________________________________________________
Sente algum desconforto?_____________________________________________________
5. Como costuma se sentar ao utilizar o computador? Tempo? __________________________

Por quê?___________________________________________________________________
Sente algum desconforto?_____________________________________________________
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6. Como costuma se sentar para assistir televisão? Tempo? ____________________________

Por quê?___________________________________________________________________
Sente algum desconforto?_____________________________________________________
7. Como costuma se posicionar para falar ao telefone?________________________________
Por quê?___________________________________________________________________
Sente algum desconforto?_____________________________________________________
8. Em qual postura costuma realizar suas refeições? Por quê?___________________________
__________________________________________________________________________
9. Pratica alguma atividade física? Qual? Quanto tempo?______________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
10. Qual postura é mais adotada nesta atividade? _____________________________________
11. Em qual postura costuma estudar, ler? ___________________________________________

Por quê?___________________________________________________________________
Sente algum desconforto?_____________________________________________________
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12. Como costuma andar? _______________________________________________________
__________________________________________________________________________

Por quê?___________________________________________________________________
Sente algum desconforto?_____________________________________________________
13. Em qual postura costuma dormir?

Por quê?___________________________________________________________________
Sente algum desconforto?_____________________________________________________
14. Como pega algum objeto no chão?

Por quê?___________________________________________________________________
Sente algum desconforto?_____________________________________________________
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15. Como carrega a sua mochila?

Por quê?___________________________________________________________________
Sente algum desconforto?_____________________________________________________
16. Você considera sua postura corporal para as atividades diárias:
( )Boa ( )Ruim ( )Péssima ( ) Outro______________________________________
Por quê?___________________________________________________________________
17. Sente algum desconforto no corpo que pode estar relacionado à postura?
( ) Frequentemente
( )Nunca
( ) As vezes ( ) Outro_________________
Qual? Onde?_______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
18. Seus pais reclamam da sua postura? _____________________________________________
Por quê?___________________________________________________________________
Em que momento? __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
19. Seus professores reclamam da sua postura? _______________________________________
Por quê?___________________________________________________________________
Em que momento? __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
20. Costuma perceber que está numa postura ruim? ___________________________________
Por quê?___________________________________________________________________
O que faz? ________________________________________________________________
21. Como
considera
sua
postura
corporal
neste
momento?
Por
quê?
_______________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
22. Acha importante cuidar da postura? ( ) Sim ( )Não ( )outro ______________________
Por quê?___________________________________________________________________
23. Gostaria de participar de uma atividade de educação postural na sua escola?
( )Sim ( )Não ( )Não sei ( )Outro____________
Por quê?___________________________________________________________________
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APÊNDICE B – FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO
NOME (INICIAIS):____________________ IDADE/NASC.:_____________

SEXO: F ( ) M ( )

NOME DOS RESPONSÁVEIS:_____________________________________________________
CONTATOS____________________________________________________________________
SÉRIE/ESCOLA:____________________________________Data da avaliação______________

1. Tem conhecimento de que apresenta algum desvio postural? Sim (

) Não (

)

Qual?________________________________________________________________
2. Avaliação Postural Visual
Cabeça_______________________________________________________________
Linha Bipupilar: ________________________________________________________
Cervical_______________________________________________________________
Cintura escapular_______________________________________________________
Escápulas____________________________________________________________
Ombros_______________________________________________________________
Coluna Dorsal_________________________________________________________
Linha Alba ____________________________________________________________
Ângulo de Thales _______________________________________________________
MMSS _______________________________________________________________
Coluna Lombar_________________________________________________________
Cíngulo Pélvico________________________________________________________
Quadril_______________________________________________________________
Joelho________________________________________________________________
Tornozelo_____________________________________________________________
Pé___________________________________________________________________
Teste da roda da bicicleta ________________________________________________

3. Outras Observações:_____________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
4. Diagnóstico Fisioterapêutico
_____________________________________________________________________
Assinatura:_______________________________________
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APÊNDICE C
AVALIAÇÃO DO AMBIENTE DA ESCOLA
ESCOLA:____________________________________Data da avaliação______________

Contato___________________________________________________________
1- Espaço total: ___________________
2- Número de salas: __________________
3- Tamanho médio das salas:____________
4- Quantidade total de alunos:_____________
5- Média de alunos por turma:_____________
6- Quantidade de Turmas do 4° ano do Ensino Fundamental:_________________
7- Quantidade de Alunos no 4° ano do Ensino Fundamental:_________________
8- Carteiras:___________________________________________________
9- Armários:_____________________________________________________
10- Espaço de lazer:__________________________________________________
11- Esporte:_________________________________________________________
12- Banheiros:_______________________________________________________
13- Rampas:_________________________________________________________
14- Escadas:_________________________________________________________
15- Piso:_____________________________________________________________
16- Iluminação:________________________________________________________
17- Ventilação:________________________________________________________
18- Refeitório:_________________________________________________________
19- Cantina:____________________________________________________________
20- Biblioteca:_________________________________________________________
21- Sala dos Professores:_________________________________________________
22- Sala de Informática:__________________________________________________
23- Recursos Audiovisuais:________________________________________________
24- Número de Funcionários:_____________________________________________
25- Número de Professores:______________________________________________
26- Funcionamento da escola (horários, atividades, aulas, intervalos)______________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
27-Observações_______________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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APÊNDICE D – FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DOS HÁBITOS DE VIDA II
NOME :_____________________________________________________DATA:_____________
1) Circule as posturas corretas e faça um X nas incorretas:
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APÊNDICE E
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)
Título da Pesquisa: EDUCAÇÃO POSTURAL INTEGRADA: MOTRICIDADE,
COGNIÇÃO E EMOÇÃO.
Sr(a) e seu filho(a) estão convidados(as) para participar da pesquisa intitulada: EDUCAÇÃO
POSTURAL INTEGRADA: MOTRICIDADE, COGNIÇÃO E EMOÇÃO, que tem como objetivo
criar um Programa de Educação Postural que integre motricidade, cognição e emoção com base
numa perspectiva walloniana. Este é um estudo baseado em uma abordagem qualitativa através da
Pequisa-Ação. A pesquisa terá duração de até 01 ano, com o término previsto para fevereiro de
2013. Suas respostas serão tratadas no anonimato e de forma confidencial. Em nenhum momento
serão divulgados os seus nomes em qualquer fase do estudo, sendo utilizados nomes fictícios que
serão acordados anteriormente. Os dados coletados serão utilizados apenas nesta pesquisa e os
resultados divulgados em eventos e/ou revistas científicas.
Suas participações são voluntárias e a qualquer momento podem recusar-se a responderem
qualquer pergunta ou desistirem de participar e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará
nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador ou com a instituição que forneceu os seus
dados, como também na que trabalha. A entrevista, reunião, fóruns e atividades serão gravados e
fotografados para auxiliar na posterior transcrição e análise dos dados, sendo que ficarão sob a
guarda dos pesquisadores para posterior confecção de relatório e devolutiva dos resultados para os
pais e escola. O(a) Sr(a) não terá nenhum custo ou quaisquer compensações financeiras. A pesquisa
apresenta risco mínimo aos participantes, não havendo riscos cognitivos, psicomotores, nem
emocionais para seu filho(a). Pode ocorrer desconforto muscular em virtude dos exercícios, sendo
orientado repouso até sua melhora. Importante considerar o fato da pesquisadora responsável pela
pesquisa ter formação especializada na área de fisioterapia, o que pode contribuir para minimizar os
possíveis riscos físicos. Os exercícios orientados incluem alongamento, exercícios ativos livres,
assistidos e levemente resistidos. Para a realização dos exercícios é indispensável a apresentação de
atestado médico informando que seu filho(a) pode realizar atividade física. O benefício relacionado
à sua participação e do seu filho(a) será a melhora da postura e consciência corporal da criança
participante, além de aumentar o conhecimento científico para a área de educação e fisioterapia.
O(a) Sr(a) receberá uma cópia deste termo onde consta o celular/e-mail do pesquisador
responsável, e orientador, podendo tirar as suas dúvidas sobre o projeto e sua participação e a do(a)
seu filho(a) a qualquer momento, bem como ao CEP (Comitê de Ética em Pesquisa) da UNEB ou
ao CONEP, com seus respectivos telefones e e-mail de contato sinalizados abaixo.
_____________________________
_______________________________
Arnaud Soares Lima Junior
Karen Valadares Trippo
PESQUISADOR ORIENTADOR
PESQUISADORA
Cel: (71 ) 91467196
Cel: ( 71 ) 88718681/ 88150261 / 34618681
e-mail: arnaud.soares@hotmail.com
E-mail: karentrippo@superig.com.br
Salvador ________ de _______________ de 2012.
Declaro estar ciente do inteiro teor deste TERMO DE CONSENTIMENTO e de ter sido
adequadamente esclarecido sobre todas as etapas desta pesquisa. Estou de acordo em
participar
do
estudo
proposto.
AUTORIZO
a
participação
do
meu
filho(a)_________________________________________________ neste estudo. Estou ciente de
que poderei desistir a qualquer momento, sem sofrer qualquer punição ou constrangimento.
__________________________________________________
Assinatura
CEP UNEB - Rua Silveira Martins, 2555, Cabula. Salvador-BA. CEP: 41.150-000. Tel.: (71) 3117-2200 E-mail: cepuneb@uneb.br
CONEP: Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. Tel.: (61) 3315-2150 / 3315-2151 / 3315-3566. E-mail: cns@saude.gov.br
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APÊNDICE F
CONTRATO DE CONDUÇÃO DE PESQUISA

CONTRATO DE CONDUÇÃO DE PESQUISA CELEBRADO ENTRE O GRUPO DE
PESQUISADORAS
MESTRADO

VOLUNTÁRIAS,

PROFISSIONAL

O

PROGRAMA

GESTÃO

E

DE

PÓS-GRADUAÇÃO

TECNOLOGIAS

APLICADAS

DO
À

EDUCAÇÃO/GESTEC DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA - UNEB, A ESCOLA
ESTADUAL PROFESSORA ANGELITA MORENO E A MESTRANDA KAREN VALADARES
TRIPPO.
O presente contrato é firmado entre, de um lado, PESQUISADORAS VOLUNTÁRIAS (doravante
“PARTICIPANTES”), e, de outro lado,
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO DO MESTRADO PROFISSIONAL GESTÃO E
TECNOLOGIAS APLICADAS À EDUCAÇÃO/GESTEC DA UNIVERSIDADE DO ESTADO
DA BAHIA - UNEB - (doravante denominada “INSTITUIÇÃO”), com sede na Rua Silveira
Martins, 2555, Cabula. Salvador-BA., neste ato representado na forma de ORIENTADOR legal;
Prof.Dr. Arnaud Soares Lima Junior
ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA ANGELITA MORENO (doravante denominada “LÓCUS
DE PESQUISA”), situada na Rua, s/n – Imbuí – Salvador - Bahia, neste ato representada na forma
de seu representante legal; Excelentíssima Senhora Profª Tânia Maria Oliveira da Silva.
Mestranda Karen Valadares Trippo (doravante denominada “PESQUISADORA”), brasileira, sob nº
de matrícula 81127008.
DEFINIÇÕES E INTERPRETAÇÕES:
Neste instrumento, as seguintes palavras e expressões terão os significados aqui definidos:
1- “CONTRATO” – significa o Contrato celebrado entre o “LÓCUS DA PESQUISA”, a
“INSTITUIÇÃO”, a “PESQUISADORA” e as “PARTICIPANTES” com seus eventuais aditivos,
alterações, anexos, apêndices e documentos neles mencionados.
2- “ESTUDO” – significa o tipo de pesquisa que será realizado: PESQUISA QUALITATIVA.
3- “MÉTODO” – significa o método de Estudo que norteará a pesquisa objeto do presente contrato:
Método PESQUISA-AÇÃO INTEGRAL, e eventuais emendas, anexos e apêndices.
4- “OBJETO EM INVESTIGAÇÃO” – significa EDUCAÇÃO POSTURAL INTEGRADA
NUMA PERSPECTIVA WALLONIANA
5- “INSTITUIÇÃO” – significa a instituição acadêmica que vai, acompanhar, qualificar e certificar
a pesquisa, a UNEB.
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6- “PESQUISADORA” – significa a responsável pela condução da pesquisa: a MESTRANDA
KAREN TRIPPO
7- “PARTICIPANTES” – Significa as pesquisadoras voluntárias com formação na área de
Fisioterapia.

O LOCUS DA PESQUISA, a INSTITUIÇÃO, as PARTICIPANTES e a PESQUISADORA
poderão doravante ser denominadas coletivamente como “Partes” ou individualmente como
“Parte”, conforme o caso.

CONSIDERANDO QUE:
1. A pesquisa “POR UMA EDUCAÇÃO POSTURAL INTEGRADA: MOTRICIDADE,
COGNIÇÃO E EMOÇÃO” é um objeto de pesquisa sem financiamento ou patrocínio, contando
com recursos próprios da PESQUISADORA.
2. O LOCUS DA PESQUISA, a INSTITUIÇÃO e a PESQUISADORA leram e entenderam
totalmente o MÉTODO, concordando que o mesmo contém todos os detalhes necessários para a
condução do ESTUDO, o qual desejam participar.
3. As PARTICIPANTES se encarregarão DE PAGAR AS DESPESAS ORIUNDAS DA
PESQUISA, COMO TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, já que se trata de uma atividade
profissional VOLUNTÁRIA.
As Partes abaixo assinadas estão de acordo com os direitos e obrigações estipulados a seguir, os
quais se aplicam entre as Partes quanto à execução.
CLÁUSULA 1 – CONDUÇÃO DO ESTUDO
1.1. A PESQUISADORA, o LOCUS DA PESQUISA, as PARTICIPANTES e a INSTITUIÇÃO
neste ato aceitam a tarefa de realizar a pesquisa, garantindo a condução do ESTUDO de acordo com
todas as leis, regulamentos e diretrizes do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos
aplicáveis no Brasil.
CLÁUSULA 2 – VIGÊNCIA
Considera-se para efeito deste contrato o período de OUTUBRO de 2012 a MARÇO de 2013.
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CLÁUSULA 3 – CONDIÇÕES DA ATIVIDADE
3.1. Pela condução do ESTUDO pela PESQUISADORA e/ou PARTICIPANTES não será efetuado
qualquer pagamento pelo LOCUS DA PESQUISA a favor da PESQUISADORA e/ou das
PARTICIPANTES.
3.2. Aa PARTICIPANTES aceitam e estão cientes de que as atividades relacionadas ao ESTUDO
não serão remuneradas e não receberão auxílio de qualquer espécie, já que se configura uma
atividade VOLUNTÁRIA.
3.3. O LOCUS DA PESQUISA e A PESQUISADORA se obrigam a realizar todos os esforços
necessários para a perfeita realização do ESTUDO.

CLAÚSULA

4

-

CONFIDENCIALIDADE

–

PUBLICAÇÃO

–

PROPRIEDADE

INTELECTUAL
4.1. Toda e qualquer informação fornecida à PESQUISADORA, aos PARTICIPANTES nomeados
para assisti-lo, à INSTITUIÇÃO ou mesmo ao LOCUS DA PESQUISA pela PESQUISADORA
durante a realização do ESTUDO, incluindo os dados, informações verbais e escritas, serão
mantidas estritamente confidenciais e restritas ao pessoal diretamente envolvido na condução do
ESTUDO.
4.2. As partes concordam em não utilizar o(s) nome(s) da(s) outra(s) parte(s) e/ou de seus
funcionários e colaboradores em material de propaganda ou promocional, ou em qualquer
publicação, sem o prévio consentimento por escrito dos interessados.
CLÁUSULA 5 – PROPRIEDADE DOS RESULTADOS
5.1. A PESQUISADORA, as PARTICIPANTES, o LOCUS DA PESQUISA e a INSTITUIÇÃO
expressamente declaram e reconhecem que todos os resultados do ESTUDO serão de propriedade
da PESQUISADORA, a qual poderá usá-los ou explorá-los da forma que lhes convir. Quaisquer
invenções ou descobertas referentes ao trabalho da PESQUISADORA objeto do presente
CONTRATO serão de propriedade da PESQUISADORA.
5.2. Da mesma forma, no caso de eventual obtenção de resultados que possam ser patenteados ou
apropriados como direitos de propriedade intelectual, as PARTICIPANTES, o LOCUS DE
PESQUISA, a INSTITUIÇÃO desde já cedem os direitos e se comprometem a assinar quaisquer
documentos para a transferência destes, bem como se obrigam a abster de efetuar qualquer
solicitação de patente ou direito de propriedade intelectual.
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CLÁUSULA 6 – SITUAÇÃO INDEPENDENTE
6.1. A PESQUISADORA e/ou seus representantes e/ou PARTICIPANTES no cumprimento de sua
tarefa, executará(ão) seus serviços profissionais de forma independente, inexistindo qualquer
vínculo de natureza empregatícia entre eles, seus agentes, a PESQUISADORA e o LOCUS DA
PESQUISA.
6.2. A PESQUISADORA, o LOCUS DA PESQUISA, as PARTICIPANTES e a INSTITUIÇÃO,
pelo presente, garantem que estão livres para firmar o presente CONTRATO e que não há direitos a
serem exercidos por ou obrigações pertencentes a qualquer terceiro, que possam impedir ou
restringir o cumprimento de suas obrigações, conforme os termos e condições do presente
CONTRATO.
CLÁUSULA 7 – RESCISÃO
7.1.Qualquer que seja a hipótese de rescisão, seja por iniciativa do LOCUS DA PESQUISA, das
PARTICIPANTES ou da PESQUISADORA respeitados os termos, responsabilidade e obrigações
descritas neste CONTRATO e no MÉTODO, não importará direito a qualquer indenização, a
nenhum título.
CLÁUSULA 8 – ADITAMENTOS
Este CONTRATO não será alterado ou emendado, senão por instrumento assinado por todas as
Partes.
Fazem parte deste contrato o projeto inicial proposto para a pesquisa e a carta de autorização do
LOCUS DA PESQUISA para a realização das atividades do ESTUDO e a carta de declaração de
atividade voluntária para o ESTUDO das PARTICIPANTES.
CLÁUSULA 9 – INEXISTÊNCIA DE PERDÃO IMPLÍCITO
A tolerância eventual com relação a qualquer inadimplemento de um prazo ou condição
estabelecida neste CONTRATO não deverá ser interpretada como uma renúncia ou abandono do
futuro cumprimento de referido prazo ou condição, que permanecerá em vigor.
CLÁUSULA 10 – CLÁUSULAS INDEPENDENTES
Caso qualquer cláusula ou condição do presente CONTRATO seja inválida, ilegal ou inexequível, a
validade, legalidade ou exequibilidade das demais cláusulas ou condições não serão de modo algum
afetadas ou prejudicadas.
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CLÁUSULA 11 –ELEIÇÃO DE FORO
As Partes elegem o foro da cidade de Salvador, Estado da Bahia, para dirimir qualquer controvérsia
oriunda do presente CONTRATO, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e contratadas, as Partes assinam o presente CONTRATO em 04 (quatro) vias
de igual teor e forma para um só efeito, juntamente com as duas 02 (duas) testemunhas indicadas
abaixo.

Salvador, 01 de outubro de 2012.

_______________________________________________________________
ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA ANGELITA MORENO

_______________________________________________________________________
GESTEC – MESTRADO PROFISSIONAL

___________________________________________________________________________
PESQUISADORA - MESTRANDA KAREN VALADARES TRIPPO

PARTICIPANTES (VOLUNTÁRIAS):

Mayara Almeida

Keith Farinha

TESTEMUNHAS:
1. ____________________________ 2. ___________________________
Nome:

Nome:

CPF

CPF
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APÊNDICE G
VÍDEOS DOS ENCONTROS DO PROJETO POSTURA LEGAL

- DVD 01 (Vídeos 1 ao 5)
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- DVD 02 (Vídeos 6 ao 10)
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- DVD 03 (Vídeos 11 e 12)
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ANEXO A
PARECER CONSUBSTANCIADO – CEP UNEB

Número do Parecer: 104.860
Data:12/09/2012
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ANEXO B
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