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RESUMO 

Alterações posturais estáticas, principalmente as encontradas na coluna vertebral, 

são consideradas um problema de saúde pública. Essas alterações podem iniciar 

durante a infância, na faixa etária entre 7 a 12 anos, quando a criança está mais 

vulnerável a sofrer alterações no corpo, além de ser afetada por fatores associados 

ao ambiente escolar. Este tema ainda é pouco explorado nas escolas, ainda que 

seja bastante necessário na atenção primária. Neste contexto, o programa de 

extensão PAES – Programa de Ações Educativas em Saúde, da Universidade 

Federal de Minas Gerais (UFMG) desenvolveu o projeto “Postura Legal”.  O projeto 

tem como objetivo realizar ações para a prevenção de alterações posturais e 

musculoesqueléticas em alunos do ensino fundamental. O projeto foi dividido em 

quatro etapas, sendo: 1) atividades para a investigação dos participantes, 2) 

planejamento das ações educativas, 3) feedback dos alunos sobre as ações 

educativas realizadas e 4) entrega das cartilhas. Participaram do projeto 113 alunos 

com faixa etária de 10 a 12 anos do ensino fundamental I de uma escola pública da 

cidade de Belo Horizonte – Minas Gerais. Pelas observações da equipe anotadas no 

“diário de campo” e relatos de professores e escolares, considera-se que as ações 

atenderam ao objetivo proposto, criando uma oportunidade para os alunos de 

empoderamento e reflexão sobre o tema. Concluiu-se que o projeto corrobora para a 

construção de saberes que aprimoram a formação acadêmica e, consequentemente, 

a futura atuação profissional. Além disso, incentiva a expansão, o aprimoramento e 

acolhimento dos projetos de extensão nas universidades.  

Palavras-chave: Educação. Prevenção. Postura. Escola. 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Static postural changes, especially as found in the spinal column, are considered a 

public health issue. The changes may start during childhood, in the age group of 7 to 

12 year-olds, when children are more vulnerable to body changes, and are affected 

by some factors associated with the school environment. This issue is still little 

explored in schools, while much necessary in primary care. With that in mind, the 

extension program PAES - Program of Educational Actions in Health, Federal 

University of Minas Gerais (UFMG) developed a project called "Cool Posture". The 

project aims to carry out actions for the prevention of postural and musculoskeletal 

conditions in elementary school students.The project was divided into four stages: 1) 

activities for investigating the participants, 2) planning of educational actions, 3) 

feedback from the students about the educational actions, and 4) delivery of 

informative brochures. 113 students from elementary school aged 10 to 12 years old 

participated from the study. The study was carried out in a public school in the city of 

Belo Horizonte - Minas Gerais. From the team’s observations registered in the "field 

journal" and the reports of teachers and schoolchildren, it is considered that the 

actions achieved the main objective, creating an opportunity for the students of 

empowerment and reflection on the theme. In conclusion, the project aids the 

development of knowledge that improves the academic education and consequently, 

future professional performance. Nevertheless, it encourages expansion, 

improvement and acceptance of extension projects in universities. 

Keywords: Education. Prevention. Posture. School. 
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INTRODUÇÃO 

As alterações posturais estáticas, principalmente as encontradas na coluna 

vertebral, são consideradas um problema de saúde púbica, uma vez que essas 

alterações podem causar futuros diagnósticos agravantes, como doenças 

degenerativas da coluna vertebral (SEDREZ et al., 2015). Pesquisas em crianças e 

adolescentes são importantes, pois essas alterações aliadas a maus hábitos 

posturais durante esta faixa etária podem se estender à fase adulta, levando a 

maiores impactos na saúde e até mesmo à incapacidade de trabalho, como citado 

por Noll et al. (2012).  

O ambiente escolar compreende uma série de fatores que podem influenciar 

no equilíbrio postural do aluno, tais como: mochilas em excesso de peso, a forma de 

transporte do material escolar e a ergonomia das carteiras escolares. A falta de 

atividades físicas também contribui para a postura incorreta, como afirmado por 

Rocha et al. (2012). Além disso, Lemos et al. (2005) enfatizam que é na escola onde 

a criança passa um terço do seu dia e que, devido a isso, é nesse ambiente que 

essas alterações internas e externas devem se manifestar com maior evidência. 

Segundo as Diretrizes Básicas da Educação (Lei nº 9394/1996), os estudantes 

brasileiros permanecem no mínimo 4 horas por dia na escola. Isso mostra que é um 

tempo considerável para que o aluno possa se adaptar a boas ou más posturas, 

podendo inclusive replicá-las em seu ambiente domiciliar (Brasil, 1996).  

A idade escolar, principalmente a faixa etária de 7 a 12 anos, está mais 

vulnerável a sofrer essas alterações no corpo, segundo Rocha et al. (2012).  Neste 

período, o desenvolvimento musculoesquelético é acelerado e as estruturas da 

coluna vertebral demandam maior tempo para se tornarem íntegras. Por isso, a 

coluna pode sofrer influências em sua formação, tanto pelo meio interno quanto 

externo, podendo predispor a instalação de dores e doenças na infância e na fase 

adulta. São consideradas forças externas: o peso da mochila e o seu modo de 

transporte, a má postura adotada pelos alunos por falta de conscientização corporal, 

e a má ergonomia inadequada das cadeiras e mesas escolares (LEMOS et al., 

2005).  



9 
 

Em uma entrevista realizada por Wall et al. (2003) com 101 ortopedistas, foi 

identificado que 70% deles acreditam que a mochila tem influência nos sintomas 

clínicos, como dor e desvios estruturais em crianças. A mochila pesada causa 

alterações no centro gravitacional, podendo levar ao desequilíbrio do peso e, como 

adaptação, o corpo altera sua postura. No plano sagital, ocorre anteriorização da 

cabeça e flexão de tronco excessiva. A pelve também se anterioriza e há uma maior 

flexão de quadril. Essas posturas ocasionam alterações musculoesqueléticas 

podendo gerar dores e desvios posturais permanentes (REIS et al., 2013). 

 Apesar dos estudos acadêmicos não entrarem em consenso acerca da 

quantidade de carga da mochila que pode ser prejudicial à saúde da criança, alguns 

pesquisadores afirmam que este peso não deve ultrapassar 10% do peso corporal 

(PC) da mesma (FERNANDES et al., 2008). Para minimizar essas alterações 

posturais, alguns estados implementaram leis que limitam o peso da mochila. Em 

Minas Gerais, a Lei nº 12683, de 25 de novembro de 1997, dispõe que o peso da 

mochila para alunos de até 10 anos não ultrapasse 5% do PC e para crianças com 

mais de 10 anos não deve passar de 10% do PC, citado por Caldas (2014).  

 No entanto, alguns estudos, como o realizado por Reis et al. (2013), mostram 

que alunos que carregam mochilas com peso menor que 10% de seu PC também 

apresentaram alterações posturais e dores. Dessa forma, infere-se que o peso da 

mochila não deve ser avaliado isoladamente como causa das alterações posturais. 

Precisam ser levados em consideração: hábitos posturais, aspectos 

comportamentais, socioeconômicos e antropométricos, sobrepeso, posturas diárias 

fora do ambiente escolar (como por exemplo, ao assistir televisão, usar o 

computador e jogar vídeo game) e a forma de transporte da mochila escolar (REIS 

et al., 2013). 

 Ainda sobre o uso inadequado da mochila, deve-se avaliar também o tipo de 

mochila. Estudos mostram que a melhor opção é a de duas alças que distribui o 

peso simetricamente sobre os dois ombros, sem folga e na altura do dorso. Outros 

tipos de transporte de material escolar estariam sujeitos a alterações posturais 

relevantes (CANDOTTI et al., 2012).   
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Além do uso inapropriado da mochila, Ainhagne et al. (2009) afirmam que a 

má postura adotada em sala de aula pode estar associada à ergonomia inapropriada 

das carteiras, o que agrava ainda mais o problema.  A posição sentada é 

considerada a mais danosa para a coluna, pois aumenta a pressão nos discos 

intervertebrais. Uma posição comum adotada pelos estudantes é a inclinação 

anterior do tronco sobre a carteira. Esta postura, além de aumentar a pressão dos 

discos, também retifica a curvatura da lombar e faz com que os músculos 

posteriores do tronco sejam contraídos para agir contra o efeito da força da 

gravidade (AINHAGNE et al., 2009).  

Existem alguns estudos que sugerem uma preconização da ergonomia, 

acabamento, identificação, estabilidade e resistência das carteiras, como a NBR 

14006/2003 – “Móveis escolares: assentos e mesas para conjunto aluno de 

instituições educacionais”, elaborada pela Associação Brasileira de Normas 

Técnicas – ABNT. No entanto, é inviável seguir esta normatização, pois as escolas 

precisariam ter o controle da estatura de cada aluno e fazer aquisição de cinco tipos 

diferentes de carteiras (ABNT, 2003). 

Apesar de não ser o foco deste relato, as influências internas também podem 

predispor às alterações da coluna vertebral. Noll et al. (2012), citam: sobrepeso, 

hábitos ruins de sono e fatores psicossociais, como depressão e ansiedade. 

 Segundo Rocha et al. (2014), a educação postural para crianças e 

adolescentes, abrangendo todas as questões abordadas, seria o método ideal para 

a prevenção de dores e doenças da coluna vertebral tanto na fase infantil, quanto na 

adulta. Entretanto, os projetos de educação em saúde desenvolvidos no Brasil não 

contemplam a educação postural, escolhendo priorizar temas como: saúde bucal, 

drogas e nutricional, deixando uma lacuna no sistema de ensino sobre o assunto 

(ROCHA et al., 2014). 

  Lucas (2009) cita que a necessidade de atenção para este problema é alta, 

mas a educação em saúde com enfoque na prevenção de doenças osteomusculares 

ainda é pouco explorada no ambiente escolar. Dessa forma, cabem aos profissionais 

de saúde, em especial fisioterapeutas ou médicos, trabalhar nos aspectos 

preventivos para multiplicar seus conhecimentos por toda a comunidade escolar 
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(escolares e educadores), incluindo os pais e responsáveis dos alunos. Fabiana 

(2012) enfatiza que a orientação sobre os riscos e consequências de utilizar um 

transporte de material escolar inadequado e manter uma má postura durante as 

atividades escolares, vida diária e lazer é um caminho para ajudar o aluno a 

conscientizar-se e formar pensamentos e ações positivas sobre hábitos adotados no 

dia a dia. 

Neste contexto, o PAES – Programa de Ações Educativas em Saúde 

desenvolveu o projeto “Postura Legal”. O PAES é um programa de extensão da 

Universidade Federal de Minas Gerais que, desde 2013, mantém parceria com 

escolas públicas do município de Belo Horizonte e região metropolitana. O programa 

desenvolve, conforme a demanda da comunidade escolar, ações de educação em 

saúde, como neste estudo sobre ações de educação postural para prevenção de 

dores musculoesqueléticas em crianças. Dessa forma, o programa tenta melhorar a 

qualidade de vida dos alunos.  

OBJETIVO 

 Realizar ações educativas para promover a prevenção de alterações 

posturais e musculoesqueléticas em escolares do ensino fundamental I. 
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MÉTODOS 
Trata-se de um relato de experiência de um Projeto de Extensão sobre 

“Ações educativas para prevenção de alterações posturais em escolares”.  

Participaram 113 alunos na faixa etária de 10 a 12 anos, sendo 62 participantes do 

sexo feminino e 51 do sexo masculino, matriculados em duas turmas do Ensino 

Fundamental I, de uma escola estadual da cidade de Belo Horizonte – Minas Gerais.  

As ações foram desenvolvidas no ano de 2016 e o público alvo foi selecionado 

baseando-se no propósito do projeto, e em comum acordo com a coordenação 

pedagógica da escola parceira. Todos os alunos estavam presentes em todas as 

intervenções realizadas pela equipe. A escola é parceira do programa PAES desde 

2015 e localiza-se em um bairro da regional Pampulha de Belo Horizonte – MG.  O 

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) - 2015 da escola foi 6.6 

(IDEB, 2015). 

Ações e atividades do projeto 
A elaboração das ações educativas teve como alicerce um projeto 

desenvolvido na década de 70 no Brasil, conhecido como “Escola Postural”. O 

projeto foi criado com o objetivo de atender a demanda de prevenção de alterações 

posturais, uma vez que foi percebido que essas alterações estavam se tornando um 

problema de saúde pública (Noll et al., 2012). A seguir, será relatada a metodologia 

de cada etapa. 

Etapa 1: Conhecimento do perfil dos alunos 

Para a investigação do perfil da escola, foi realizada uma reunião com os 

professores de referência das turmas e com o coordenador pedagógico. Nesta 

etapa, o diálogo contínuo com os professores foi de vasta importância para a 

definição das turmas que participariam das ações extensionistas do projeto. Para a 

realização das ações educativas, utilizou-se da atividade “Palavra Geradora”, 

desenvolvida por Freire (1992), que visualiza uma nova forma de educação, onde o 

diálogo é a base. Os alunos deveriam falar sobre a palavra geradora “postura”, as 

frases foram anotadas no diário de campo. Em seguida, foi realizada uma breve 

explicação sobre o sistema esquelético, com enfoque na coluna vertebral e, em 

sequência, foi aplicado um questionário (Apêndice I) com as seguintes perguntas: 

Você sente dor em alguma região da coluna?; Se você sente dor, em qual região ela 



13 
 

está? (havia uma figura representando a coluna vertebral e suas regiões); Qual o 

tipo de mochila você usa?; Quanto tempo aproximadamente por dia você passa 

carregando a sua mochila?; Você pratica atividade física regularmente, além da 

educação física e recreio? Por último, nesta primeira fase, foi realizada uma 

dinâmica com a avaliação do peso corporal (PC) e o peso da mochila (PM) dos 

alunos e o percentual do PM em comparação ao PC. 

 Vale ressaltar que os dados coletados não passaram pela aprovação do 

Comitê de Ética em Pesquisa – COEP - UFMG, uma vez que este projeto não teve 

como intuito um estudo analítico. O banco de dados exposto neste relato de 

experiência faz parte da metodologia do projeto, para a elaboração de ações 

educativas eficazes, através da aproximação dos discentes com a comunidade 

atendida e o conhecimento de sua realidade.  

 Na Tabela 1 abaixo, está especificado o objetivo de cada atividade dessa 

primeira etapa do projeto, que teve como principal intuito, conhecer melhor o perfil 

dos alunos atendidos, para então realizar a elaboração das ações educativas 

personalizadas para o público alvo.  

Tabela 1 - Conhecimento do Perfil dos Alunos 

Atividades  Objetivo 

1. Reunião com professores e 

coordenador. 

Conhecer o perfil disciplinar, de participação e 

disciplinas/matérias já ofertadas relacionadas sobre o 

tema, para assim saber o nível de conhecimento prévio 

dos alunos.  

2. Dinâmica “Palavra geradora” Reconhecer o nível de diálogo dos alunos relacionado ao 

tema, além da introdução sobre o projeto e instigá-los à 

curiosidade para os próximos encontros. Abordou-se 

também, no final do encontro, uma breve explicação 

sobre a coluna vertebral e suas regiões, para possibilitar a 

aplicação do questionário.  

3. Aplicação do questionário: 

“Como está minha coluna?” 

Através da aplicação de um questionário, buscou-se 

conhecer as possíveis influências externas presentes nos 

alunos, que poderiam estar gerando ou vir a desenvolver 

dor na coluna vertebral.  

4. Dinâmica do empoderamento: 

“Minha mochila está muito 

Através das medidas do PC e o PM dos alunos, objetivou-

se verificar se os mesmos estavam carregando a mochila 

https://www.ufmg.br/bioetica/coep/
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pesada?” acima de 10% do seu peso corporal e também realizar 

uma dinâmica prática para o “empoderamento” dos alunos 

a respeito do tema. 

Fonte: Elaboração própria. 

Etapa 2: Desenvolvimento das ações educativas 

 Após a familiarização dos alunos acerca do tema, a próxima fase 

compreendeu-se na decisão de quantas ações seriam necessárias e quais os temas 

deveriam ser abordados em cada uma dessas ações. Dentro desta fase, houve uma 

subdivisão de três encontros, para abordar os seguintes temas: encontro 1 – O 

corpo humano e a coluna vertebral; encontro 2 – Mochilas e posturas, como elas 

afetam a coluna?; encontro 3 - Como cuidar da coluna?. Na Tabela 2 abaixo, são 

especificados os materiais, desenvolvimentos e objetivos de cada encontro. O tempo 

de cada intervenção foi de 50 minutos, realizada uma vez por semana, em três 

semanas consecutivas, para que não houvesse perda do assunto já abordado. 

Tabela 2 - Desenvolvimento das Ações Educativas 

Encontro Materiais Desenvolvimento Objetivo 

1. O corpo 

humano e a 

coluna 

vertebral 

Modelo 

anatômico 

da coluna 

vertebral e 

torso. 

Conscientização da importância deste 

assunto, através da apresentação dos 

dados coletados na Dinâmica “Como 

está minha coluna?”. 

Introdução do corpo humano e seus 

principais órgãos, indicando no modelo 

anatômico do torso, seu 

posicionamento e principais funções. 

Em seguida, aprofundou-se o assunto 

sobre o sistema musculoesquelético, 

enfatizando a coluna vertebral, citando 

seus componentes e funções. Os 

alunos puderam manusear os modelos 

ao final do encontro. 

Viabilizar aos alunos uma 

oportunidade de terem uma 

visão lúdica do corpo 

humano, os órgãos e 

principalmente da coluna 

vertebral. Para que então, 

eles pudessem entender 

qual a importância dos 

cuidados quanto à 

prevenção das alterações 

posturais.  

2. Mochilas e 

posturas, 

como elas 

afetam a 

coluna? 

Multimídia, 

plaquinhas 

verdes e 

vermelhas. 

Introdução do assunto com a 

apresentação dos dados coletados na 

dinâmica “Minha mochila está muito 

pesada?”. 

Iniciou-se com uma dinâmica com 

diversas fotos de pessoas realizando 

Possibilitar aos alunos a se 

identificarem com as 

imagens e vídeos. Ao 

mesmo tempo, mostrar 

como seria a forma correta 

de realizar aquelas 
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várias atividades diárias. Perguntava-

se aos alunos se aquela postura 

estava correta ou errada, eles 

deveriam levantar uma plaquinha 

verde (certo) ou vermelha (errado).  

Em seguida eles assistiram a dois 

vídeos de animação que mostram 

posturas erradas ao usar o celular e o 

computador. Por fim, abordaram-se 

quais os riscos essas posturas 

poderiam causar para a saúde.   

atividades. Informa-los dos 

riscos a curto e longo prazo 

de maus hábitos posturais.  

3. Como 

cuidar da 

coluna? 

Multimídia Enfatizamos a maneira correta de 

realizar algumas atividades mais 

frequentes nessa fase de suas vidas, 

como estudar, carregar mochila, jogar 

vídeo game, usar o celular e o 

computador. Depois falamos sobre a 

importância da atividade física regular, 

como ela pode melhorar a postura e 

prevenir futuras alterações 

musculoesqueléticas.  

Conscientiza-los da 

importância de ficarem 

atentos quanto à postura e 

a prática regular de 

atividade física, que tem 

relação direta com as 

alterações posturais. 

Fonte: Elaboração própria. 

Etapa 3: Feedback das ações educativas 

Para finalizar as ações, foi planejado um último encontro para feedback dos 

alunos. Com este objetivo, foi aplicado um questionário com perguntas sobre 

assuntos discutidos com eles durante a fase 2. Este questionário (Apêndice II) era 

composto de duas perguntas: 1) Quais os nomes das regiões da coluna?. Havia um 

desenho da coluna vertebral com setas, indicando as regiões da coluna cervical, 

torácica, lombar e sacral; 2) Marque errado ou correto nas figuras abaixo, em 

relação as posturas. Havia nove fotos de atividades comuns para os alunos e que 

foram discutidas no encontro 2.  

Outra forma de comparar se as ações agregaram novos conhecimentos foi 

reaplicando a “Palavra Geradora” sobre “postura”. As palavras foram anotadas no 

diário de campo, para que fosse possível compará-las antes e depois das ações 

educativas.  
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Etapa 4: Cartilha para pais e professores 

A equipe compreende que alunos nessa faixa etária dependem dos 

responsáveis que os circundam, haja vista que estes têm grande influência em seus 

hábitos de vida. Por isso, a participação não somente dos educadores, mas também 

dos pais e responsáveis neste processo é muito importante, como sugerido por 

Fernandes et al. (2008). Foram elaboradas duas cartilhas informativas, uma para os 

pais e outra para os professores, contendo dados coletados, como percentual de 

alunos que sentem dores na coluna, melhor tipo de mochila para carregar o material 

escolar e o seu peso ideal, posturas corretas para atividades de vida diária, entre 

outras informações (Apêndice III). As cartilhas para os professores foram entregues 

no momento do intervalo, quando todos estavam reunidos na sala dos professores. 

As cartilhas para os pais foram deixadas aos cuidados do coordenador que ficou 

responsável de entregá-las em uma reunião que iria ocorrer dentro de duas 

semanas (Apêndice IV).  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Etapa 1: Conhecimento do perfil dos alunos 

Atividade 1 

Durante conversa com os professores e com o coordenador das turmas, foi 

discutida a importância de abordar este assunto. A escola reconheceu a 

necessidade e a lacuna que existe em ações educativas para este tema. Os 

professores disseram que os alunos adotam uma má postura dentro de sala, ao 

sentar e escrever ao utilizar o celular (de forma inadequada). Além disso, os 

professores relataram que alguns estudantes reclamam com frequência de dores na 

coluna. Afirmaram sempre corrigir a postura dos alunos em sala de aula, dizendo a 

eles para “sentar direito” e informaram que às vezes questionam o porquê de a 

mochila estar tão pesada. Os professores também afirmaram falar para os alunos 

não trazerem materiais desnecessários, como muitos lápis de cor, cadernos 

pesados e garrafas d’água grande.  

Esta etapa foi importante para confirmar que o projeto tinha demanda e 

viabilidade de execução. Uma vez que a escola afirmou a necessidade do projeto, 

cedeu espaço e tempo das aulas para a equipe realizar as atividades. Como previsto 

pelos Parâmetros Curriculares Nacionais, a escola hoje deve fomentar a educação e 

a promoção em saúde, com a participação de profissionais da saúde e educadores. 

Dessa forma, unindo os saberes para tornar o ambiente escolar um veículo de 

transmissão de conhecimentos que corroboram para o crescimento saudável do 

estudante, tornando-o apto a ter decisões saudáveis (Gonçalves et al., 2014).  

Atividade 2 

Foi utilizada como metodologia pedagógica a “Palavra Geradora” de 

Paulo Freire, um método que consiste numa proposta para a alfabetização de 

adultos desenvolvido pelo educador.  Segundo o autor a “Palavra Geradora” é 

aquela que serve de base para que outras ligadas ao mesmo assunto possam ser 

demonstradas. Por exemplo, “doença” gera palavras como: medicamentos, hospital, 

leito hospitalar, entre outras. Com esse intuito, aplicamos esta metodologia no início 

e no final das intervenções.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Alfabetiza%C3%A7%C3%A3o
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Em um primeiro momento, ainda antes das ações educativas, os alunos 

apresentaram um vocabulário simples a respeito do tema “Postura”, citando as 

seguintes palavras: “costas, coluna, sentar corretamente e não fica torto”. 

Atividade 3 

Sobre a pergunta “Você já sentiu ou sente dor em alguma região da coluna?”, 

52,2% dos alunos responderam que sim (Figura 1). Sendo que deste percentual, 

23,9% na região da coluna torácica, 23,9% na lombar, 13,3% sentem dor na região 

da coluna cervical e 6,2% na região pélvica (Figura 2). Estes resultados estão em 

concordância com pesquisas que comprovam a associação de alterações 

musculoesqueléticas com o ambiente escolar e hábitos de más posturas adquiridas 

durante a infância e adolescência (Lemos et al., 2005). 

Figura 1 - Você já sentiu ou sente dor em alguma região da coluna? (%) 

 

Fonte: Elaboração Própria 
 

Estes dados estatísticos ajudam a demonstrar para a escola, os alunos e os 

pais e responsáveis, de forma qualitativa, que existe a necessidade de atenção para 

a saúde dos alunos, no que se refere ao sistema musculoesquelético, haja vista que 

mais da metade dos participantes afirmaram ter sentido dor na coluna pelo menos 

uma vez.  
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Figura 2 - Regiões da dor na Coluna 

 

Fonte: Elaboração Própria 

Na pergunta “Qual o tipo de mochila você usa?”, 66,4% disseram usar 

mochilas de duas alças e as colocam uma em cada ombro, 17,7% usam a mochila 

de rodinha, 15% usam a mochila de duas alças, porém faz o uso apenas em um 

ombro e 0,9% disseram usar a mochila de alça transversal (Figura 3). Quanto ao uso 

do modelo da mochila escolar, 43,6% dos alunos fazem uso inadequado ou então, 

usam o modelo adequado de duas alças de forma errônea. Ou seja, quase metade 

dos participantes estava utilizando inadequadamente a mochila escolar. Essa má 

distribuição do peso irregular, ou as alterações da postura causada pelo uso 

incorreto da mochila podem levar a alterações musculoesqueléticas e 

consequentemente a dores (CANDOTTI et al., 2012).  
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Figura 3 - Tipos de Mochila 

 

Fonte: Elaboração Própria 

Atividade 4 

Nesta atividade foi realizada a pesagem da mochila e do PC de cada aluno, 

para a análise da proporção do PM em relação ao PC. Durante a atividade foi 

observado que, dos 113 alunos, 88 estavam carregando a mochila acima dos 10% 

do seu próprio PC. Esses dados foram mostrados aos alunos, fazendo parte da 

conscientização dos mesmos. Como sugerido por Burton et al. 2001, após a análise 

de uma revisão sistemática realizada pelo European Guidelines for Prevention in 

Low Back Pain, as ações educativas devem ser formuladas por meio de dados 

biomédicos e biomecânicos, para que tanto os escolares quanto os educadores, 

possam consentir com o objetivo e importância das intervenções.    

A realização das dinâmicas do empoderamento foram importantes para 

evidenciar de uma forma mais lúdica e direta que os alunos estavam carregando um 

PM acima do ideal. A investigação faz parte do processo educativo, onde ambos 

devem caminhar juntos, assim ocorrendo uma troca de saberes nos dois sentidos, o 

educador para com os aprendizes e dos aprendizes para o educador.  Freire já 

citava: “Pesquiso para constatar, constatando, intervenho, intervindo educo e me 

educo. Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou anunciar a 

novidade” (FREIRE, 1996, p.32). 
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Na discussão que se seguiu, grande parte dos alunos relatou que todo o 

material que estava dentro da mochila era necessário e que precisavam levar os 

livros para fazer atividades em sala. Além disso, levavam também cadernos, estojo 

de lápis, guarda-chuvas, blusas de frio e garrafas d’água. Pelo relato dos 

estudantes, não havia qualquer possibilidade de reduzir o peso das mochilas.  

Algumas sugestões simples foram ofertadas aos professores e alunos, como 

por exemplo, ao invés de levar a garrafa de água cheia de casa, levar a garrafa 

vazia e enchê-la apenas na escola. Outra sugestão foi não levar o estojo com muitos 

lápis de cor e canetas hidropônicas nos dias em que não houver aula de artes. 

Neste sentido, poderiam separar dois estojos: um mais simples, para os dias que 

não tivessem artes e outro com o material para colorir. Também foi sugerido levar 

um guarda-chuva com material mais leve, caso seja realmente necessário levá-lo à 

escola. Quanto aos cadernos, sugerimos que fosse dada preferência ao caderno de 

98 folhas para cada disciplina, haja vista que foi constatado que alguns levavam um 

caderno de 200 folhas para cada disciplina. Para os professores, a orientação 

principal foi a sugestão de um rodízio do uso dos livros de cada disciplina, onde 

poderiam se organizar da melhor maneira que encontrassem para que não os 

alunos não precisassem levar todos os livros no mesmo dia. As escolas 

normalmente têm de 4 a 5 disciplinas por dia, de forma que, se todos os professores 

solicitarem os livros e os cadernos no mesmo dia, provavelmente o peso da mochila 

ultrapassará muito mais do que os 10% do PC.  

A discussão com os professores e com os alunos foi bastante produtiva, como 

evidenciado por Pupulim (2001), que cita que a aproximação entre os sujeitos 

contribui de forma decisiva para a construção do conhecimento para ambos, 

resultando na eficiência das ações extensionistas. Dessa forma, houve de fato a 

promoção de um novo saber, que levou à reflexão, possibilitando a união de novos 

conhecimentos com a bagagem própria de cada indivíduo. Assim então, puderam 

ocorrer novas tomadas de decisões, corroborando para mudanças de hábito de vida 

saudáveis. Como já dito por Freire (1997. p.44), “é pensando criticamente a prática 

de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática”.   Essas reflexões 

ocorrem quando o educador articula uma relação horizontal com a comunidade e 

busca ouvir suas queixas, considerando o ser humano como um todo, sem separar o 
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corpo da mente, o corpo em partes e sem excluir cada indivíduo da sociedade e do 

seu contexto cultural (FREIRE, 1997).  

Etapa 2: Desenvolvimento das ações educativas 
 

Encontro 1 – O corpo humano e a coluna vertebral:  

O tema “sistema musculoesquelético” não havia sido abordado ainda em sala 

de aula pela professora de ciências. Portanto, o assunto precisou ser introduzido 

com informações básicas e linguagem apropriada, levando-se em consideração 

principalmente a faixa etária dos alunos. 

Bianconi e Caruso (2005) já afirmavam que a utilização de diferentes recursos 

didáticos proporciona um maior interesse ao aprendizado, estimulando os alunos a 

expressarem suas opiniões e conceitos. Portanto, para facilitar a compreensão e 

estimular o interesse dos alunos, a equipe fez uso de material visual através de 

modelos anatômicos da coluna vertebral e um o torso que contêm os órgãos 

torácicos e abdominais internos. Foi realizada uma breve introdução sobre o corpo 

humano no modelo anatômico do torso e falou-se brevemente sobre cada sistema e 

a localização dos órgãos, para então, abordar o sistema musculoesquelético, com 

sua respectiva anatomia e funções.  

Durante este encontro, pela reação e comentários dos alunos anotados no 

”diário de campo”, ficou claro para a equipe que eles se interessaram em conhecer 

melhor o corpo humano. O uso dos modelos anatômicos despertou a curiosidade e a 

atenção, pois os estudantes não haviam tido contato com uma representação mais 

próxima do real da parte interna do corpo humano. Os estudantes apontaram e 

perguntaram sobre os diversos órgãos do modelo suas funções no corpo. A equipe 

respondeu a todas as perguntas, buscando tirar as dúvidas com informações 

sucintas, sempre lembrando que o objetivo daquela intervenção não era ensinar 

minuciosamente cada sistema/órgão. Mas sim, de fornecer uma ideia geral do corpo 

humano, para eles compreenderem melhor as funções do sistema 

musculoesquelético, além de instigar a curiosidade para que futuramente eles 

pudessem pesquisar ou conversar com a professora de ciências sobre esses 

assuntos.  
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A partir dessa visão global do corpo humano, ao verem que todos os sistemas 

estão de alguma maneira conectados e que a coluna vertebral tem um papel 

importante no conjunto de todo o organismo, os alunos perceberam a importância de 

cuidar do corpo e ter atenção sobre as posturas adotas no dia a dia.  

Encontro 2 – “Mochilas e posturas, como elas afetam a coluna?”:  

Com o uso de figuras, os participantes puderam identificar as posturas que 

adotam em casa ou na escola, e por várias vezes afirmaram ficar na postura 

incorreta, como na foto que estava sendo exibida pelo data show. Em seguida, foi 

mostrada em outra figura qual seria a postura adequada para realizar determinadas 

atividades, escolhidas de acordo com as rotinas mais comuns entre eles, como: 

estudar, assistir televisão, jogar vídeo game, mexer no celular, computador e dormir. 

Também se fez uso de dois vídeos didáticos para a melhor compreensão sobre a 

postura adequada ao usar o celular e o computador.  

Posteriormente, a equipe informou sobre os riscos/consequências a curto e 

longo prazo devido aos maus hábitos posturais, dado que compreender os possíveis 

malefícios decorridos desses hábitos é importante para a promoção da saúde. 

Entretanto, vale ressaltar que o intuito não foi de causar medo, mas alertá-los sobre 

os riscos da postura incorreta, gerando reflexões de autocuidado através do 

conhecimento científico e fisiológico.  

Encontro 3 – “Como cuidar da coluna?”:  

Ao relembrarmos as posturas corretas de como realizar as atividades 

mostradas no segundo encontro, muitos alunos disseram ter se tornado mais 

atentos à postura ao realizarem tais atividades. Para finalizar as ações educativas, 

foi abordada a importância da prática de atividade física regular, como mais uma 

forma de cuidar do sistema musculoesquelético. Neste momento, poucos alunos 

disseram praticar qualquer atividade física fora da escola. A maioria dos meninos 

relatou jogar futebol, tanto na aula de educação física como no recreio, enquanto 

que a maioria das meninas disse não praticar atividade física nem na aula de 

educação física nem no recreio.  
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Etapa 3: Feedback das ações educativas 

Como ferramenta para observar a eficácia dos encontros, proporcionar mais 

um momento de diálogo para reflexão e tira-dúvidas, a equipe considerou viável a 

identificação das palavras geradoras após as intervenções, bem como a aplicação 

de um conjunto de perguntas, em estilo de prova, com questões referentes aos 

temas abordados.   

Por meio da metodologia “Palavra Geradora” foi possível detectar que o 

número de palavras citadas foi maior e melhor direcionado quando comparado ao 

início das atividades, evidenciando ampliação do vocabulário dos alunos. Os 

mesmos utilizaram palavras como: cervical, lombar, sentar corretamente, estudar 

corretamente, usar mochila adequada, não carregar muito peso, não sentar de 

qualquer jeito para jogar vídeo game, assistir televisão, usar computador ou o 

celular. 

 As questões da prova valeram 13 pontos no total (essa nota não teve 

validade para a escola). Com a nota média (9,90 pontos) obtida pelos alunos, pode-

se perceber, subjetivamente, o nível de retenção de alguns dos conteúdos 

abordados nas intervenções.  As questões também foram esclarecidas e corrigidas 

de forma oral, para que os alunos tivessem a oportunidade de relembrar as ações, 

verificar os erros e tirar dúvidas. O maior índice de erros foi na pergunta sobre as 

regiões da coluna, sendo a região menos lembrada a pélvica e a mais lembrada a 

lombar. 

Etapa 4: Cartilha para pais e professores 

 Ao entregar a cartilha para os professores, quando os mesmos estavam 

reunidos durante o intervalo, houve a oportunidade de promover uma conversa 

informal entre a equipe do PAES e eles. Este momento foi importante para a equipe 

obter feedback a respeito do projeto, uma vez que os professores permaneceram na 

sala de aula durante os encontros. Pelo relato, os professores tiveram a percepção 

de que as ações foram criativas e bem conduzidas e despertaram o interesse dos 

alunos. Também enfatizaram a importância desse tema ser trabalhado nas escolas, 

pois muitas vezes evidenciam uma postura incorreta nos alunos, mas não 

conseguem que os mesmos a corrijam efetivamente. Os professores informaram que 
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as impactaram positivamente suas tentativas de ajudar os alunos a corrigir sua 

postura, pois agora os mesmos compreendem o porquê da correção.  

 Sobre o peso das mochilas, os professores não demonstraram surpresa 

quanto ao excesso de peso que os alunos carregavam. Os professores sabem que 

as mochilas ficam muito pesadas, porém, não se mostraram abertos a organizar um 

rodízio de livros, devido à logística complicada dos horários das disciplinas e à 

constante necessidade do material em sala. Afirmaram ser melhor os alunos 

retirarem da mochila outros materiais, como estojos cheios de lápis, lanches que 

poderiam ser colocados em uma bolsa pequena de mão e outros materiais 

desnecessários, como brinquedos. De acordo com Geldhof (2007), a participação 

dos professores para dar continuidade no processo de promoção para a saúde é 

primordial. Foi constatado que, ao passo que os educadores contribuíram com as 

ações e reforço da postura em sala de aula, se abstiveram das questões envolvidas 

com o sobrepeso das mochilas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

CONCLUSÃO 

 A partir da experiência vivenciada neste estudo e revisão da literatura 

sobre o tema, foi possível constatar que existe uma demanda para o 

desenvolvimento de projetos de educação postural para a prevenção de dores e 

doenças da coluna vertebral no ambiente escolar. Conclui-se, por meio das falas dos 

alunos registradas no “diário de campo” e pelas demais análises qualitativas 

utilizadas neste estudo, que os conteúdos apresentados foram bem assimilados, 

permitindo inferir que o projeto atingiu o seu objetivo de corroborar com a prevenção 

de alterações posturais e musculoesqueléticas em escolares.  Além disso, os 

encontros realizados propiciaram novos espaços de abertura social, para formação 

dos alunos nos temas desenvolvidos e favoreceram a troca de experiências entre os 

participantes.  

Sendo assim, não somente a comunidade externa à universidade adquire 

benefícios com as ações de extensão para a promoção da saúde. Há uma via de 

mão dupla, em troca de saberes, onde os discentes podem compreender melhor a 

complexidade do ser humano, além de aprimorar a formação acadêmica e 

consequentemente a futura atuação profissional. O estudo contribuirá também, para 

que novos projetos e pesquisas possam ser realizados, com o objetivo de promover 

uma melhor qualidade de vida para os escolares. Esta contribuição ocorrerá por 

meio da publicação, em uma revista científica, deste relato de experiência, para 

compartilhar a metodologia deste projeto com demais profissionais da saúde e até 

mesmo educadores, podendo subsidiar novas intervenções.  Por fim, a equipe 

incentiva a comunidade acadêmica à desenvolverem projetos de extensão, nas mais 

diversas linhas de pesquisa, para assim promover novas oportunidades de 

aprendizagem. 
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APÊNDICE I: QUESTIONÁRIO INICIAL 

 
“Projeto Coluna Legal” 

Sexo: (    ) Feminino      (    )Masculino                        Idade: ______ 

1) Você sente dor em alguma região da coluna? 
(    )Sim                    (    )Não 

2) Se você sente dor, em qual região ela está? 

           (    ) Cervical  

           (    ) Torácica 

           (    ) Lombar 

           (    ) Pélvica  

3) Qual o tipo de mochila você usa? 
(    ) Duas alças (coloca as duas alças nos ombros). 
(    ) Duas alças (mas coloca a alça só em um ombro) 
(    ) Transversal, uma alça. 
(    ) Rodinha 
(    ) Outro.   Qual? __________________________ 
 

4) Você pratica atividade física? 
(    ) Sim             (    )Não 
 
Se pratica atividade física, qual? _______________________________ 
Quantas vezes por semana?______________________ 
 
PESO DA MOCHILA: _______________________ 
 

PESO DO ALUNO: _________________________ 
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APÊNDICE II: QUESTIONÁRIO FEEDBACK 

 
Questionário “Coluna Legal” 

1) Nomeie as regiões da coluna vertebral: 

 

                                             _______________________ 

 

                    _______________________ 

                                 _______________________ 

2) Marque certo ou errado para as posturas nas figuras abaixo: 

                                         

 (    )Certo  (    )Errado             (    )Certo  (    )Errado                 (    )Certo  (    )Errado   

                         

(    )Certo  (    )Errado             (    )Certo   (    )Errado                  (    )Certo   (    )Errado 

                    

(    )Cert  (    )Errado                (    )Certo (    )Errado                          (    )Certo  (    )Errado  
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 APÊNDICE III: CARTILHA PARA OS PROFESSORES – PÁGINA 1 DE 4. 
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APÊNDICE III: CARTILHA PARA OS PROFESSORES – PÁGINA 2 DE 4. 
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Apêndice III: Cartilha para os professores – Página 3 de 4. 
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APÊNDICE III: CARTILHA PARA OS PROFESSORES – PÁGINA 4 DE 4. 
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APÊNDICE IV: Cartilha para os pais – PÁGINA 1 DE 4.  
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Apêndice IV: Cartilha para os pais – Página 2 de 4. 
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 APÊNDICE IV: CARTILHA PARA OS PAIS – PÁGINA 3 DE 4. 
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APÊNDICE IV: CARTILHA PARA OS PAIS – PÁGINA 4 DE 4. 

 

 

 


