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Introdução 

 

 Muitos fatores incorporados no cotidiano podem influenciar de forma individualizada 

na postura corporal do ser humano, decorrentes de situações insistidas, seja de forma 

dinâmica ou estática nos posicionamentos do corpo. É comum crianças e adolescentes se 

queixarem de dores nas costas, muitas vezes, ocasionadas por posturas corporais inadequadas 

adotadas, tanto em casa, como no ambiente escolar.  

 Em grande escala, os problemas posturais originam-se na infância ou no período 

pubertário (adolescência), decorrentes de diversos fatores, seja mecânicos ou fisiológicos, tais 

como: mobiliários inadequados no ambiente escolar, posição sentada por longo período, 

fatores hereditários, anomalias congênitas, atividades competitivas, transporte de pesos de 

forma inadequada, traumatismos, fatores  

  Desta forma, a Educação Física é uma disciplina que pode favorecer, 

preventivamente, na otimização de atividades que auxiliem para evitar ou amenizar as dores 

nas costas, bem como, orientar e conscientizar os educandos da necessidade de obter 

comportamentos posturais adequados diante de diversas situações do cotidiano, 

principalmente no ambiente escolar, pois os alunos permanecem de 4 ou até 8 horas na escola 

(ensino regular e integral), o que pode favorecer o acometimento de desvios na coluna 

vertebral, conforme as variações de posições corporais adotadas. 

 Assim, com a necessidade de conhecer qual a incidência e intensidade de dores nas 

costas dos estudantes do ensino fundamental l, o presente estudo objetiva discorrer sobre os 

principais fatores dessa causa no ambiente escolar, e a contribuição das aulas de educação 

física no trabalho preventivo. 

                                                           
1
 Trabalho elaborado pela pesquisadora participante do Grupo de Pesquisa em Educação (GEPEDUC). 

 



A metodologia utilizada é a pesquisa descritiva, com análise quantitativa dos dados 

coletados por meio de questionário aplicado aos estudantes do quarto e quinto ano do ensino 

fundamental l de uma escola municipal do Norte do Estado do Paraná. 

 Para tanto, no decorrer da pesquisa serão abordadas as seguintes especificidades: 

revisitar a história sobre a postura corporal e os seus aspectos morfológicos; discorrer sobre 

fatores que favorecem o surgimento de dores na coluna no ambiente escolar, bem como, a 

contribuição da educação física á postura corporal; apresentar os resultados e considerações 

finais sobre o estudo. 

 

 

Revisitando a história sobre a postura corporal humana e seus aspectos morfológicos 

 

Desde os primórdios, o corpo humano sofreu importantes alterações evolutivas em 

seus aspectos físico, cognitivo, psíquico, motor, afetivo e comportamental. Fundamenta Pinho 

e Duarte (1995, p. 50) que, “por milhares de anos a estrutura corporal do ser humano vem 

sofrendo uma evolução natural, [...] ligada à evolução histórica”. 

 De acordo com Antunes (2012), as maiores transformações ocorreram quanto à 

morfologia da postura corporal humana, com a passagem da quadrupedia para bípedia (homo 

erectus), ampliando as possibilidades de deslocamentos, com mudanças gravitacionais e 

adequações da coluna vertebral a posição vertical do corpo.  

Bankoff (2004, p. 6) detalha ao dizer que, “O surgimento da raça humana se deu no 

final da época pliocena, há dois ou três milhões de anos”; os deslocamentos corporais 

aconteciam em quadrupedias.  No período Neogeno (23 milhões e 30 mil anos a.C.), da era 

Cenozóica (65 milhões e 500 mil anos a.C.), a época Miocénica (23.03 – 5.333 milhões anos 

a. C.), grande parte dos primatas foram extintos. No fim da época do Pleistoceno Médio (781 

– 126 mil anos a.C.), ocorreram novas evoluções e adaptações individuais na mutação 

humana com desenvolvimento neuropsicomotor, deu-se o Homo erectus, com ampliação nas 

possibilidades de deslocamentos, como a caminhada.  

Bankoff (2004, p. 6.) ainda reforça ao citar que, “Os australopíthecus foram os 

precursores imediatos do homo que fizeram adaptações para o bipedismo, liberando 

totalmente as mãos para utilização de instrumentos”.  

 Neste sentido, Spence (1991) ressalta que a coluna mudou seu eixo, tornando-se o 

suporte e sustentação para demais membros (cabeça, tórax e cintura pélvica), bem como, a 

manutenção do seu equilíbrio e força da parte superior corporal. Arruda e Piletti (1995 apud 



Antunes, 2012) complementam ao afirmar que a posição verticalizada humana ocasionou um 

processo de diferenciação e seleção natural entre as espécies, com mudanças significativas nas 

atitudes comportamentais de interação com o meio e nas características humanas.  

 A coluna vertebral teve que se adaptar a posição espacial e gravitacional, com 

modificações da postura corporal horizontal à vertical, como informa Bankoff (2004, p. 7) 

que, “as vértebras adotaram uma aposição mais centralizada no tronco, possibilitando o 

aparecimento da curvatura lombar mais acentuada, resultando na sacralização da última 

vértebra lombar”. Contudo, a região sacral obteve uma fundição de suas vértebras, com 

número aumentado, com funcionalidade de suporte à última vértebra da região lombar e 

sustentação do corpo ereto, com formação de curvatura angular entre regiões lombar e sacral, 

o que permitiu uma mobilidade corporal. 

Nestas novas adaptações, a coluna também teve a função de sustentar a cabeça na 

porção superior, com formação da curvatura cervical e ampliação do campo visual. O tronco 

adotou uma estrutura menos alongada, com sustentação e equilíbrio sobre os membros 

inferiores.   

Deu-se então, na época do Médio Paleolítico (200.000 a 30.000 anos a.C.) ao 

Pleistoceno (2 milhões - 588 mil anos a.C.), do píthecanthropus a evolução morfológica 

humana para Homo sapiens, o ser pensante, dotado de capacidade intelectual superior, 

transformador de seu meio, o que diferenciou-o das outras espécies de animais. 

Atualmente, morfologia da coluna vertebral possui um conjunto de 33 ossos com 

formas irregulares, que são chamadas de vértebras que se prolongam da base do crânio até a 

região pélvica, sendo 24 móveis (região cervical, torácica e lombar), e 9 vértebras fundidas 

(sacro e cóccix se articulam). Entre as estruturas vertebrais encontra-se disposto os discos de 

fibrocartilagem ou intervertebrais, com função amortecer e evitar impacto ou atrito entre as 

vértebras, o que permite a flexibilidade da coluna para os mais diversos deslocamentos que o 

corpo possa realizar, e que formam as curvaturas cervicais, torácica, lombar, sacral e 

coccígena, com função de proteção da medula espinhal, a sustentação e mobilidade do crânio, 

com saída de feixes nervosos nos espaços vertebrais. (GUIA DE MEDICINA E SAÚDE, 

2008).  

 Os músculos da região da parte superior do corpo humano também são responsáveis 

pela estabilização do corpo, pois encontram-se próximo ao centro do mesmo e são de 

fundamental importância para manutenção da postura corporal.  

 Assim como, denota Moreira (2008) que o equilíbrio e alinhamento postural também 

dependem dos sistemas sensoriais que detecta os estímulos, aciona o tônus muscular e 



posiciona o corpo no espaço. Contudo, o alinhamento postural pode apresentar deficiências 

ocasionadas por fatores que influenciam na postura corporal.  

 Por fim, a morfologia da coluna é sensível a qualquer atitude realizada pelo ser 

humano, e pode ser ampliada sob as influências de diversos fatores, seja de ordem ambiental 

ou fisiológica. Dentre eles, o surgimento da modernidade trouxe facilitações tecnológicas e 

cargas de trabalho extenuantes que submete o corpo ao sedentarismo, agressões e 

comportamento corporal de risco à saúde, motivo a provocar patologias diversas na coluna 

vertebral e sistema músculo-esqueléticos. Logo, é necessário atuar com ações preventivas e 

estratégias que visa o bem-estar corporal e qualidade de vida. 

 

 

Fatores que favorecem o surgimento de dores na coluna no ambiente escolar 

 

A preocupação com a postura corporal no ambiente educativo tem sido alvo de vários 

estudos científicos. Nesse sentido, Oshiro et al. (2007, p. 20) afirmam que “[...] a escola é um 

ambiente muito propício para o aparecimento e agravamento dos desvios posturais [...]”. As 

dores nas costas são sintomas indicativos de anomalias devido a estes desvios, apontado por 

Almeida (2013, p. 3) como a “[...] a terceira causa mais frequente a afetar as atividades 

escolares”. 

Nessa abordagem, Bernardineli (1996, apud Bankoff 2004) observou em escolares de 

07 a 13 anos de idade que 88% apresentaram desvios posturais, possivelmente sob influências 

de fatores associados com a posição inadequada ao sentar, o sedentarismo, o uso de mochilas 

com excesso de carga e mobiliário inadequados. 

No fator mobiliário, Benini e Kardczak (2010); Zapater (2004) expõem que a adoção 

de boa postura corporal e imobiliários adequados à morfologia corporal do aluno favorece na 

prevenção e redução da pressão intradiscal, pois o peso e equilíbrio do tronco são transferidos 

ao encosto, e reduz a possibilidades de anomalias e dores na coluna.  

A mochila escolar é um dos meios para transportar o material escolar, contudo, o que 

o torna como fator agravante quanto aos problemas posturais é a forma como é utilizada. 

Valladão (2009, p. 1) reforça que, “[...] mochilas pesadas são uma das principais causas de 

deformidades da coluna vertebral”. Assim, “[...] a carga segura para transporte é até 10% da 

massa corporal da criança, [...]” (FERNANDES et al. 2008, p. 6). 

O sedentarismo é outro fator preocupante; nesse sentido Eitner et al. (1984 apud 

Oshiro et al. 2007) descreve sobre a falta de atividade física, as atitudes corporais 



inadequadas, deficiências nutricionais, são desencadeadores de alterações posturais na 

infância.  

Bankoff (2004, p. 8) acentua que, “[...] o crescimento rápido também pode ter um 

efeito adverso na postura, [...] os músculos posturais não acompanham o rápido crescimento 

na altura”.  

As ações preventivas que favoreçam amenizar ou evitar o surgimento de dores nas 

costas podem ser incentivadas na Educação Física escolar, com conscientização e orientação 

no processo de formação do educando quanto sua postura corporal. 

 

 

A contribuição da educação física à postura corporal  

 

Nos dias atuais os avanços tecnológicos facilitam a vida do ser humano. A Educação 

Física escolar é uma importante aliada para combater a ociosidade causada por facilidades 

tecnológicas, que resulta em incômodos e alterações posturais na infância. 

Valladão (2009, p. 1) afirma que “[...] a Educação Física escolar, torna-se um dos 

meios para a prevenção de deformidades na coluna vertebral, através de suas atividades 

físicas orientadas por profissional qualificado”. 

A responsabilidade quanto à educação postural está prevista nos Parâmetros 

Curriculares de Educação Física (1997), por meio do conteúdo „Conhecimentos sobre o 

corpo‟, assim como, conteúdos sobre as funções fisiológicas, biomecânicas, bioquímicas e 

anatômicas, e a tensão muscular ao solicitar a postura corporal adequada no cotidiano escolar. 

Detsch et al. (2007) e Candotti et al. (2011) comentam que a Educação Física escolar 

deve estimular o fortalecimento e alongamento dos músculos, bem como, a “[...] consciência 

postural, [...] com uso de técnicas e estratégias que se utilizam de atividades organizadas e 

atualizadas” (DELOROSO, 1999, p. 87-88).  

Nesse contexto, verifica-se que a Educação Física, no cumprimento de sua função 

social à promoção do bem-estar, deve propiciar cuidados preventivos com a saúde postural, 

que possibilite a adoção de uma boa qualidade de vida.  

 

 

Procedimentos metodológicos  

 



O estudo em questão caracteriza-se como uma pesquisa descritiva, com análise 

quantitativa dos dados, que objetiva discorrer sobre os principais fatores que causam dores 

nas costas no ambiente escolar e a contribuição das aulas de educação física no trabalho 

preventivo. 

Participaram deste estudo cento e oito estudantes do 4º e 5º anos, matriculados na rede 

municipal de uma cidade do Norte do Estado do Paraná; desses 49,07% (53) são do gênero 

masculino e 50,92% (55) do gênero feminino. 

A convocação do público alvo à participação do estudo ocorreu por meio de 

comunicação verbal, após a autorização da presença das pesquisadoras nas instituições 

municipais para aplicação dos questionários. 

A coleta de dados foi realizada nos dias 27 de fevereiro, 5 e 6 de março de 2013 por 

meio de um questionário composto de seis questões fechadas respondidas pelos estudantes, 

sob a supervisão das responsáveis pela pesquisa. Os participantes foram esclarecidos quanto à 

liberdade de participar ou não da pesquisa, assim como da importância de tal estudo.  

 

 

Análise e discussão dos resultados  

 

Na primeira questão pergunta-se aos alunos se já sentiram dores nas costas; destes 

70,37% (76) disseram que sim, e 29,62% negaram ter sentido tal incomodo. O resultado vem 

ao encontro com a descrição de Almeida (2013, p. 3) ao discursar que “as dores nas costas é a 

terceira causa mais frequente a afetar as atividades escolares e de lazer e tem uma elevada 

epidemiologia entre crianças”. 

No segundo questionamento, indaga-se aos alunos sobre a atualidade das sensações de 

dores na costa, 61,1% afirmaram sentir, e 38,8% disseram que não. Rebolho et al. (2009 p. 

47) reforça o pensamento ao apontar que “[...] a prevalência de dores nas costas entre 

escolares apresentam dados que variam de 19,7% a 38,6%”. 

Quanto à terceira questão, pede-se aos estudantes que apontem a região, na figura de 

um corpo humano, qual parte do corpo eles sentiam dores. Dentre todas as regiões, a mais 

apontada pelos estudantes foram às costas, com 27,77%. Ao caso, Almeida e Barros (2007 

apud Oshiro et. al. 2007, p. 16) referencia que, “No Brasil, estima-se que 70% dos jovens 

entre 5 e 14 anos de idade possuem ou vão adquirir alguma alteração postural”. 

Na quarta questão, foi proposto que assinalassem quais situações que poderiam causar 

sensações de dores nas costas. A situação mais destacada foi no transporte da mochila escolar, 



sendo 21,29% „sempre‟ sentem incômodos, e 35,18% às vezes. Korovessis et al. (2004 apud 

Rebolho, 2005) em seus estudo verificou que as queixas de dores nas costas ocasionadas pelo 

uso da mochila aconteceu quando a mesma foi transportada com as duas alças no mesmo 

ombro. Contudo, Valladão (2009, p. 1) reforça que, “mochilas pesadas são uma das principais 

causas de deformidades da coluna vertebral”. 

Referente à quinta questão, pergunta-se aos alunos sobre a sensação de desconforto 

postural quando sentados em sua cadeira escolar; 27,77% marcaram que sentem, e 72,22% 

negaram a sensação. Esse fato se deve porque os imobiliários das escolas pesquisadas 

atendem as necessidades dos educandos em termos de dimensionamento, o que reduz o 

desconforto da posição sentada. Zapater (2004) corrobora ao citar que, um ambiente físico 

planejado, com mobiliários ajustados as necessidades antropométricas individualizadas e 

ergonômicas dos alunos, tem efeito minimizador sobre as estruturas músculos-esqueléticas 

para atenuar dores nas costas. 

 Por fim, na questão 6, questiona-se sobre a prática de atividades físicas ou exercícios 

físicos fora da escola. Destes, 66,66% afirmara que praticam atividades físicas fora do 

ambiente escolar; no entanto, 33,33% negaram a prática. Ainda na mesma, foi  pedido que 

descrevessem o tempo dedicado à prática de atividade física; 35,18% dos alunos descreveram 

que realizam estas atividades de uma até três horas por dia. Reforça a comprovação 

Kristjansdottir et al. (2002 apud Rebolho 2005) ao destacar que nos resultados de sua 

pesquisa, observou que as crianças que não praticavam atividade física apontaram ocorrência 

de dores crônicas e cansaços físicos, enquanto que as praticantes eram em menor índice 

reclamante. 

 

 

Considerações finais  

 

 O estudo teve como base a pesquisa descritiva, com análise quantitativa dos dados, 

com propósitos em discorrer sobre os principais fatores que causam dores nas costas no 

ambiente escolar e a contribuição das aulas de educação física no trabalho preventivo. O 

questionário com 6 questões (fechadas) foi utilizado como instrumento de coleta de dados 

para averiguar a incidência e intensidade de dores nas costas dos estudantes do ensino 

fundamental l. Obteve-se a participação de 108 estudantes da rede municipal de ensino de um 

município do norte pioneiro do Estado do Paraná. 



Dentro da proposta estabelecida, os resultados comprovaram que os alunos, em sua 

maioria, sentem dores nas costas. Esse apontamento evidencia a necessidade de adoção a 

mecanismos que auxiliem os estudantes a obter equilíbrio e consciência corporal para 

alinhamento postural, bem como, a redução do desconforto e a fadiga das estruturas que 

sustentam a postura, que pode ser decorrentes de diversos fatores presentes no ambiente 

escolar, tais como: longos momentos na posição sentada, transportes de mochilas com 

excesso de carga, inadequação do imobiliário escolar que podem desencadear a alterações 

posturais. 

 O transporte de material escolar tendo a mochila como local de armazenamento dos 

objetos escolares foi o mais citado quanto à sensibilidade de causa de dores. Este resultado é 

um fator muito preocupante, pois, as dores se manifestam pelo excesso da carga, ou pela 

maneira como as transportam pela má distribuição do peso das mochilas nas costas, o que 

pode desenvolver e acentuar as dores e os desvios posturais. Seria interessante conscientizar 

sobre a necessidade de atenuar a carga transportada, sendo apontada em estudos científicos 

para, no máximo 10% a 15% em relação ao peso corporal da criança, com as duas alças 

apoiadas, um em cada ombro.  

 Quanto à maioria ter apontado não sentirem dores nas costas na posição sentada, isso 

possivelmente deve-se ao fato que, o mobiliário escolar atende as necessidades individuais 

dos alunos. Ao momento que em grandes proporções, os mesmos denotaram serem 

praticantes de atividade física fora do ambiente escolar. Sabe-se que atividade física é um 

importante elemento à preservação da saúde humana, que permite dar sustentação ao 

organismo à prática de atividades diversas, com resistência corporal necessária em situações 

estressantes. Supostamente, a prática de atividade física, seja nas brincadeiras ou nas aulas de 

Educação Física, pode atenuar o desconforto quanto a dores nas costas na posição sentada em 

sua carteira escolar. 

  Diante destas situações, torna-se imprescindível a expressiva  contribuição da 

disciplina de Educação Física, por intermédio de profissional devidamente qualificado, 

otimizar atitudes preventivas quanto ao alinhamento postural por meio da consciência 

corporal à aquisição de posturas adequadas. 

 Por fim, sugere-se então a implementação de programas de orientação e 

conscientização da educação postural, à adoção de atitudes positivas quanto aos hábitos 

posturais; sessões educativas à aquisição de conhecimento sobre a postura adequada nas 

atividades cotidianas; formas adequadas no uso dos mobiliários escolares para reduzir o 

desconforto postural; envolvimento da comunidade escolar em ações educativas posturais 



para que ocorram efeitos corretivos também em ambientes não escolares; maiores incentivos á 

prática de atividades físicas preventivas à saúde em todos os seus aspectos. 
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