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INTRODUÇÃO

Podemos destacar que a educação escolar é de extrema importân-
cia no desenvolvimento das crianças. No entanto, a nação ostenta, ainda,
18% de jovens de 15 a 17 anos fora da escola, e quase dois milhões de
adolescentes semiletrados (INEP, 2009), indicando a necessidade de pes-
quisas que possibilitem superar essa problemática, para além das políticas
atuais.

Levantamos a questão da concepção do corpo, do lazer e da saúde
do escolar. Para que seja feita uma relação de como anda o processo ensi-
no-aprendizagem e de que maneira a escola vem ajudando na educação
das crianças. Pretendemos com isso auxiliar na construção e confirmação
da teoria que sugere o movimento corporal como fundamental para a edu-
cação escolar, para o lazer e para a saúde. Observando como o corpo é
tratado na escola e sua questão ergonômica.

A palavra ergonomia origina-se das palavras gregas erghon – que
significa trabalho e da palavra nomos – que significa regras; e objetiva me-
lhorar a segurança, a saúde, o conforto de tarefas exercidas por indivíduos
de áreas distintas, adaptando-os aos diversos tipos de trabalho. Conside-
rando o sentido amplo do trabalho, verificamos que ele não abrange ape-
nas máquinas e equipamentos, como também todo relacionamento entre
o ser humano e o ambiente. Como digitar no teclado do computador,
operar máquinas, andar de bicicleta, sentar para assistir aula, ao utilizar o
caderno para registrar o conteúdo escolar, escrever no quadro escolar, bem
como em diversas outras situações que envolvem o homem e o ambiente
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físico. (DUL; WEERDMEESTER, 1995; LIDA, 2000) Em agosto de 2000,
a Associação Internacional de Ergonomia adotou a seguinte definição ofi-
cial:

A Ergonomia (ou Fatores Humanos) é uma disciplina científica relacio-
nada ao entendimento das interações entre os seres humanos e outros
elementos ou sistemas, e à aplicação de teorias, princípios, dados e méto-
dos a projetos a fim de otimizar o bem estar humano e o desempenho
global do sistema. (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ERGONOMIA,
2005)

A partir desta definição, podemos compreender que a ergonomia
se aplica às atividades cotidianas, entre elas o ambiente escolar. Na escola,
o ambiente educacional se entrelaça com aspectos ergonômicos, conforme
nos indicam os autores Dul e Weerdmeester (1995) e Lida (2000), pois as
condições de insegurança, desconforto, insalubridade são extintas quando
há uma adequação às capacidades, limitações físicas e psicológicas do ser
humano, interferindo diretamente na aprendizagem escolar.

Intencionamos introduzir a questão da ergonomia na investigação
educacional, dialogando com autores da educação e da área específica em
questão, objetivando discutir as contribuições de uma análise ergonômica
para o desenvolvimento humano e educacional, bem como a importância
do lazer durante o tempo em que a criança permanece na escola.

O estudo de abordagem qualitativa justifica-se pela necessidade de
alterar a educação brasileira, no sentido da valorização do ser humano
integral, em especial o corpo, ainda desconsiderado. Compreende um es-
tudo de caso com 32 alunos da 4ª série do ensino fundamental de uma
escola pública estadual do município de Vitória da Conquista–BA.

Ao abordar as contribuições de uma análise ergonômica para o de-
senvolvimento humano e educacional, investigamos questões referentes
ao surgimento e consolidação dos estudos ergonômicos, atividades que
possibilitem o lazer e a situação do corpo na escola. A análise das fontes
priorizou os depoimentos e entrevistas semiestruturadas. Valendo-se de
instrumentos de pesquisa como a observação participante, depoimentos e
entrevistas, para diagnosticar o trato do corpo na escola e proceder à aná-
lise dos resultados, bem como apontar sugestões. Baseando-se em autores
como Gonçalves (1994), Dul e Weerdmeester (1995), Gentili (1995), Lida
(2000) e Silva (2002).
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As incursões teóricas alcançadas pretendem auxiliar na produção de
indicativos para ações mais conscientes e consistentes em sala de aula, con-
tribuindo a curto, médio e longo prazos para a melhoria qualitativa dos
alunos do ensino fundamental, melhoria na compreensão da aprendizagem
e desenvolvimento humano, mudança de paradigma em relação à ação pe-
dagógica do professor e da práxis pedagógica adotada. E quantitativa, alu-
dindo aos atuais índices de insucesso, analfabetismo e evasão escolar, contri-
buindo para a diminuição desse índice com uma educação de qualidade que
considere o corpo e a saúde dos futuros idosos do nosso país.

OS CAMINHOS ERGONÔMICOS DO CORPO NA ESCOLA

A ergonomia passou por um importante percurso em sua história.
Segundo Dul e Weerdmeester (1995) e Lida (2000), surgiu logo após a II
Guerra Mundial, devido aos problemas causados pela operação de equipa-
mentos militares complexos. O conceito de ergonomia surgiu em 1948,
devido ao projeto cápsula espacial norte-americana, quando o homem ten-
tou adaptar o primeiro protótipo espacial às características humanas. (MEN-
DES; LEITE, 2004) Após 1970, amplia sua aplicabilidade para além das
indústrias, sendo necessário em outros setores como escritórios, serviços
hospitalares, centro de processamento de dados e de controle operacional
de sistemas de transportes, dentre outros.

Neste contexto, a modernidade nos aponta uma de suas grandes
falhas, qual seja a (des)consideração da qualidade de trabalho dos indiví-
duos no ambiente de trabalho, em especial nas fábricas, pois a
potencialidade corporal não era considerada. O corpo era compreendido
como mais um elemento da “engrenagem”, parte da maquinaria então
existente. Esta (des)consideração pode ser observada no filme Tempos mo-
dernos, de Charlie Chaplin. Na sociedade industrial capitalista, com a pro-
gressiva divisão do trabalho, o operário se vê em uma situação de submis-
são em relação ao dono do capital, tornando-se um trabalhador mecaniza-
do, com o corpo alienado o que acaba acarretando consequências na sua
integridade física e psíquica.

Além da sua insatisfação pessoal, devido às péssimas condições de
trabalho, ocorre o comprometimento corporal num trabalho que exige
movimentos mecanizados e repetitivos e, em consequência, provoca alte-
rações posturais, ocasionando lesões e dores. Com o acirramento desta
relação, ampliou-se a compreensão dicotômica corpo e mente, aprofundou-
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se o processo de mecanização do corpo, perdendo proporcionalmente o
ser humano seu caráter humanizado. (ARANHA; MARTINS, 2003; GON-
ÇALVES, 1994; MARX; ENGELS, 1978)

Hoje, presenciamos esta ‘mecanização do corpo’ já na infância, quan-
do observamos o cotidiano escolar, desde as séries iniciais, questão que nos
incomoda bastante como educadoras. Neste sentido, objetivamos analisar
o papel da escola na vida das crianças, a partir das relações do corpo na
escola.

Ao focar o corpo, averiguando a ergonomia e o lazer em sala de
aula, delineamos um esquema de observação após os primeiros contatos
na escola, em função de comportamentos mais evidentes. Estas observa-
ções foram realizadas em três meses do ano de 2008 durante o período
escolar (4 horas/aula); dois dias semanais, num total aproximado de 96
horas/aula. Alteramos o nome da escola para O mundo da imaginação das
crianças, e adotamos nomes inventados para os alunos abordados. Este
mergulho resultou em vasto material analítico.

Ao aproximar a investigação de alguns aspectos da escola, relacio-
nando-os à corporeidade dessas crianças, observamos como o mau
posicionamento e a falta de movimento corporal pode estar acarretando
danos, como a grande permanência da criança sentada na carteira escolar
e um espaço de tempo curto para o lazer. Então, questionamos: Por que as
crianças acabam adotando posturas incorretas que podem até acarretar
lesões? Como solucionar este problema? O espaço, tempo e atividades são
apropriadas? O mobiliário escolar é adequado?

O CORPO NA ESCOLA, O CORPO NA SALA, A CADEIRA
NO CORPO

O mergulho no campo chama a atenção para a organização da sala
de aula, com as carteiras em fileiras e o professor fica à frente. Começa a
aula, o professor escreve ao quadro e os alunos copiam. Entretanto, há
inúmeras conversas paralelas, o que faz com que o professor chame a aten-
ção e peça silêncio. O silêncio toma conta do ambiente; todos copiam a
matéria do quadro sem esboçar qualquer reação.

Neste contexto, o conflito relacionado à situação corporal era per-
manente. O ponto mais grave refere-se à obrigatoriedade (devido às re-
gras escolares) de permanecer sentado e imóvel na sala de aula. Observa-
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mos que, exceto se determinado pela autoridade presente (professor, coor-
denador ou diretor da escola), eles poderiam se sentar em outro lugar ou
levantar ou conversar. Outra questão relaciona-se à quantidade de vezes
em que os alunos eram advertidos com expressões como: “silêncio”, “vire
para frente”, “fiquem sentados”, “façam a tarefa”. A ordem é a imobilida-
de corporal.

Nessa perspectiva, Mendes e Fonseca (1987), Gonçalves (1994),
Rego (1995), Duarte Júnior (2001), Silva (2002) e Maturana e Verden-
Zoller (2004) argumentam que o corpo se “acomoda” no ambiente escolar,
sendo a aprendizagem feita de uma forma estática, ignorando a
corporeidade e a compreensão integral do ser, exaltando atividades de
cópia e raciocínio, o que faz com que as crianças “implorem” por momen-
tos de lazer.

As crianças ficam inquietas, movimentam-se o tempo todo, para
um lado e para o outro, mudam de posição, voltando-se para trás e para o
lado, isso no período que permanecem sentados na sala de aula. Os luga-
res que ocupam na sala de aula são predeterminados, tanto no que se
refere às distâncias como às aproximações em relação aos outros. Refleti-
mos sobre a expressão corporal como linguagem e suas possibilidades na
sala de aula, a partir da observação de que há inúmeras limitações de
gestos e expressões corporais, bem como as tensões musculares que se
encontram com o corpo limitado na carteira.

Nas falas das crianças, podemos averiguar essas questões. Luiza, ao
responder a respeito do que gostaria de ter na escola, afirma: “eu queria
que tivesse mais um tempinho no recreio, que desse (tempo) para brincar
e divertir”; já Gustavo enfatiza: “eu queria que a escola fosse maior, mais
espaço, mais lugar...”.

Nesse caso, constata-se uma repressão ao corpo, o que predomina é
a autoridade do professor, que deixa os corpos das crianças estagnados,
mostrando rigidez e inexpressividade, não se integrando ao ambiente. Em
decorrência disso, acontece uma ausência de espontaneidade e prevalência
de movimentos impostos e mecanizados. Observamos que a escola dita
normas aos seus alunos, sendo que essa atitude pedagógica vem aconte-
cendo de uma forma histórica. Segundo Gonçalves (1994) e Facci (2004),
a escola ditava regras nos séculos XVIII e XIX para o comportamento
corporal de seus alunos, controlando os seus movimentos corporais.

As falas das crianças corroboram a necessidade do lúdico no ambi-
ente escolar. A escola deve ter um momento de lazer para que os alunos
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possam ter liberdade do corpo para exercer atividades livres, sem imposi-
ções. Pois os alunos sentem as regras da escola sobre eles, como mostra na
fala de Daniel: “[...] a gente tem hora pra brincar, tem hora do lanche,
hora de aprender, tem hora pra tudo!”.

Da mesma maneira, Daniel diz que “[...] a escola está muito sem
cor, está muito chinfrinha”, Andresa concorda com ele falando que queria
pintar a escola de colorido, Geraldo argumenta: “[...] eu ia enfeitar mais a
sala... enfeitar a escola também”. Eles questionam a falta de brinquedos,
de jogos, de parque. Por exemplo, Caroline reclamou da falta de brinca-
deira na escola, que a deixa até cansada de tanto ficar sentada, escreven-
do, escutando e não podendo brincar. Já André, ficava muito inquieto na
aula tentando desconcentrar os coleguinhas do lado para poderem con-
versar, brincar, burlar as regras rígidas do silêncio e da estrutura determi-
nada. Em outros momentos, observamos que os alunos se soltavam sobre-
maneira nos poucos momentos livres, em especial no pátio da escola, no
início e fim das aulas e nas horas de recreio e lanche. A principal queixa
relaciona-se à falta do espaço físico e de brincadeiras na hora do recreio.
Observamos que, embora a escola possua um campo próprio para jogar
futebol, baleado, exercer diversas atividades, ele se encontra abandonado
(o mato já tomou conta), além de ficar trancado, o que impede o acesso
dos alunos.

Estas questões influenciam a formação da imagem corporal do in-
divíduo, pois a escola deveria ser um lugar onde o corpo é percebido,
interagindo com o ambiente. A instituição escolar deve lidar com o ser
total da criança, a atividade corporal não deve ser mecanizada e, sim,
prazerosa. Isto porque concordamos que o ser humano não se constitui
como um ser unicamente corporal ou unicamente espiritual, ele se com-
preende na totalidade do seu ser, unificando no corpo/alma, mente/espíri-
to. Um ponto recorrente nas falas e depoimentos das crianças é a necessi-
dade da brincadeira, do recreio, dos espaços, equipamentos e materiais de
lazer, enfim, do lúdico.

Gonçalves (1994), Luckesi (2000, 2007), Duarte Júnior (2001) e
Silva e Moreira (2008) defendem a ideia que a escola deve ser um local
com a possibilidade de vários saberes, onde a criatividade do aluno possa
ser estimulada com prazer e tratar o conhecimento de forma lúdica. Res-
saltam-se a necessidade de desenho, cores no ambiente, proporcionando
um caminho de criatividade, alegria e desenvolvimento.
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Sendo assim, trabalhar com a corporeidade vai estimular a espon-
taneidade e a criatividade do aluno, proporcionando momentos de lazer e
qualidade de vida no ambiente escolar, além de estar mantendo a ampli-
tude de movimento e prevenindo lesões decorrentes de posturas prolon-
gadas na carteira. A escola deve proporcionar à criança um bem-estar físi-
co e mental, ela não deve ser vista apenas como um lugar de aprendiza-
gem, mas como um meio em que o aluno possa expressar sua criatividade,
adquirir sua identidade e buscar seu equilíbrio. Pois quando se trabalha o
cognitivo, a mente e o corpo, estimulando o autoconhecimento, conse-
gue-se um melhor relacionamento com o meio, com as pessoas ao redor e
consigo mesmo.

SAÚDE E ERGONOMIA DO CORPO NA ESCOLA

Concordamos com Mendes e Fonseca (1987), Rego (1995), Duarte
Júnior (2001), Silva (2002), Nóvoa (2002), Tardif (2002) e Maturana e
Verden-Zoller (2004), que, por meio de uma concepção de ser humano
integral, se estabelece uma intimidade corporal e a aprendizagem dos sa-
beres escolares e dos sentidos corporais são trabalhado em associação. A
falta de atividade corporal faz com que as queixas aumentem. Além do
corpo “reclamar” a criança sente entediada, devido à falta do uso do corpo
na escola.

A postura é determinada pela atividade que se está exercendo; es-
tas crianças passam a maior parte do tempo sentadas na sala de aula. Na
escola estudada, as carteiras têm um braço do lado direito acoplado. Ob-
servamos que a carteira escolar não proporciona nenhum conforto, provo-
cando diversas alterações corporais, em especial, no sistema músculo-
esquelético. Poucos se sentem confortáveis nas carteiras. Para Patrícia, a
carteira “poderia ser de qualquer jeito, o importante é sentar”. Outros, no
entanto, se sentem desconfortáveis e falam de dores em diferentes partes
do corpo, conforme reclamam Marcos, Gustavo, Marcelo e João, pois sen-
tem dores no pescoço. Tiago e Ricardo se queixam de dores na coluna.
Roberto, Gabriel, Antonio, Patrícia, Camila e Felipe queixam-se de dores
nas pernas; Luiza e Fábio de dores no braço e na mão. Segundo Kisner e
Colby (1987), se um indivíduo se mantiver sentado por um grande perío-
do de tempo em uma carteira mal dimensionada, poderá adquirir dores
em diferentes partes do corpo.
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Camila reclama: “[...] queria que minha carteira fosse confortável
atrás e na frente, quando eu sentasse tivesse uma cama com molas para eu
esticar as pernas e quando eu fosse ler e escrever o apoio do braço estivesse
bem macio ao tocar na carteira”. Roberto queria uma carteira “[...] com
dois braços e cheia de esponjas e flores”. Tiago, “[...] com dois braços e
confortável”. André queria uma “[...] carteira macia, forte e resistente e
que fosse cadeira e mesa”. Ricardo “[...] uma carteira com espuma, com
desenho e que tenha uma a parte maior para colocar a mochila. Que ela
fosse cadeira e mesa”.

Queixam-se também pelo fato da carteira ser de braço, o que limita
a ação do aluno, fazendo com que ele fique o tempo todo voltado para o
lado do braço, então eles pedem a cadeira com a mesinha. Verificamos a
insatisfação relacionada ao desconforto que a carteira proporciona. Ao exa-
minarmos os depoimentos e falas, constatamos que não há conforto nas
cadeiras da escola, por esse motivo o pedido de Roberto e de Ana para que
a cadeira tenha esponjas e seja macia. Os desejos de melhoria são inúme-
ros. Luiza gostaria que a carteira fosse “confortável”, pois, como Silvia ar-
gumenta, “[...] ela não é muito confortável porque não consigo encostar a
coluna”. Gustavo deseja que “[...] tivesse um pedaço de espuma para a
gente colocar as costas”.

Uma dor localizada é o primeiro sinal de que a postura está inade-
quada. A dor evidencia que não houve uma boa adaptação da musculatu-
ra. Nesse caso, se a postura não for devidamente corrigida e as dores trata-
das, podem resultar em lesões permanentes. (KISNER; COLBY, 1987)

Entretanto, em alguns casos, como no de Pedro, Bruno, André,
Leila e Bianca, não há relato de dores, evidenciando que os músculos estão
se adaptando. Outra observação diz respeito à inclinação lateral da colu-
na, pois se a cadeira tem o braço acoplado no lado direito, o aluno tende a
se inclinar para esse lado, o que pode levar à disfunção postural. Mas,
como saber se a carteira é adequada?

Em estudos já realizados, a pesquisa de Perez (2002) estuda a pos-
tura decorrente do mobiliário escolar e conclui que, se inadequado, o mo-
biliário torna-se o grande vilão, contribuindo para as queixas e apareci-
mento de disfunções músculo-esqueléticas em crianças e adolescentes.

Alguns alunos “deitam” na cadeira, outros colocam os pés em cima
dela. Alguns encostam as costas na cadeira, mas não conseguem apoiar os
pés no chão. Já outros, com maior estatura, encostam as costas, apoiam os
pés, mas se inclinam demasiadamente sobre o caderno para escrever. Para
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Kisner e Colby (1987), se uma pessoa adota maus hábitos posturais pro-
longados pode vir a ter lesões irreversíveis, a dor ocorre devido a sobrecar-
gas de má postura ou perdas de flexibilidade e força relacionadas.

Durante a aula, observamos que Ricardo se inclinava demasiada-
mente sobre a carteira para ler e escrever; ele é alto, por esse motivo tinha
o apoio dos pés no chão, entretanto se queixava de dores na coluna devido
ao mau posicionamento. O exagero da curvatura da coluna durante a ativi-
dade leva à má postura e desequilíbrio de força e flexibilidade muscular,
assim como retrações ou hipermobilidade em tecido mole. (KISNER;
COLBY, 1987)

Observamos Sílvia, ela é de estatura baixa e quando sentada não
alcança os pés no chão, mas quando “escorrega” para frente e consegue
apoiar os pés no chão, não apoia a coluna. Ela diz que a cadeira “[...] não é
muito confortável porque eu não consigo encostar a coluna”. De outro
modo, sempre me surpreendia com Aline assistindo à aula de pé, ela rela-
ta: “[...] tem vez que sento, tem vez que não sento”. E quando o professor
pergunta qual o motivo dela estar de pé, ela fala que está cansada de ficar
sentada.

Os músculos que permanecem mantidos em posição alongada ten-
dem a enfraquecer,  já os que são mantidos em posição encurtada tendem
a perder elasticidade. Segundo O’Sullivan e Schmitz (1993), os problemas
músculo-esqueléticos são decorrentes de disfunção do movimento, são res-
ponsáveis pela queixa principal de dor ou danos funcionais. É necessária
uma conscientização para as crianças que adotam maus hábitos posturais,
a fim de que adotem bons hábitos posturais e evitem sobrecargas anormais
em ossos em crescimento e alterações adaptativas em músculos e tecidos
moles.

Ricardo pede “uma carteira com rodinhas”, logo, se a carteira pu-
der ser giratória, melhor, para evitar rotações (torções) do tronco, que cau-
sam tensões nas vértebras, o que nos mostra que o aluno sente o descon-
forto, pois na rotação os discos são tensionados e as articulações e os mús-
culos que existem dos dois lados da coluna são submetidos a cargas
assimétricas, o que faz com que apareçam dores e incômodos.
(O’SULLIVAN; SCHMITZ, 1993) Uma vez que não temos o recurso das
rodinhas, devemos dar aos alunos opção de se sentar onde quiserem na
sala de aula, para não passarem o tempo todo com o corpo voltado para
um lado, tentando observar o quadro ou assistirem à aula (no caso de
quem senta no canto da sala).
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As dores se fazem presentes em decorrência da permanência da
postura sentada durante um grande período de tempo. Mas por que isso
acontece? Segundo Mendes e Leite (2004), a fadiga muscular ocorre devi-
do ao acúmulo de ácido lático nos músculos, isso acontece quando o indi-
víduo mantém uma mesma postura por tempo prolongado, executando os
mesmos movimentos por um período de tempo. É esse cenário que obser-
vamos: as crianças sentadas, escrevendo, olhando para o quadro e o cader-
no, alternadamente.

Estas crianças permanecem a maior parte do tempo sentadas.
Ricardo relata, “[...] eu tenho dor nas costas porque tenho que abaixar
para fazer minha tarefa”. Esta inadequação postural pode causar proble-
mas posteriores. Couto (2002) alerta para alguns problemas decorrentes
da longa permanência sentada: A pressão nos discos intervertebrais é 50%
maior do que na posição em pé; O aumento da pressão no disco ao incli-
nar o corpo para frente; O aumento da pressão nos discos lombares por
não ter um suporte para os antebraços e apoio para os cotovelos. Pressões
assimétricas nos discos geram tensão, o que favorece lesões. Sentado, o
sangue encontra mais dificuldade para subir das pernas e pés para o cora-
ção.

A carteira deve permitir variação de postura, com a finalidade de
aliviar pressões sobre os discos vertebrais da coluna e as tensões dos mús-
culos, reduzindo a fadiga. Uma vez que é a carteira que tem de se adaptar
ao aluno e não vice-versa. Mas não é isso que vimos na observação, os
alunos é que acabam se adaptando à cadeira e não ao contrário como seria
o correto. A mesma postura por tempo prolongado acarreta fadiga, po-
dendo produzir lesões em músculos e articulações, além de desconforto e
queda do desempenho. Por esse motivo, devemos manter uma alternância
de posturas e tarefas. (COUTO, 2002; KISNER; COLBY, 1987;
O’SULLIVAN; SCHMITZ, 1993)

Para Couto (2002), é necessário haver movimentação constante,
mesmo no tempo em que se permanece sentado, pois a movimentação
corporal produz inúmeros benefícios: como os movimentos circulares que
estimulam na circulação sanguínea; as mudanças de estimulações nervosas
que conseguem manter o indivíduo mais atento; a coluna que recebe nu-
trientes devido à variação de pressão entre as vértebras através do movi-
mento.

Como educadores, devemos observar o perfil de cada um, a postu-
ra adotada, como a altura da lombar (encosto da carteira), a altura da
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região poplítea (região posterior do joelho que corresponde à altura do
assento), a altura do cotovelo (em relação à mesa para o apoio do cotove-
lo), a altura da coxa (altura entre assento e mesa) e a altura dos olhos.
Devemos igualmente possibilitar movimentos diversos, induzidos e cria-
dos, oportunizando aprendizagens significativas e mais apropriadas
ergonomicamente.

Percebemos que não existe um ajuste entre a carteira escolar e o
corpo das crianças, acabando por sempre adotar uma postura incorreta.
Geralmente, o mesmo mobiliário padrão é usado o tempo todo da vida
escolar. O uso de carteiras impróprias força a adoção de posturas incorre-
tas, o que pode provocar dores e lesões em músculos mal posicionados.

Mas, como deve ser uma cadeira ideal? Couto (2002) enfatiza que a
cadeira deve ser estofada, e de preferência com tecido que permita a
transpiração, pois o estofamento reduz a pressão na região posterior da
coxa, o que facilita a circulação sanguínea e reduz a pressão dos discos
intervertebrais diminuindo lesões; A altura deve ser regulável; A dimensão
anteroposterior do assento deve permitir que as coxas fiquem quase que
totalmente apoiadas sem comprimir a região posterior dos joelhos; A bor-
da anterior do assento deve ser arredondada para não haver compressão
de artérias, veias e nervos.

O apoio para o dorso deve ter uma forma que acompanhe as curva-
turas da coluna sem retificá-la, mas também sem acentuar suas curvaturas;
Deve haver espaço na cadeira para acomodar as nádegas; A cadeira deve
ser giratória; Os pés devem ter apoio principalmente para as pessoas de
baixa estatura. Então, é recomendado um apoio de altura regulável, largo
o suficiente para apoiar os dois pés (30x40 cm), a inclinação é opcional
(máximo 30 graus) e deve ser feita de material não derrapante. No apoio
para os braços, de preferência, que sejam estofados, de altura regulável e
com regulagem de inclinação.

É importante também a conscientização do indivíduo quanto ao
posicionamento das mãos, focalização dos olhos, a postura da cabeça, tronco
e braços, bem como o modo de sentar-se. Na posição sentada adotada em
sala de aula praticamente todo o peso do corpo é sustentado pelo quadril
e pelas nádegas, sendo a postura ligeiramente inclinada para frente me-
nos fatigante do que a ereta. Entretanto, muitas vezes as crianças inclinam
demasiadamente a cabeça para frente para obterem uma melhor
visualização do quadro e inclinam a cabeça também para enxergarem e
escreverem em seus cadernos que está em cima de suas carteiras, o que
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causa fadiga muscular e deve ser evitado. O importante é relaxar até mes-
mo no momento em que está assistindo à aula.

UM NOVO OLHAR DO CORPO NA ESCOLA

O período que passamos na escola observando, pudemos perceber
a repressão ao corpo. O tempo de lazer e o tempo de estudar são estipula-
dos pelo processo pedagógico, assunto esse trazido por Castro (1976),
Charlot (1986), Duarte Júnior (1988) e Rego (2005). Estes autores vêm
defender a escola como um lugar de socialização, lugar em que se busca o
conhecimento sem a alienação do sujeito, preparando o indivíduo para
aprender, intervir, produzir, reproduzir e criar, para viver em sociedade.
Defendendo um ensino em que a teoria e a prática caminhem juntas,
sendo a escola não apenas baseada na memorização, e sim na formação
de novos saberes.

Sendo a escola um local de aprendizagem, historicamente
construída, sua meta é a educação e a (re)construção de saberes. Entretan-
to, ela peca no seu cotidiano, ditando normas, a fim de atingir seus pró-
prios interesses, tentando disciplinar a corporeidade do aluno.

Ao lançarmos o olhar crítico sobre o papel da escola na formação
do indivíduo, criticamos a maneira como a escola investigada trata a ques-
tão do corpo na escola, pois pouco auxilia os alunos na busca de uma ação
corporal consciente e efetiva. Criticamos a pouca atenção dada à compre-
ensão do movimento humano como fundamental para um bom processo
educativo. Neste sentido, consideramos importante apontar sugestões e
possibilidades de alterar esta ação educativa com alteração de atividades
lúdicas, recreativas e de lazer durante o período escolar, alteração do tem-
po e espaço escolar; alteração da forma de execução da aula; alteração do
mobiliário escolar e do posicionamento dos alunos na sala de aula, para
efetivação de práticas escolares mais apropriadas que conduzam à preven-
ção de problemas corporais e proporcionem lazer.

Questionamos a falta de dinâmicas, de atividades corporais, de tem-
po e espaços livres para brincar. Este questionamento leva-nos a concluir
que a escola necessita de trabalhar melhor o corpo dos alunos, adotando
atividades que oportunizem a expressão corporal por meio de dinâmicas e
atividades direcionadas e livres.
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Na análise, privilegiamos alguns elementos constitutivos do univer-
so investigado, como a limitação corporal imposta na sala de aula, o mobi-
liário escolar, a postura adotada na carteira e os sintomas resultantes desta
postura durante a permanência no ambiente escolar. Foi assim, que, du-
rante os momentos em que passamos no campo, constatamos a necessida-
de que a criança tem de se movimentar mais e descobrir, por meio do
corpo, seu ambiente.

Sugerimos que o mobiliário da sala de aula seja todo alterado, sen-
do que algumas alterações podem ser realizadas utilizando materiais que
podem ser adaptados, como por exemplo: almofada para o encosto quan-
do ele não consegue apoiar as costas na carteira; Apoio para os pés com
duas ou três alturas para facilitar a mudança de postura, no caso do aluno
não apoiar os pés no chão; As nádegas devem estar bem acomodadas no
assento, uma vez que o aluno passa a maior parte do tempo sentado; A
prancheta inclinada para a realização da leitura, proporcionando um ân-
gulo de 10 a 15 graus para que a superfície do trabalho esteja mais próxi-
ma dos olhos. No entanto, outras alterações devem ser realizadas com a
aquisição de mobiliário ergonômico.

Uma carteira projetada ergonomicamente reduz a atividade mus-
cular do tronco médio e inferior, ajuda a manter a lordose lombar fisiológi-
ca e diminui o ângulo de flexão do pescoço. O bom alinhamento do corpo
e a diminuição da atividade muscular durante a aula pode reduzir na fadi-
ga, o que vai ajudar o indivíduo a adotar uma melhor postura, prevenindo
lesões futuras, dores e incômodos. Uma vez que através do conhecimento
sobre a ergonomia podemos contribuir para diminuir as lesões e sofrimen-
tos e, consequentemente, melhorar a condição de vida e produtividade.

Para se obter uma melhoria na qualidade da educação, em especi-
al, na sala de aula, necessitamos de condições ergonômicas adequadas.
Para tal, tecemos proposições pontuais para a melhoria do ambiente esco-
lar, propondo uma revisão no mobiliário escolar, em especial nas carteiras.
Além disso, propomos também outras atividades, em que a corporeidade
vai estar presente, retirando o aluno da postura estática que ele adota na
carteira, visando trabalhar o aluno como um ser geral, contribuindo para
que em seu corpo não se instale vícios posturais instalados com a postura
prolongada, fazendo com que o aluno trabalhe outros músculos menos
solicitados e relaxem aqueles que trabalham demasiadamente. Assim, con-
seguimos prevenir a fadiga, trabalhar com a musculatura “esquecida”, re-
laxar a musculatura cansada, diminuindo as tensões musculares provocadas
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pelas posturas estáticas, promovendo, desta forma, um equilíbrio físico e
mental.

Então, para contribuirmos para uma escola com maior conforto e
para prevenirmos lesões na musculatura dos alunos, o ideal é que tenha-
mos atividade estática alternada com atividade dinâmica. A escola deve
propor, dentro do seu planejamento, cinco minutos de alongamento e
relaxamento duas vezes por turno para o aluno, antes do início das aulas,
antes do recreio, após o recreio e no final das aulas. Da mesma forma,
podem ser inseridas atividades lúdicas, que proporcionem nutrição de oxi-
gênio à musculatura e ao mesmo tempo, possam tornar a aula menos can-
sativa tanto para os alunos como para o professor. A escola deve também
proporcionar a conscientização dos pais e alunos, promovendo palestras
com médicos, fisioterapeutas, professores de educação física, buscando
conscientizar acerca dos problemas causados pela má postura e orientar
quanto à sua prevenção e tratamento.

Dos resultados encontrados após o levantamento e análise, consta-
tamos que o ambiente escolar encontra-se inadequado para a prática pe-
dagógica de forma prazerosa e eficiente, já que os relatos explicitam um
grande ‘desconforto’ corporal proveniente de inadequação mobiliária, es-
pacial e temporal. Neste aspecto, o ambiente escolar investigado não está
conforme as normas NBR 14 006:1997, o que indica a necessidade de
modificação ambiente e um melhor tratamento à questão corporal.

E, nesse sentido, impactar positivamente na viabilização de políti-
cas de melhoria na qualidade da educação de nossas crianças e adolescen-
tes e que, certamente, repercutirá no desenvolvimento do povo e da nação
brasileira por meio de garantia de uma educação de qualidade e de uma
formação humana para a vida digna.

Sugerimos que a escola priorize mais o corpo, adicionando ao seu
currículo dinâmicas corporais com atividades de lazer. Investindo na
ludicidade, pintando a escola, mudando o visual, as cores, estimulando a
criatividade da criança, o que despertará maior interesse do aluno em per-
manecer no ambiente.

Ao considerar o corpo, a escola também estará sendo uma promo-
tora de lazer e saúde para os seus alunos, tanto no que diz respeito ao seu
desenvolvimento escolar quanto à nutrição e oxigenação da estruturas do
organismo, estimulando atividades que utilizem o movimento como meio
de aprendizagem. A instituição escolar estará ‘cuidando’ para a formação
do ser humano como um todo. Essas mudanças vão melhorar a saúde do
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escolar, contribuindo para a saúde do futuro trabalhador, diminuindo pro-
blemas corporais causados pela má postura, além de possibilitar maior
harmonia com a escola, estimulando atividades para o desenvolvimento
humano.

Consideramos que a melhoria efetiva da aprendizagem escolar por
meio da consideração e valorização do movimento humano pode ter como
consequências imediatas tanto na melhoria da saúde quanto na melhoria
do rendimento acadêmico com diminuição do número de repetências e,
consequentemente, uma melhor opção de trabalho futuro do ensino pú-
blico brasileiro de forma geral. Assim, sugerimos ampliar o repertório de
possibilidades e potencial para influenciar positivamente o resultado pe-
dagógico, no que se refere à aprendizagem escolar por meio da considera-
ção e valorização do movimento humano e, a partir desse, desenvolver a
práxis pedagógica no processo educativo. Finalmente, possibilitar a impli-
cação dos instrumentos, metodologia e materiais educativos, contribuindo
para a superação do histórico fracasso escolar.
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