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RESUMO 

Os cuidados posturais têm despertado · progressivo interesse tanto nos meios 
acadêmicos e técnicos quanto nas diferentes mídias leigas. Recebe especial atenção quando 
relacionados à abordagem postural na criança em idade escolar. No entanto, é possível 
observar inúmeras controvérsias nos discursos técnicos sobre a postura humana, onde se 
percebe a presença de valores culturais e sociais misturados à conceitos de natureza anatômica 
e funcional. Os índices apresentados para avaliação de boa postura são frágeis e confusos, 
dependendo inúmeras vezes de conceitos pessoais do examinador. Objetivos: Esse trabalho 
pretendeu investigar representações sociais em torno do corpo que geram a preocupação com 
os desvios posturais na criança, bem como identificar os diferentes discursos em torno da 
postura humana, além de discutir as representações sociais dos adultos frente ao corpo, que 
desencadeiam a idéia de intervenção postural no ambiente escolar e evidenciar as 
contradições presentes nos discursos médicos, pedagógicos e estéticos em torno da postura 
humana. Métodos: Na tentativa de atingir esses objetivos foi feita uma revisão bibliográfica 
analisando os discursos médicos em torno da postura e algumas questões associadas ao 
aumento das preocupações com o corpo, radicalizadas nos dias atuais. A partir desses 
pressupostos teóricos foram analisados discursos associados à postura junto à população. 
Foram ouvidos 57 profissionais da área de saúde, incluindo nesse grupo fisioterapeutas, 
quiropráxicos, médicos, enfermeiros, fonoaudiólogos, psicólogos, além de acadêmicos dos 
cursos de fisioterapia, enfermagem e quiropraxia, 33 professores e funcionários de escolas de 
primeiro e segundo grau de escolas públicas e particulares, 27 familiares de crianças e 
adolescentes, incluindo nesse grupo pais, mães, avós e tios, além de 12 alunos de escolas de 
segundo graus. Esses sujeitos moram, estudam e trabalham na Grande São Paulo: em Osasco, 
duarulhos, Mauá, Santo André, São Paulo, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul. 
Usou-se como recurso metodológico uma abordagem qualitativa conhecida como Discurso do 
Sujeito Coletivo. Resultados: Observou-se que os discursos técnicos em torno da postura 
surgiram em resposta a uma demanda social que marcou a passagem do Antigo · Regime - o 
regime aristocrático, para o Novo Regime - a organização do Estado, atendendo a 
necessidades criadas mais pela lógica de produção e mercado do que propriamente por 
questões anátomo-funcionais e clínicas. O modelo proposto para o corpo, bem como os novos 
cuidados a ele dispensados utilizaram-se do progressivo constrangimento e disciplina 
representados pelo autocontrole e autocuidado, iniciados desde as primeiras fases do 
desenvolvimento da criança. 



SUMMARY 

The cares postural have been gradual interest in such a way in half academics and 
technician how much in the different Medias laypeople. It receives special attention when 
related to postural boarding in the child in pertaining to school age. However, it is possible to 
observe innumerable controversies in the speeches technician on the position human being, 
where if she perceives the presence of mixed cultural and social values to concepts of 
anatomical and functional nature. The presented indices stop evaluation of good position is 
fragile and confused, depending innumerable times on personal concepts of the examiner. 
Objectives: This work intended to investigate social representations around the body that 
generate the concem with the postural shunting lines in child, as well as identifying the 
different speeches around the position human being, besides arguing the social representations 
of adults front to the body, who unchain the idea of postural intervention in pertaining to 
school environment and to evidence the contradictions gifts in the medical speeches, 
pedagogical and aesthetic around the position human being. Methods: ln attempt to reach 
these objectives was made a bibliographical revision analyzing the medical speeches around 
the position and some questions associates to the increase of the concems with the body, 
radicalized in the current days. To leave of these estimated theoreticians speeches had been 
analyzed associates to the position together to the population, 57 professional of the health 
area had been heard, including in this group physiotherapists, doctor, nurses, psychologists, 
beyond academics ofthe physiotherapy courses, nursing, 33 teachers and employees of school 
of first and according to degree of public an private schools, 27 relatives ones of the children 
and teens, including in this group parents, mothers, grandmothers and uncles, beyond 12 
pupils of schools of according to degrees, These citizens live, study and work in Grande Sao 
Paulo: in Osasco, Guarulhos, Mauá, Santo Andre, São Paulo, São Bernardo do Campo and in 
São Caetano do Sul. It was used as methodological resource one known qualitative boarding 
as Speech of the Collective Citizen. Results: it was observed that speeches technician around 
the position had appeared in reply to a social demand that marked the ticket of the Old 
Regimen for the New Regimen, taking care of to the bred necessities more for the logic of 
production and market of that properly for questions functionaries and clinics. The considered 
model stops the body, as well as the new excused cares to it had been used of its gradual 
constraints and disciplines represented for self control, initiated since the first phases of the 
development of the child. 
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INTRODUÇÃO 

Os problemas ligados à coluna vertebral e à questão postural têm ocupado não só os 

bancos universitários, mas também a mídia. Novos métodos terapêuticos são criados, bem 

como outros são revisitados, ganhando uma nova roupagem; são métodos que pretendem 

atingir não só a população adulta, mas também crianças e adolescentes. Essa preocupação traz 

quase sempre como justificativa o desejo de prevenir dores e limitações motoras futuras, bem 

como otimizar o desempenho corporal dos indivíduos o que melhoraria suas ações, por 

exemplo, nos espaços de trabalho, no mundo dos esportes e nas suas tarefas cotidianas. 

A preocupação com a questão postural acompanha uma crescente preocupação com a 

forma do corpo e é um dos aspectos envolvidos no que se conhece como "modelo de corpo 

ideal". Talvez esse corpo perfeito seja um dos maiores "sonhos de consumo" da atualidade. 

Não se pretende afirmar que essa seja uma preocupação inédita, uma idéia nova já que 

preocupações com o corpo podem ser encontradas em outras épocas e em outros espaços. Mas 

trata-se de verificar que a questão postural tem ganhado novas dimensões, repercutindo de 

~odo a criar novos espaços para a sua aplicação. Servem de exemplo as preocupações 

ergonômicas nos espaços domésticos e de trabalho, bem como o apelo para a venda de 

móveis, de peças de vestuário, cosméticos, alimentos. 

A busca pelo corpo perfeito tem servido também como alavanca para a criação de 

inúmeras técnicas e tecnologias que, de acordo com os discursos peritos, permitem adquirir 

esse corpo perfeito. Esse corpo que, cada vez mais reificado, pode agora ser adquirido, 

comprado, construído e moldado pela plástica, pela cosmética, pela atuação de cirurgiões 

dentistas, fisioterapeutas, esteticistas: pode-se ficar parecido, muito parecido mesmo, com o 

astro do momento. Programas de televisão mostram o processo de transformação a que se 

submetem alguns indivíduos que, depois de inúmeras intervenções, alcançam o modelo 

estético desejado. O corpo "natural", auxiliado pelas técnicas, pelo silicone, por fios de ouro 

ou pela enzima botulínica torna-se uma matéria prima que se deseja transformar. 

A busca pelo modelo de corpo ideal radicalizou-se e as próteses corporais 

transformaram-se na resposta mais rápida à busca desse modelo. A busca pela perfeição do 

corpo, agora proibido de envelhecer, enrugar, afrouxar, vem se radicalizando e ultrapassa o 
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uso dos cosméticos; não basta mais a mudança nas camadas mais externas, como a pele e os 

músculos. A busca pelo corpo ideal deseja mais e mais, ela quer vir acompanhada pela 

mudança da estrutura, das camadas mais profundas. E entre os recursos para a modificação da 

estrutura, ósteo-articular e muscular, está a reeducação postural. 

A revista Veja de maio de 2004 em uma edição especial a que chamou "Estilo e Moda 

- um guia de elegância e bem-estar" (anexo 1) trouxe um retrato, no mínimo curioso, a 

respeito da questão postural. Intitulada "A melhor auto-ajuda: postura perfeita" ela afirma que 

"cabeça para cima e costas eretas são os primeiros passos para a elegância e ainda têm 

efeito rejuvenescedor ". 

Vale destacar algumas idéias manifestas nesse artigo. Ao falar dos dotes estéticos 

afirma-se que apenas dois deles podem ser modelados pelos próprios indivíduos: o controle de 

peso e a postura correta. E através de dois exemplos, a imperatriz Michiko do Japão e Wallis 

Simpson - a duquesa de Windsor, tenta-se mostrar como a postura ideal pode, transcendendo 

aos traços comuns e a origem plebéia, conferir um caráter de nobreza a quem a detém. A 

postura está colocada como sinônimo de porte e de atitude. 

A fim de atribuir confiabilidade às afirmações, o artigo traz a opinião de peritos. Entre 

as observações feitas por eles está a de que no Japão as crianças aprendem postura desde cedo 

e que a uma "boa" postura estão ligadas, além das idéias de elegância e classe, a capacidade 

de concentração desde as tarefas ligadas ao estudo até a meditação. Uma frase citada, 

atribuída à princesa Michiko, diz: "Não dá para imaginar alguém fazendo algo bem feito com 

o corpo curvado e torto ". 

O artigo lembra que no Ocidente a correção e a disciplina em relação à coluna 

vertebtal são nomeadas como "pose de bailarina" ou "pose de princesa", remetendo quem as 

possua à categoria da nobreza. Vale lembrar que os exemplos citados no artigo são justamente 

o de duas mulheres que, apesar de plebéias, galgaram seus postos junto à nobreza, numa 

referência quase óbvia aos contos de fada. E o artigo se encarrega de mostrar o quanto a "boa" 

postura contribuiu para isso. 

Nesse artigo, à boa postura também são atribuídos efeitos rejuvenescedores. Ela 

também é associada a uma "questão de atitude mental'", capaz de permitir ultrapassar as 
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dificuldades e fazer sair vitorioso aquele que a porta. O artigo afirma que a boa postura pode 

ser obtida através de métodos terapêuticos e pedagógicos, que também são indicados para 

aqueles que apresentam "problemas de saúde com a coluna ". 

Finalizando, o artigo cita a apresentadora Glória Maria como um modelo de postura 

perfeita, que surge entre os plebeus, e encerra dizendo que, segundo ela, "desde criança 

aprendi a manter a coluna ereta ", sugerindo não só que a postura "ideal" deva ser aprendida, 

mas que esse aprendizado deva ser iniciado desde a infância 

Além de evidenciar vários sentidos para aquilo que se convenc10nou chamar nos 

meios médicos de postura corporal, o artigo traz uma idéia que já há algum tempo tramita nos 

serviços e nos cursos de graduação e pós-graduação da área da saúde: a necessidade 

pedagógica e preventiva de cuidados posturais desde a infância. Ao pensar assim, comumente 

vem à tona a idéia de incluir os cuidados posturais nos programas de saúde do escolar. 

A primeira vista essa idéia pode parecer bastante interessante, e talvez até óbvia. Uma 

observação mais cautelosa, entretanto, pode levantar alguns questionamentos. Quando 

falamos de postura em crianças pretendemos atender a uma necessidade exclusivamente 

clínica, médica? Vários trabalhos já foram realizados no sentido de mensurar a presença de 

alterações posturais entre escolares, sejam eles crianças ou adolescentes. Os números 

encontrados apontam para um altíssimo índice de alterações, como os desvios ântero

posteriores e/ou laterais da coluna vertebral, alterações de posição de pelve, de joelho, de 

ombros, de pés e cotovelos. Por um lado, um índice tão alto faz pensar na necessidade urgente 

de implementar programas de detecção e correção postural no ambiente escolar, mas por 

outro faz questionar sobre os parâmetros de normalidade e anormalidade da postura, já que as 

alterações posturais são tão freqüentes enquanto são tão poucos os indivíduos que se 

enquadram no modelo postural desejado. 

Parece que a preocupação com a postura de crianças é uma questão puramente de 

ordem médica, que tem objetivos prioritariamente curativos e preventivos voltados a evitar 

dores e limitações que poderão manifestar-se na idade adulta. São bastante freqüentes, dentro 

da área da saúde, diferentes propostas em relação ao cuidado postural. O cuidado postural é 

abordado por várias especialidades médicas como a ortopedia, a geriatria, a pediatria. Dentro 

da fisioterapia, ela é uma das áreas de atuação mais conhecidas e divulgadas nos grandes 



4 

centros, fazendo surgir velozmente novos métodos de abordagem terapêutica. Ela também é 

discutida na odontologia, associada aos distúrbios da articulação têmporo-mandibular. 

A preocupação com a postura tornou-se tão corriqueira que, tal como todos aqueles 

discursos que de tão cotidianos são incorporados, já não suscita questionamentos, não 

desperta um olhar crítico em relação ao real papel que desempenha, nem tampouco a que 

necessidades ou interesses está realmente articulada. É tomada como verdade absoluta e 

indiscutível. 

A postura não representa objeto de preocupação em relação aos adultos, mas é muito 

enfatizada nos cuidados com a criança, ocupando não só os espaços curativos, mas 

aparecendo entre as preocupações pedagógicas. Por · isso o cuidado postural tem se 

incorporado à discursos preventivos e à promoção de saúde. A responsabilidade com o 

cuidado postural de crianças é atribuída primeiramente ao grupo familiar, mas não se restringe 

à ele. Um espaço frequentemente reivindicado pelos profissionais especializados em cuidados 

posturais para a abordagem de crianças e adolescentes é a escola. Trabalhos científicos 

preocupam-se em alertar para a necessidade de incluir a educação e a reeducação postural no 

-ambiente escolar, baseando-se em pesquisas que, ao verificarem a prevalência de desordens 

posturais em escolares, demonstraram altos índices de alterações. Esses resultados foram 

obtidos através da aplicação de protocolos de avaliação postural em estudantes onde são 

analisados possíveis desvios. 

Uma das principais razões apontadas por esses pesquisadores para a escolha do espaço 

escolar como campo privilegiado para as ações posturais reside na percepção da escola como 

ambiente que concentra grande número de crianças, o que facilitaria a intervenção postural. 

Mas se pensarmos de novo no artigo é impossível deixar de identificar que outros 

valores, que não os ligados à saúde e doença, emergem da preocupação com a postura. Idéias 

de poder, de status, de aceitação, de admiração e de respeito baseadas na aparência e na beleza 

e inúmeras outras representações sociais tramitam subliminares no texto e encontram na 

criança o solo perfeito para semear o adulto desejado. Que representações são essas? 

Por que e de que manelfa palavras como postura, porte e pose são usadas como 

sinônimos? Será que a postura corporal excede o limite do corpo pensado como instância 
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unicamente biológica? O equilíbrio postural excede a idéia de um equilíbrio puramente 

biomecânico que encontra em si mesmo seu "ideal"? Que outros valores e representações 

sociais concorrem para a crescente preocupação com a postura de crianças? 

Surge, então, uma série de novas questões. Afinal, o que é postura? O que é a boa 

postura? Existe uma postura ideal e perfeita, que se preste como modelo às diferentes etnias, 

às diferentes composições corpóreas? Uma postura que escape ao modelo ideal pode trazer a 

quem a porta problemas de saúde como limitações motoras ou dores? 

Esse trabalho pretende investigar representações sociais em tomo do corpo que geram 

a preocupação com cuidados posturais em crianças. Para isso, leva-se em conta que as 

percepções e sensibilidades em tomo do corpo desencadearam uma série de preocupações e 

cuidados dos quais faz parte o foco postural, em especial nas crianças. 

Pretende também identificar os diferentes discursos que orbitam em tomo da postura 

humana. Nesta tarefa vale tentar saber o que, a certa altura da história, fez com que os olhares 

se voltassem para esse objeto, de que forma a medicina e a pedagogia se apropriaram dela, 

quais desejos e valores estão por traz do estabelecimento de um modelo de postura ideal e se 

esse modelo é resposta às necessidades anatômicas e funcionais ou se está associado aos 

valores sócio-culturais de um grupo social. 

Deseja-se também discutir representações sociais em tomo do corpo das crianças que 

desencadeiam a idéia de intervenção postural no ambiente escolar. É necessário saber que 

representações sociais há por trás da postura de crianças e porque a escola desponta como 

espaço privilegiado para essa abordagem. 

Finalmente deseja-se evidenciar as contradições presentes nos discursos médicos, 

estéticos e pedagógicos em tomo da postura humana. Para isso vale rever o que dizem os 

discursos da área de saúde em tomo desse tema, o que é postura do ponto de vista médico e 

quais os aspectos nevrálgicos que podem ser encontrados em um tema que parece 

absolutamente familiar e cotidiano. 

Na tentativa de atingir esses objetivos será feita uma revisão bibliográfica analisando 

os discursos médicos em tomo da postura. Além disso, serão discutidas algumas das questões 
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envolvidas com o aumento das preocupações com o corpo que se radicalizaram nos dias 

atuais. A partir desses pressupostos teóricos serão apresentados diferentes discursos em tomo 

do corpo e da postura colhidos junto aos grupos de sujeitos entrevistados. Foram ouvidos 57 

profissionais da área de saúde, incluindo nesse grupo fisioterapeutas, quiropráxicos, médicos, 

enfermeiros, fonoaudiólogos, psicólogos, além de acadêmicos dos cursos de fisioterapia, 

enfermagem e quiropraxia. Foram ouvidos também 33 professores e funcionários de escolas 

de primeiro e segundo grau de escolas públicas e particulares, 27 familiares de crianças e 

adolescentes, incluindo nesse grupo pais, mães, avós e tios, além de 12 alunos de escolas de 

segundo graus. Esses sujeitos moram, estudam e trabalham na Grande São Paulo, nas 

seguintes cidades: Osasco, Guarulhos, Mauá, Santo André, São Paulo, São Bernardo do 

Campo e São Caetano do Sul. 

Usou-se como recurso metodológico a abordagem qualitativa conhecida como 

Discurso do Sujeito Coletivo. 
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I - O PROCESSO CIVILIZADOR: ASPECTOS HISTÓRICOS E 

CULTURAIS EM TORNO DO CORPO, DA POSTURA E DA SAÚDE 

Os cuidados com a saúde e com o corpo tornaram-se paulatinamente uma grande 

preocupação. Mesmo tomando as últimas décadas como referência, é possível perceber que 

essa preocupação não só é crescente, mas que se desmembra e se multiplica, tomando novas 

formas, reinventa-se através de novas técnicas e tecnologias. Insaciável, reconstrói a busca 

pelo corpo perfeito e povoa o imaginário popular, a mídia, o meio acadêmico, a pesquisa 

científica. Adere à estética e a ética e não pode ser compreendida se vista apenas pelo prisma 

biológico. As preocupações com o corpo superam as expectativas de um corpo em 

funcionamento "perfeito"; antes é um funcionamento que vem ao encontro de valores 

temporais, encaixados em uma determinada conjuntura. Espera-se um corpo belo, harmonioso 

e funcional. 

O corpo adquire uma temporalidade que vai além do seu tempo biológico. Suas formas 

refletem seu tempo e sua cultura. Os modelos de corpo tomam-se, cada vez mais rapidamente, 

obsoletos. O corpo é reificado e, ao ser transformado em produto, permite a criação de um 

sem número de subprodutos que se prestam ao seu cuidado. Entre as inúmeras derivações dos 

cuidados com o corpo, destaca-se a preocupação postural. 

Ela está fortemente presente nos discursos médicos, ainda que de modos conflitantes, 

com premissas frágeis e com posicionamentos vulneráveis. Mas a preocupação postural 

também pode ser identificada em discursos pedagógicos, em livros de etiqueta e de moda. 

Polissêmica, a postura e a atitude corporal misturam-se à ética e à psicologia e estão presentes 

nos discursos que tratam da criança e do adolescente. 

Os cuidados com o corpo carregam no seu subtexto o desejo humano de escapar de 

seu caráter puramente "animal", e migrar para o estado de cultura; por isso trazem consigo um 

caráter de dominação e domesticação. Deseja-se amansar o corpo, submetendo-o à obediência 

e à autoridade, tal qual um animal selvagem, transformando-o pela força bruta ou à custa de 

exercício e educação a um objeto civilizado. Subjaz a toda abordagem corporal o desejo de 

controlar e dominar as forças naturais. O corpo é refreado, reprimido, contido, mesmo que 

atualmente pareça ser livre como nunca o foi . 
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Esse viés de domesticação pode ser observado, por exemplo, em inúmeros livros de 

etiqueta social. Eles pregam a necessidade de conter emoções e gestos como forma de nos 

distanciar de feras ou de humanos inferiores. Virginia (1986: 38) recomenda que se deva 

parecer natural e espontânea, mas de uma forma bastante curiosa. Citando Diderot diz que 

"os gritos de dor estão notados na memória; os gestos de desespero foram 

preparados; a criatura sabe o momento preciso em que as lágrimas hão de 

co"er." E então prossegue dizendo: " deve-se mostrar as coisas realmente 

como são na natureza? De modo algum. É importante que se conserve a 

dignidade, que se seja senhor da fisionomia, da voz, dos movimentos .. . Não é o 

verdadeiro que nos encanta, é a mentira; é a mentira aproximando-se o mais 

possível da verdade". 

A contenção do sentimento, da emoção através da contenção do gesto e do 

posicionamento corporal, o desejo de domesticar e dominar as pulsões espontâneas que nos 

aproximam do animal e nos afastam do culto e racional também estão presentes em Leão 

(1992: 72). Ela diz 

"Corrija sua coluna. Tenha postura ereta .. . Sabe aquele dia em que parece 

que tem uma nuvem cinza bem em cima da sua cabeça? Pois nesse dia, mais 

do que nunca, acerte sua coluna, levante a cabeça e vá em frente. Não 

pergunte o porquê, apenas faça ... ··. 

A postura corporal é vista como uma forma de disfarçar, dissimular um estado 

emocional, social e culturalmente não aceito. E não cabe perguntar o porquê, só restando 

obedecer à norma. O corpo se presta a instrumento de controle das emoções e ele mesmo 

precisa ser controlado. Ele não deve envergar-se às vicissitudes, à dor, à velhice, à fraqueza. 

Deve manter uma postura esperada, pré-determinada. 

A postura está integrada, também nos textos referentes à etiqueta ao modelo de beleza 

e esta, por seu lado, ocupa um papel primordial na ordem vigente. Leão ( 1992: 72) diz que a 

beleza 
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"é aquela virtude que, felizmente ou infelizmente põe a mesa ... A partir da 

beleza, sinto muito, até a burrice é perdoada. Portanto, manter-se bem 

fisicamente não passa de uma obrigação, de um abre caminho. Espinha ereta, 

barriga para dentro, olhar sedutor e pronto: com beleza pode-se convencer 

até o papa a comprar uma batina usada. " 

As prescrições da etiqueta misturam-se às recomendações médicas e à primeira vista 

não se pode inferir sobre qual derivou de qual. No entanto esses dois discursos têm em 

comum o desejo de distinguir homens de animais, homens superiores dos inferiores, refinados 

dos brutos. Leão (2000: 119) recomenda a contenção de gestos e o controle do 

posicionamento corporal e determina: 

coluna: 

"Nada de costas arqueadas, cabeça baixa, nem de pescoço esticado demais. 

Mantenha sua vista na linha do horizonte. Tenha as costas retas e o abdome 

contraído. Ande com os pés paralelos. Evite o rebolado excessivo ... Deixe a 

mímica para os mímicos, ou para quem não tem outra forma de expressão 

senão a linguagem das mãos ... " 

O controle e o adestramento oferecem como bônus a· prevenção de problemas na 

"ao sentar-se, policie-se para que a base de gestos sejam os adestrados ... que 

suas costas fiquem encostadas à base do encosto da cadeira. Sua postura fica 

mais bonita e você previne ainda futuros males em sua coluna vertebral". ( 19) 

As recomendações da etiqueta refletem ainda outros medos e angústias que 

assombram o homem ocidental como a velhice e a morte e, na tentativa de vencê-los, deve-se 

pagar qualquer preço. Leão (1992: 79) diz que 

"o tempo não melhora a aparência de ninguém .. . Quando as coisas começam 

a piorar, você tem que pagar o preço que for para se cuidar. Isso custa 

paciência, perseverança, tempo, dinheiro. Mas vale a pena". 
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Cabe a cada um, então, urna nova tarefa: vencer o tempo. Cabe a cada um cuidar-se. 

Beleza, juventude e cuidados, senão sinônimos, parecem indissociáveis. 

Certamente existe intersecção entre os discursos médicos e a etiqueta. Mas corno é que 

eles se estruturaram, como se encontraram? Que representações sociais em tomo da postura 

permitiram e abriram espaço para que manuais de boas maneiras tratem de um objeto de 

caráter, aparentemente, médico? Será que a postura é realmente alguma coisa que transcende 

o biológico no imaginário do grupo social? O que na trama social permite que um objeto tão 

complexo corno a postura invada tão diferentes campos do discurso humano? Para que essas 

perguntas sejam respondidas é necessário antes compreender o corpo corno um objeto 

polissêrnico e não como urna mera realidade biológica. 

1 - 1 - Olhando o corpo, a postura e a saúde como objetos culturais 

Pode parecer desnecessário afirmar que o corpo é um objeto polissêrnico. No entanto 

ainda persiste a visão hegernônica do corpo compreendido apenas corno urna entidade 

biológica, imune às interferências da cultura. No entanto, é preciso repetir, ainda que pareça 

óbvio, que o corpo se presta corno suporte e receptáculo de símbolos. V árias resoluções 

estéticas manifestas no corpo e através dele, corno adereços, pinturas, sua forma, seu gestual, 

mostram sua relação com os campos sociais, religiosos e cognitivos. Essas marcas tatuadas 

sobre o corpo ou nele mesmas construídas são manifestações simbólicas centrais para a 

compreensão da vida em sociedade. Além de demarcarem a presença de urna cultura, 

demarcam, também, pertencirnento ao grupo social e o papel desempenhado pelo sujeito que 

as porta. Segundo Ribeiro 2000, tendo o poder de representar, de simbolizar e, portanto, 

significar, marcas podem ser considerados corno um sistema de comunicação. 

Velthern 2000 lembra que o ser humano é o único capaz de mudar sua decoração 

corporal, sua imagem, de acordo com as mudanças temporais de sua vida social, do cotidiano 

e do ritual. Esses signos manifestos através do corpo contam a idade, o status social e o papel 

desempenhado; não são fixos e sofrem modificações nos encontros interculturais. Mais que 

isso, determinam formas de dizer e de compreender o corpo e suas manifestações. 
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O nosso tempo está marcado por uma preocupação intensa sobre o corpo. Os cuidados 

que recaem sobre ele iniciam-se já na infància e é essa dinâmica que faz surgir propostas de 

correção postural em crianças. Esses cuidados, entretanto não respondem apenas a um apelo 

médico. Eles trazem muito do caráter pedagógico que recaiu sobre o corpo. Os olhares sobre o 

corpo se modificaram a partir da mudança dos valores, com a ascensão das idéias de 

acumulação e poupança, com o aumento das preocupações quanto ao consumo e dispêndio de 

energias. Os novos valores de beleza, felicidade, juventude e força, trazidos através da 

mentalidade burguesa, transformaram o corpo em objeto de cuidados e preocupações. Esse 

processo não se deu de forma abrupta e rápida, mas se estendeu por séculos, tomando várias 

formas. 

Sob a aparência de uma verdadeira libertação do corpo que inibiu antigos 

constrangimentos, através de sua exposição cada vez mais intensa, surge uma nova forma de 

repressão, ou melhor, uma forma mais aguda de controle. Crespo 1990 lembra que o corpo é 

resultado de um longo processo de elaboração social. As práticas que incidem sobre ele não 

podem ser tomadas enquanto realidades simples e homogêneas; elas só podem ser 

compreendidas no entrecruzamento de elementos econômicos, políticos e culturais. Portanto, 

o corpo que se apresenta à sociedade hoje se presta a traduzir a forma como vive essa mesma 

sociedade; ele é fiuto, é mensageiro e é depositário dos valores que a conduzem. 

Alguns mecamsmos atuam sobre o corpo, modelando-o de forma mais ou menos 

explícita, de maneiras repressivas ou atraentes. É sobre o corpo, por exemplo, que incide a 

ação da justiça e da polícia: a liberdade pode ser cerceada através do aprisionamento ou 

contenção do corpo. Trata-se de um controle repressivo. No entanto, outras formas não 

ostensivas, ou pelo menos pouco claramente ostensivas, são usadas sobre o corpo e elas têm 

em comum a capacidade de oferecerem uma espécie de bônus. Nessa categoria estão muitos 

dos princípios morais que acabam por fortalecer o autocontrole e os discursos médicos e 

pedagógicos que, reunidos para justificar teoricamente, levam a homogeneização das 

condutas. 

Crespo (1990: 8) falando sobre a regularização das condutas diz que "ao mesmo 

tempo o corpo é um meio de expressão e liberdade e lugar eminente da mais profunda 

censura e servidão do homem ". O corpo presta-se então como instrumento de manutenção da 

ordem e da regeneração moral. Esse processo foi fortemente pautado pela necessidade surgida 
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com o regime burguês de contar com homens morais e fisicamente disponíveis nas tarefas de 

"progresso", motivação essencial e especialmente característica do período que se estende do 

século XVIlI para o XIX, dominado pela doutrina fisiocrática. 

A perspectiva cultural que atua sobre o corpo também determina os conceitos de saúde 

e doença que tramitam na teia social. Por exemplo, o deslocamento do controle das 

instituições eclesiais sobre as energias do homem para as instituições médicas e pedagógicas e 

seus respectivos agentes, implicou a utilização da antítese saúde-doença e principalmente o 

julgamento de valor que acompan~a essa questão, como a culpa associada à doença, a 

redenção à cura. A efetivação e eficácia desse processo só foi possível graças ao processo 

civilizador, que valeu-se da propriedade do corpo de ser um objeto simbólico. 

Para a melhor compreensão desse processo, vale dizer que o fator religioso, implícito 

nas questões saúde-doença e cura-regeneração, era hegemônicos na Idade Média, sendo 

paulatinamente substituído por outros valores e contornos políticos e econômicos, surgidos a 

partir do crescimento da burguesia. Os valores introduzidos pelo pensamento burguês 

permitiram o aparecimento de novos modelos de organização e gestão da doença, e uma nova 

racionalidade. Crespo 1990 diz que as idéias de caridade e de sacrificio redentor prevalentes 

na Idade Média deram vez a discursos mais racionais, manifestação do Iluminismo. 

A polícia surgm como alternativa para aplacar a dor e o sofrimento, com sua 

autoridade e capacidade de intervenção, numa visão de doença que a interpreta como delito . 

Mudaram, desse modo, as formas de ver e dizer a doença. A doença não mais é obra do 

demônio, nem uma situação pertinente à vida. É antes um fracasso na tarefa de preservação da 

saúde, a incompetência e a incapacidade de auto-cuidado. Estão, portanto, modificados os 

modos de ver e compreender o corpo e a saúde. 

Essa mudança de valores permitiu a introdução de os discursos médicos que, 

substituindo os dogmas da Igreja, passaram a ditar novas normas e condutas e a sustentar 

medidas mais ostensivas no combate de doenças e epidemias, inclusive exigindo a ação da 

polícia. Essa intervenção só poderia ser considerada justa e eficaz quando apoiada em 

conhecimentos científicos, em fundamentos teóricos. Crespo 1990 diz que a justificativa e o 

reconhecimento social do ato médico não era apenas um problema de ordem científica, mas 

também uma questão moral, que somente podia ser resolvida à medida que a comunidade 
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tceitasse a medicina sem qualquer subterfúgio . A medicina devia subsidiar e justificar os 

>rocedimentos, sem deixar margem para questionamentos. 

Mas isso pode fazer pensar que é a partir dos discursos médicos que surglfam as 

Ltitudes em relação ao corpo. Como poderá ser visto mais adiante, esta ordem é inversa. Foi a 

Ltmosfera do iluminismo e as necessidades então criadas que permitiram a construção de 

ieterminados saberes, incluindo aí o saber médico e o pedagógico. 

Também os saberes científicos não são neutros e estão submetidos ao contexto 

::ultural. Eles são construídos a partir de determinadas conjunturas que os concebem e os 

formatam. São os contextos políticos, econômicos e culturais que lhes dão forma. Em 

::ontrapartida, se prestam como suporte para as políticas e intervenções, oferecendo-lhes 

justificativas teóricas. O olhar dirigido para um objeto dá-se sempre através de filtros culturais 

que permitem vê-los de uma ou de outra forma. Por isso, mesmo aquilo que parece 

absolutamente concreto, objetivo, como é o corpo, as suas formas e a sensação obtida pelo seu 

contato com o meio, é sempre subjetivo. A realidade percebida é sempre construída 

socialmente. 

Berger 2002 fala de uma sociologia do conhecimento que se presta justamente a 

analisar o processo em que essa construção da realidade ocorre. Diz que a realidade é 

entendida como uma qualidade pertencente a fenômenos que são reconhecidos como tendo 

uma existência independente da vontade. O conhecimento é entendido como a certeza de que 

esses fenômenos são reais e possuem características específicas. Trata-se então de perceber 

não somente a multiplicidade empírica do conhecimento, mas é preciso compreender os 

processos que determinado corpo de conhecimento experimentou até ser socialmente aceito 

como realidade. Aquilo que se constitui como conhecimento numa determinada sociedade, 

independentemente de sua validade ou invalidade, está submetido a uma série de processos 

que permitem sua transmissão e consolidação, de tal modo que uma "realidade" admitida 

como certa se solidifica para o homem comum. 

Berger 2002 afirma ainda que não há pensamento humano que seja imune às 

influências ideológicas de seu contexto social. A ideologia é um sistema de idéias onde se 

incluem crenças, tradições, princípios e mitos interdependentes, que sustentados por um grupo 

social de qualquer natureza ou dimensão, refletem, racionalizam e defendem os interesses e 
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compromissos institucionais a eles associados, sejam morais, religiosos, políticos ou 

econômicos. Elas determinam a construção social da realidade e organizam os conhecimentos 

e os saberes. As formulações teóricas da realidade, sejam elas científicas ou filosóficas, não 

esgotam o que é real para os membros de uma sociedade. 

A vida cotidiana apresenta-se como urna realidade interpretada pelos homens e 

subjetivamente é dotada de sentido na medida em que forma um sentido coerente para eles. É 

preciso compreender a realidade segundo algum conjunto ou sistema de crenças; é preciso 

uma interpretação para as tensões, os conflitos e as contradições para escapar do caos. O 

senso comum possui uma série de interpretações pré-científicas ou quase científicas sobre a 

realidade cotidiana que admite corno certas. 

Toma-se como exemplo o processo civilizador para exemplificar como o ambiente 

cultural constitui saberes. O ambiente urbano precedeu o meio rural quanto às idéias de 

civilidade, à hegemonia da razão, às técnicas. No ambiente rural persistiram por maior tempo 

os aspectos mágicos ligados à cura e a doença. O avanço técnico em uma medida fez 

aumentar o poder sobre o corpo, mas também é dependente das representações em torno deste 

mesmo corpo, presentes a cada tempo e cada lugar. A organização da sociedade no regime 

burguês trouxe consigo urna nova hierarquia social. A hegemonia passou a ser dada pelo viés 

profissional, definida a partir da qualidade técnica do médico, enfraquecendo os aspectos 

mágicos. 

A valorização social dos indivíduos, de seu corpo e das funções que esse corpo 

permite também está intrinsecamente relacionada à aspectos culturais. Para exemplificar 

toma-se de exemplo a modificação de valoração do corpo e da sua função observada ao longo 

do processo de transição entre o Antigo Regime aristocrático e o surgimento do Estado 

burguês. Nos séculos XVIII e XIX o homem passou a ter na sua "utilidade" social o principal 

índice de valorização. Nesse contexto, os corpos valorizam-se na medida em que podiam 

contribuir para a firmação dos novos valores do trabalho, do rendimento e da idéia de 

progresso surgida com o ethos burguês. Crespo 1990 lembra que, nesse período, enquanto os 

criticos apontavam o rnaleficio dos luxos da vida desregrada, a polícia médica pretendia 

regulamentar os costumes "pervertidos" pelos excessos e assegurar as condições propícias à 

subsistência corporal. Surgiram novas preocupações com o corpo e seus adereços, fossem eles 
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peças de vestuário ou ornamentos, fossem eles estruturas como os músculos. O corpo 

potencialmente permitia a afirmação social. 

Aqueles indivíduos voltados nessa época para a economia viam no luxo uma fonte de 

progresso, desde que restrito aos círculos mais notáveis da sociedade, já que serviria para 

fomento da indústria, para o aumento da população e a eliminação do ócio. Segundo Crespo 

1990, a busca pelo luxo constituía um verdadeiro atestado de progresso e de respeito aos 

valores da civilização. Esse período travou uma verdadeira guerra contra o ócio e foi marcado 

pela progressiva valorização do trabalho. 

Chauí 2001 fala também da importância do luxo como marca que identifica uma 

diferenciação social. No momento em que a divisão social de trabalho especializa alguns 

países na atividade agrário-exportadora, há uma expansão econômica cujo excedente não é 

investido em atividades produtivas e sim dirigido ao consumo de luxo, como instrumento para 

marcar a diferença social e separar as elites do restante da população. A esse aumento do 

consumo chamou-se progresso. No Brasil colonial, o estamento, em se tratando do espaço de 

disputa entre nobres, religiosos e burguesia, era um grupo fechado de pessoas cuja elevação 

era pautada pela desigualdade social e que busca conquistar vantagens materiais e espirituais 

exclusivas, assegurando privilégios, mandando, dirigindo, orientando, definindo usos, 

costumes e maneiras, convenções sociais e morais que promoviam a distinção social e o 

poderio político. Definia, em síntese, um estilo completo de vida. 

Deve-se compreender que, entre outros aspectos que compunham esse estilo de vida, 

estavam as formas de ver o corpo e os cuidados a ele dedicados. O controle dos gestos e da 

postura e um sem número de prescrições de ordem médica e pedagógica determinavam novas 

maneiras de ser. E dentro da complexa linguagem de gestos, porte e maneiras que marcavam 

o pertencimento ao grupo social, algumas características conferiam ao portador a distinção 
1 

entre os iguais. No Brasil, país formado pela cultura senhorial e estamental que prezava a 

fidalguia e o privilégio e que usava o consumo de luxo como instrumento de demarcação da 

distância social entre as classes, a sociedade sempre teve fascínio pelos signos de prestígio e 

poder. 
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1 - 2 - O processo civilizador: o papel do corpo e da postura 

Percorrendo os caminhos que falam de "postura" não é possível deixar de surpreender

se como campos distintos passaram a preocupar-se com ela. Da anatomia à etiqueta, da 

fisiologia à estética, da antropologia à ética, da pedagogia à ordem militar; ela se desdobra em 

discursos diferentes. As histórias da preocupação com o corpo e a da civilização se entrelaçam 

e fazem parte de um contexto único e complexo que se estendeu durante parte da idade média, 

atravessou a idade moderna e faz parte do cotidiano. 

Falar da história do corpo é falar da passagem do antigo para o novo regime, é tratar 

do processo civilizador. Entende-se por Antigo Regime aquele de natureza aristocrática e o 

Novo Regime ao nascimento do Estado. Aprendeu-se a encarar esse processo como o 

caminho que permitiu ao homem distanciar-se da ·selvageria para o refinamento, como o 

processo que permitiu a passagem de um mundo bárbaro, inculto e grosseiro, para a luz da 

razão. O processo civilizador é percebido de modo inconteste. Mas Jung 2000 lembra que, 

aquilo que chamamos de consciência civilizada não tem cessado de afastar-nos de nossos 

instintos mais básicos e que nem por isso eles deixaram de existir; apenas perderam contato 

com a consciência, sendo obrigados a afirmar-se de maneira indireta. 

O processo civilizador, segundo Schwarcz 1997, regulou condutas e posturas, 

sobretudo na convivência social. Normatizou desde pequenos detalhes a grandes aspectos da 

vida social cotidiana. Mais do que sinal de repugnância a tudo que lembrasse a animalidade, 

indicou novos locais de sociabilidade. Esse processo determinou espaços onde não havia lugar 

para a livre manifestação dos sentimentos e intenções. Costumes, explicados de modo 

racional através da higiene, tiveram sua gênese na etiqueta. Foi ela quem inicialmente impôs 

novos hábitos, organizando e estabelecendo categorias claras que distinguia homens 

"civilizados" do resto da multidão. Esse processo manifestou-se não só através das 

habitações, do vestuário, mas também nas expressões, nos comportamentos, nas posturas e 

nos gestos, marcando de maneira visível diferenciações sociais. 

A etiqueta era um instrumento fundamental em sociedades rigidamente estruturadas, 

cujas marcas convertiam-se em símbolos de status, demonstrações de hierarquia e de regras 

de prestígio. A etiqueta permitiu desenvolver uma sensibilidade ritual, um conjunto 
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cerimonial cujo resultado foi não só a regulamentação de influências e posições, mas também 

o controle e a contenção dos sentimentos e da manifestação de sensações. 

Esse processo, que muito traz de adestramento e domesticação, é uma forma de 

camuflar sentimentos e coibir suas manifestações, afastando o homem de suas pulsões e 

instintos básicos e primitivos. A postura humana passou por esse processo de domesticação, 

no sentido de domínio, daquilo que pode ser imposto. O corpo, no caso da correção postural, 

pode ser visto como um instrumento de domínio e de afastamento dos sentidos e dos 

sentimentos, de modo que pode representar aprisionamento ao invés de liberdade. Nesse 

sentido, a abordagem terapêutica na correção postural pode ser iatrogênica, já que afastando 

mais o indivíduo de seus sentimentos, pode obrigá-lo a compensar essa repressão de outras 

formas, inclusive adoecendo. Jung 2000 considera que esses impulsos ou sentimentos 

refreados podem manifestar-se através de atos falhos, de doenças, de sintomas fisicos como 

esquecimentos inesperados, humores inexplicáveis ou lapsos de palavras. 

A ruptura entre a demonstração e a contenção de sentimentos foi sendo absorvida de 

modo crescente, até tomar-se um hábito compulsivo e intemalizado. O processo civilizador 

aconteceu acompanhado pelo aumento do sentimento de embaraço e de vergonha, que 

recebeu inicialmente o nome de refinamento e civilização e teve sua primeiras manifestações 

ainda na Idade Média. As regras de higiene, enquanto marca de civilidade, só vieram a 

participar tardiamente desse processo, por volta dos séculos XVIII e XIX. 

A etiqueta conteve o gesto, a palavra, a postura, o movimento afastando-os da 

naturalidade. A naturalidade foi encarada como indesejável, como marca da irracionalidade 

em um homem que buscava a razão. Ela foi submetida, de vários modos, a dualidade 

bem/mal. Não é dificil encontrar na mídia e nas artes esse conceito maniqueísta. A "falta de 

higiene'', o "lado animal" tantas vezes é compreendida como a manifestação do mal. São 

inesquecíveis as cenas do filme "O Exorcista" no qual a possuída apresentava-se com dentes 

sujos e com movimentos descontrolados associados à presença do mal e do demônio, em 

contrapartida às vestes alvas dos anjos e a claridade associada ao bem e ao divino. 

A característica cerceadora da etiqueta social é, segundo Schwarcz 1997, uma "ciência 

da artificialidade" carregada de uma aparência de naturalidade. Toda a atividade social é 

passível de regulamentação e, toda atitude, de ser controlada. As questões de etiqueta sempre 
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estiveram ligadas às elites, ao status, às demarcações de diferenças de poder entre os 

indivíduos. 

A etiqueta atual, entendendo que a ascensão social pode trazer indivíduos provenientes 

de categoria sociais mais humildes ao convívio com as elites, deseja "prepará-los e compensá

los" desta originária falta de refinamento. Soares 2001 , em seu livro de etiqueta, diz que a 

ascensão social é cada vez mais uma democrática realidade, que cada vez mais se ouve 

biografias que relatam trajetórias de crescimento iniciadas em ambientes humildes, de pessoas 

que hoje assumem postos de alto nível nas empresas. Considera que seu livro se preste como 

um instrumento a mais para ajudar essas pessoas a incorporarem alguns hábitos que 

certamente irão contribuir para melhorar sua imagem no mercado de trabalho. 

Essa afirmação demonstra o caráter elitista que sempre acompanhou a etiqueta social, 

bem como o interesse que esse conjunto de pressupostos tem nas relações comerciais, 

políticas e econômicas. É fato que o interesse em livros de etiqueta parece ter se arrefecido na 

atualidade, mas na verdade o que houve foi uma modificação dos instrumentos utilizados para 

divulgá-la. A etiqueta agora está tratada em livros e revistas de moda e nas receitas de auto

ajuda. A etiqueta enraizou-se de tal modo que só nas entrelinhas se fala de questões de higiene 

e maus modos. Age-se hoje de tal forma em acordo com os modelos propostos pela etiqueta 

ao longo de séculos que esses atos parecem instintivos e naturais. 

Ribeiro 1998, falando da etiqueta, diz que toda uma pequena ética, repleta de 

conteúdos e maneiras, se divulga e, por meio dela, também uma micropolítica, na qual os 

gestos e a postura significam educação e riqueza. Através deles a sociabilidade burguesa de 

classe média encontrou uma expressão eficaz, tantas vezes formal e solene. Faz parte dessa 

pequena ética não só escolher vinhos e pratos, mas decorar-se, utilizar gestos, postura, formas 

do corpo e beleza para ascender na vida. Essa etiqueta nos seus primórdios na Idade Média, 

por volta dos séculos XII e XIII preocupava-se basicamente com a delicadeza dos gestos, 

utilizando-se de sentimentos de vergonha e constrangimento como forma de incentivá-los. No 

entanto, nos séculos seguintes, além da radicalização e expansão dos limites de 

constrangimento, outros recursos foram utilizados. 

O apelo higiênico foi um desses recursos utilizados no processo civilizador que, 

através de novas modalidades, participou de grandes mudanças na nossa sociedade: os 
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preceitos higiênicos participaram da reorganização da família em direção aos moldes 

conhecidos na atualidade, determinou as novas formas de interação interpessoal e de 

manifestação dos sentimentos e emoções e as maneiras pela qual a sociedade lida hoje com o 

seu corpo. Discurso poderoso que está internalizado no cotidiano. O apelo higiênico surge a 

partir dos séculos XVIII e XIX, e incorporar-se à etiqueta. Segundo Crespo 1990, em especial 

o século XIX assistiu a um aprofundamento nos estudos da higiene e saúde e, motivados pela 

regulamentação e preservação dos bons costumes, pela repressão dos jogos, das brincadeiras, 

e dos luxos exagerados pre_sentes no Antigo Regime e pela defesa da tranqüilidade pública. 

Foi uma necessidade social que deu origem aos discursos higiênicos e lhes favoreceu, e não 

os achados científicos que reivindicaram uma mudança nos hábitos sociais. 

No processo civilizador do corpo em seus primórdios, nos séculos XII e XIII, o 

primeiro passo foi dado pela polidez. Os homens pararam de cuspir, bocejar, soltar gazes em 

público, não por razões higiênicas, mas para não serem desagradáveis às pessoas sensíveis. 

Tratava-se de recortar um espaço privado para as funções naturais de secreção do corpo, que 

não deviam ser exibidas aos outros. As secreções corporais foram paulatinamente exiladas do 

convívio social respondendo a razões corteses. Elas esperaram muitos séculos até surgir as 

justificativas higiênicas que subsidiassem esses cuidados. 

Com o correr do tempo surgiu uma justificativa higiênica para esses cuidados, que 

passam a ser impostos também na sua privacidade. Organiza-se pouco a pouco uma 

argumentação higiênica. Rodrigues 1999 ressalta que essa argumentação surge nos discursos 

científicos e deixam-se de lado os atos permitidos ou impedidos em público ou na intimidade, 

dando lugar ações que são consideradas saudáveis ou não. Mas é importante destacar que 

aquilo que era considerado saudável coincidia com o socialmente aceitável. 

Houve uma remodelação social lenta e gradativa, pautada principalmente em questões 

sociais e econômicas, que gradativamente foram sendo apropriadas pelo discurso científico e 

compreendidas como razões higiênicas. Essa estratégia mostrou-se particularmente eficaz no 

século XIX e na primeira metade do século XX. Essa mudança na natureza dos discursos está 

vinculada às idéias iluministas, que permitiam, então, justificar cientificamente o 

direcionamento dos comportamentos. Apresentadas através da pretensa neutralidade do 

discurso científico modificaram os comportamentos e o funcionamento da sociedade. 
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Esses discursos tornaram-se tão cotidianos que foram incorporados ao modo operante 

da sociedade; tornaram-se invisíveis e indiscutíveis, sendo percebidos como naturais. As 

repercussões da higiene sobre o corpo, a sua forma, a sua postura e o seu gestual não 

desapareceram. Elas se radicalizaram e multiplicaram-se no final do século XX e no começo 

do XXI. 

Segundo Crespo 1990, no intuito de proteger a esfera social, incluía-se, entre outras 

pedagogias, a educação física da população. A estratégia seguida dava especial atenção à 

criança, na perspectiva de se construir mais facilmente os homens do futuro . A saúde, o vigor 

dos corpos e a formação moral eram faces de uma mesma moeda e tinham a intenção de 

preservar o processo civilizador. Nesse sentido foram criados e difundidos discursos médicos 

e pedagógicos acompanhados por provas científicas. Os textos higiênicos viam na força física, 

no corpo, a força do trabalho; uma máquina geradora.de divisas, capaz de produzir. Os corpos 

das crianças e os cuidados com sua saúde já eram preparados nesse sentido. 

Elias 1994 diz que essa estabilidade é primordial a partir do momento em que o modo 

de produção, agilizado e intensificado, levou a maior interdependência dos papéis exercidos 

pelos sujeitos envolvidos. Se na Idade Média os senhores e a corte viviam de modo que a 

forma de vida campesina não lhes afetava, isso já não mais é válido uma vez que a forma de 

produção e o mercado obrigaram as diferentes classes sociais a uma maior interação. 

O gestual, a postura e o movimento se prestaram, e ainda se prestam, como 

demarcadores de superioridade social, sendo entendidos como refinamento de maneiras. O 

exemplo a ser seguido parte das elites, sendo absorvido em seguida pelas camadas médias da 

população, sequiosas de ascensão social. Esta imitação foi e ainda é um dos grandes veículos 

da difusão das boas maneiras. Foi através da exibição de gestos prestigiados que os burgueses 

adquiriam status de nobre. 

Ribeiro 1998, falando a respeito da validação do título de nobreza por Luís XIV, diz 

que o que funda a qualidade de nobre é um estilo de vida, desde que reconhecido há muito 

tempo. O "ser" de um homem se confunde com a sua aparência, de modo que quem age como 

nobre é nobre. Esse foi um dos aspectos que determinou a grande importância que a 

aparência, o controle do gesto, do movimento e da forma do corpo e que o controle de suas 

secreções passaram a ter. A medida que a burguesia se expandia e se fortalecia ainda na Idade 
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Média, surgia sua necessidade de assemelhar seus modos aos aristocráticos, não só para 

facilitar-lhes as relações comerciais, mas para demarcar a sua separação das camadas 

campesinas. 

Mas deve-se levar em conta que somente pelas boas maneiras não é possível discernir 

com precisão os graus ocupados na sociedade. O controle dos gestos e do corpo marca uma 

ruptura entre o refinamento e a rudeza, mas sendo relativamente fáceis de copiar permite que 

as fronteiras entre as categorias sociais se apaguem. Por isso, ainda no Antigo Regime, surge 

outra função da vida social: a moda. Através dela constantemente se resgatam critérios que 

distinguem as classes: quando um desses critérios era apropriado pelos burgueses ambiciosos, 

outro aparecia., obrigando a uma constante atualização. A separação entre os refinados e os 

rudes reitera-se, obrigando a constante atualização, não sem antes experimentar a sensação de 

estar ultrapassado. 

Esse mecanismo claramente visível no período de ascensão da burguesia está também 

presente nos dias atuais. O desejo de pertencer às camadas diferenciadas, o medo da 

zombaria, o desejo de "ser um", faz com que o universo pessoal e o espaço social se 

encontrem. Na sociedade ocidental do século XXI, o corpo reificado, passivo de tornar-se 

obsoleto, se presta a esse mesmo mecanismo de constante atualização e obsolescência. 

Formas, gestos e posturas corporais se modificam, obrigando os sujeitos a busca constante. 

A moda, o controle dos gestos, o processo de civilização foram ganhando, ao longo 

dos séculos, feições e objetivos diferentes. Ribeiro 1998 lembra que a etiqueta no Antigo 

Regime, no século XVIII, era pautada pelo sonho, significando uma hierarquia política, 

enquanto a do século XIX se prestava a envergar maneiras para melhor enganar os outros, era 

uma luta por ascensão social. A etiqueta burguesa procurava afirmar sua superioridade através 

da humilhação do outro, ao contrário da antiga etiqueta marcada por uma discreta polidez, que 

consistia em honrar-se honrando. 

O éthos burguês, subordinando-se a uma vontade de ascensão social, atinge gestos e 

falas nessa escalada. Por isso, hoje suas regras transcendem os livros que especificamente 

tratam da etiqueta e figuram em revistas inteiras, nas várias mídias que educam e preparam 

para a ascensão social. Os ideais burgueses foram incorporados aos processos educacionais, à 

família e à escola. E ao se integrarem ao cotidiano, caminham subliminarmente, sem se 



22 

deixarem claramente visíveis. Esse processo é acrítico, já que impede o questionamento: os 

valores burgueses de ascensão social e seus artificios adquirem valor de "verdade". 

O percurso subliminar que acompanha o processo educacional chega à formação 

profissional, que reproduz e multiplica discursos prontos. Vale pensar nisso em relação a todo 

um conjunto de profissionais que atuam nos cuidados com o corpo. Os novos modelos, as 

novas idéias, os novos cuidados com o corpo são compreendidos como inovações e o "novo" 

vem acompanhado por uma aura de beneficio, lucro, progresso, privilégio, proveito, 

vantagem, valores coerentes com a óptica burguesa. Esse "novo" se contrapõe ao "antigo" 

que na sociedade capitalista representa o ultrapassado. A formação profissional em torno do 

corpo preocupa-se com a renovação técnica, dando pouca ou nenhuma importância às bases 

sobre as quais esse "novo" se desenvolveu, sobre quais conjunturas permitiram a sua 

existência, sem conhecer a quais interesses ela responde. 

A idéia de sucesso, subjacente a essa atualização do corpo, da técnica e dos 

ornamentos que o recobrem, traz também a promessa de ser aceito, admirado, querido, de 

obter um aceno do outro e perceber-se uma "pessoa". A etiqueta e os cuidados com o corpo e 

tornaram-se parte de um vasto empreendimento pedagógico que forja novos hábitos, prazeres, 

mas também muita ansiedade e angústia, além da sensação de estar sempre um pouco atrasado 

em relação às modas do mundo. 

O processo civilizador, resultado da instauração da moral, foi um processo dificil e 

custoso para o homem. A moralidade é resultado de um processo de condicionamento e 

adestramento, repleto de mecanismos de punição e compensação. Nietzsche 2004 lembra o 

quanto foi dificil e custosa a instalação da moral no percurso humano. Através da dor 

constituiu-se uma memória que não se presta apenas a lembrar do passado, mas que, 

marcando penas, compensações, promessas feitas, garante o não descumprimento da 

programação moral. Essa memória afiança que as novas ações se alinhem com uma ordem 

moral desejada e se inscreve não só em atitudes ou ações, na psique ou no intelecto, mas 

também no corpo e em seus modos. Nietzsche 2004 e Marcuse 1999 afirmam que o custo da 

civilização é a infelicidade, o recalcamento das pulsões e quanto mais ela cresce mais 

aumenta essa infelicidade. 
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O processo civilizador atuou sobre as funções corponus. Desde o controle das 

secreções, dos reflexos, das pulsões, dos desejos, da forma que devem ser subjugados à moral 

e aos costumes, mas todo o aparato neurofuncional é recrutado mediante os ditames de uma 

época. No processo civilizador a memória se presta não como um álbum de retratos, mas 

como um manual de regras que aponta para o valor a ser pago caso as regras sejam 

descumpridas. As funções neurais cumprem papéis que não os meramente fisiológicos ou 

naturais; elas são instrumentos que fazem cumprir um ditame. 

Na atualidade, em uma sociedade em que os corpos se expõem em roupas de banho 

minúsculas, em trajes colados, em fotos e exposições na mídia exige-se dos homens e 

mulheres um autocontrole muito maior do que quando os corpos se escondiam. Decotes, 

cavas, tecidos que aparentemente indicam a "liberdade" do corpo obrigam a manutenção de 

uma "forma" corpórea. Ao invés de libertar denunciam a gordura "a mais", a celulite 

"indesejável", o desalinhamento dos ombros e das vértebras, o abdômen "proeminente". Os 

pormenores do corpo ganharam evidência e relevância e contam para a compreensão das 

representações, das idéias e dos valores de uma cultura. 

Elias 1994 considera que cada indivíduo em sua curta história experimenta alguns 

processos que a sociedade vivenciou ao longo de sua história. Nenhum ser humano nasce 

civilizado e o processo civilizador individual pelo qual ele obrigatoriamente passa é uma 

função do processo civilizador social. A criança ao nascer é um ser "não civil", "não 

civilizado" . Uma série de processos a pressiona no sentido de desenvolver essa civilidade, 

através da alternância de recompensas e punições que reforçam ou reprimem certos 

comportamentos. 

O conceito de civilização presente na sociedade ocidental expressa a percepção que 

esta tem de si mesma como superior a outras que sejam organizadas de maneira diferente. São 

levados em conta para a constituição do status de "sociedade civilizada" o nível tecnológico, a 

natureza de seus modos e maneiras e o desenvolvimento científico. O mundo "civilizado" 

entende aquilo que faz parte de sua visão de mundo como "superior" e aquilo que lhe escapa 

como "inferior". A alteridade é negada, prevalecendo uma hierarquização cultural. A 

sociedade civilizada se pauta por idéias de progresso, evolução e movimento incessante para 

frente e as sociedades que não se norteiam por esses valores são consideradas atrasadas ou 
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arcaicas. Foi assim que o processo civilizador criou a ideologia da supremacia dos povos 

ocidentais em relação a outros. 

Esse mecanismo age também nos micro-universos, no espaço interpessoal. Gestos, 

atitudes, linguagens, hábitos, formas, postura e modos são compreendidos como mais ou 

menos civilizados, conferindo posições de superioridade ou inferioridade, determinando 

formas de ser e de agir. De tão cotidianos são percebidos como "naturais", como a única 

forma possível de ser e agir. 

De várias maneiras essa supremacia entre o "mais civilizado" e o "menos civilizado" é 

demarcada. Ela pode estar manifesta, por exemplo, na linguagem utilizada por um sistema 

perito, que só pode ser compreendida por indivíduos "iniciados". As técnicas e tecnologias e 

os discursos a elas associados crescem e mudam com o grupo do qual elas são expressão. Elas 

só podem ser mais plenamente compreendidas pelo grupo que as concebeu ou que a elas teve 

acesso, persistindo obscuras para aqueles que não fazem parte da mesma tradição e situação. 

Elias 1994 diz que os hábitos, os costumes, as linguagens, os modos e os gestos foram 

usados repetidamente até se tomarem instrumentos eficientes para expressar o que pessoas 

experimentaram em comum e querem comunicar. Tomaram-se comuns no linguajar diário de 

uma dada sociedade, demonstrando que não representam apenas necessidades individuais, 

mas coletivas de expressão. A história coletiva nela se cristalizou, ressoando de modo que o 

indivíduo já a encontra em suas possibilidades de uso. Os indivíduos as utilizam porque as 

compreendem como naturais já desde a infància. Uma geração a transmite a outra, perdendo. 

se de vista a sua gênese e os conceitos sobrevivem enquanto houver um valor existencial, uma 

função na sociedade. 

No entanto, como a sociedade ocidental muda continuamente, também os padrões de 

comportamento e a constituição psíquica se modificam. Essa mudança de mentalidades e 

costumes é extremamente valorizada na sociedade ocidental, ávida por novidades. Ela pensa e 

valoriza o novo, o contemporâneo na mesma proporção em que desdenha o antigo e o 

conservador. Culturas alheias ao modo "civilizado" são entendidas como, além de estranhos, 

arcaicas e até como insanas, porque ameaçam a lógica civilizada, entendida como 

democrática e moderna. 
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Essa forma de pensar e agir iniciou-se lentamente, segundo Elias 1994, na Idade 

Média. Os feudos, maiores ou menores, tinham seus centros formados por castelos e terras de 

senhores originários da classe guerreira. A partir da paisagem castelã emergiram também 

povoados livres de artesãos e comerciantes e uma grande quantidade de feudos mais extensos 

e mais ricos. Na própria camada guerreira feudal surgiram formas de estratos superiores cada 

vez mais distintos. Foi aí que surgiram as formas corteses de comportamento. Ele afirma que 

isso inicia o desenvolvimento de uma forma primitiva de Estado e, portanto, que a estrutura 

do comportamento civilizado está estreitamente inter-relacionada com a organização das 

sociedades ocidentais sob a forma de Estados. 

Ainda segundo ele, desde o tempo em que o exercício da força era privilégio de um 

pequeno número de guerreiros rivais, houve uma centralização e monopolização do uso da 

violência tisica e de seus instrumentos nessas mãos. Com a evolução desta forma embrionária 

da sociedade em direção do Estado, o uso da violência tisica passou a ser seu monopólio. 

Somente às forças do Estado, como a polícia e o exército é que era permitido o uso da 

violência fisica. 

Em todas as outras instâncias da sociedade a violência é entendida, senão como crime, 

como comportamento "animal", pouco "civilizado" . As pulsões humanas agressivas devem 

ser refreadas ou contidas, e as animosidades são demonstradas através de novos códigos de 

conduta. O corpo deve contê-las, escondendo-as. O uso da violência tisica só é permitido 

quando regulamentado na forma de lutas e jogos esportivos, como o boxe, o judô, o jiu-jitsu e 

é necessário que estejam acompanhados por preceitos, normas e regras em um processo que 

deve continuamente "civilizar" esta pulsão agressiva. A pulsão agressiva manifesta-se através 

do corpo e através dele deve ser controlada. 

O termo civilização aparece junto com reformas de cunho econômico e político de 

natureza burguesa e são vistos na literatura, também por Elias 1994, a partir do século XVIIl. 

A esse movimento de reforma subjaz o conceito de que o aprimoramento das instituições, da 

educação e da lei deve ser realizado pelo aumento dos conhecimentos. Ele se opõe à barbárie 

e não é um estado estanque, devendo continuamente ser atualizado. 

Braudel 1995 diz que o processo civilizador investiu atividades como alimentar-se, 

vestir-se, habitar por uma aura que transcende o limite da necessidade de mera sobrevivência. 



26 

Elas passaram a representar, simbolizar e significar para além do seu sentido vulgar, 

denotando uma posição ou um status social, compondo uma série de símbolos e de esquemas 

intelectuais. Podem denotar luxo e, se o luxo não é um bom meio de sustentar ou promover a 

economia, é um meio de assegurar e de fascinar uma sociedade. Uma ordem complicada em 

que intervém o que é subliminar, as tendências, as pressões inconscientes das economias, das 

sociedades e da civilização é estabelecida. 

Em cada época os diferentes discursos civilizadores enfatizaram, através da censura ou 

de elogios, o que é considerado como boas e más maneiras. Eles funcionaram como 

condicionamento ou modelação do indivíduo a esses modos e maneiras de comportamentos 

que a estrutura e situação da sociedade tomaram necessários. O corpo e seus gestos sempre 

tiveram papel de destaque nessa trama. Foi sobre eles que o controle dos comportamentos foi 

se tornando evidente. Formas de sentar-se à mesa, de mover-se, de lidar com as secreções 

corpóreas e de posicionar-se evidenciaram esse processo. 

Para que o controle do corpo, de seus movimentos e necessidades se efetivasse, os 

gestos indesejáveis eram comparados ao dos animais e ao dos bárbaros. Esses costumes 

disseminaram-se de cima para baixo e organizaram-se de maneira que todo o padrão de 

civilização, adotado há alguns séculos, seja aceito como natural, esquecendo-se do 

movimento que lhe deu origem. 

Esse processo civilizador iniciou-se na corte através de invenções e da moda que 

aparentam manifestar-se de forma acidental ou caótica e que se mostrarão, posteriormente, 

precursores de direções ou linhas de desenvolvimento. Para que isso acontecesse uma 

dinâmica social com importantes repercussões psíquicas foi utilizada: o avanço do patamar do 

embaraço e da vergonha sob a forma de refinamento e civilização. 

As emoções, as sensibilidades e o comportamento das pessoas mudam em uma 

direção bem clara. Em um dado momento a conjuntura permite e reivindica o discurso 

higiênico para justificar condutas já estabelecidas. Constroem-se, com a introdução de razões 

científicas para os controles do corpo, conexões causais que lhes dão maior consistência e 

eficácia. 
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A expansão do patamar do embaraço talvez se ligue ocasionalmente a experiências 

nais ou menos indefinidas e, de início, sem qualquer explicação racional sobre como algumas 

ioenças são transmitidas ou talvez somente se liguem muito tenuamente a medos e 

Jreocupações vagas que somente posteriormente serão, pelo menos parcialmente, confirmadas 

Jela racionalidade. Muito do processo civilizador que determinou o controle do corpo e de sua 

:Orma, inclusive a postura ideal, não foi resultado da compreensão racional. Modelos 

Josturais nasceram antes das explicações científicas e racionais para a sua imposição. Os 

jiscursos científicos que surgiram especialmente nos séculos XIX e XX sobre a postura, se 

prestaram mais a justificar uma determinação pré-existente, concebida pela necessidade e 

:lesejo de conter o gesto. Como esses costumes e discursos já estão há muito incorporados na 

:;:ultura ocidental não são percebidos conscientemente. 

As mudanças de comportamento que marcaram a passagem da Idade Média para a 

[dade Moderna e que se estendem até hoje são parte de uma transformação profunda pela qual 

passaram os sentimentos e as atitudes humanas. E muito das forças motivadoras desse 

fenômeno se originou na estrutura social, na maneira como as pessoas estão ligadas entre si. A 

difusão das mudanças comportamentais que se inicia em círculos relativamente pequenos, 

mas com grande poder social, pressupõe contatos muito específicos e, por conseguinte, uma 

estrutura bem definida da sociedade. 

Dito de outra forma, a possibilidade e a concretização da influência de uma classe 

social em um ou outro momento do desenvolvimento social, o fato de uma classe social 

formar o centro de um processo e, por isso, fornecer modelos para outras classes e de que 

esses modelos sejam difundidos e aceitos por elas, já pressupõe uma situação social e uma 

estrutura especial de sociedade como um todo. A um círculo ou classe social é destinada a 

função de criar modelos e a outro a de difundi-los e assimilá-los. 

Rodrigues 1999 e Elias 1994 lembram que certos comportamentos na Idade Média 

não eram julgados como repugnantes, mas foram crescentemente acompanhados por 

sentimentos desagradáveis. O padrão de delicadeza foi expresso em proibições sociais 

correspondentes e tomou-se sentimento ritualizado ou institucionalizado desencadeando 

outros sentimentos que se lhe opõem como desagrado, repugnância, medo ou vergonha. 
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Elias 1994 e Rodrigues 1999 lembram que o controle mais e mais rigoroso em relação 

ao controle de impulsos e emoções é inicialmente imposto pelos sujeitos sociais de alta 

categoria aos seus inferiores ou, no máximo aos seus iguais. Só relativamente mais tarde, 

quando a classe burguesa, compreendendo maior número de pares sociais, toma-se a classe 

governante é que o papel de preservar e instilar o controle dos impulsos passa para a família. 

Só então a dependência social da criança face aos pais torna-se particularmente importante 

como alavanca para a regulação e moldagem socialmente exigida dos impulsos e das 

emoções. Essas necessidades acompanham a mudança dos papéis da criança na sociedade 

bem como a modificação da estrutura familiar. 

Esse controle reivindicado das emoções e dos impulsos necessita compulsoriamente 

de um controle corporal. Manifestações de raiva e de medo, de dor e de prazer passam 

obrigatoriamente por manifestações corporais, que são parte importante de sua expressão. O 

impedimento de suas manifestações implica na contenção do gesto, na modificação da 

postura, através de um complicado conjunto de funções neurológicas. 

A dinâmica de controle de gestos, de comportamentos, de movimentos e de posturas 

ganhou especial importância na revolução industrial, que instituindo a divisão de trabalho 

tomou os indivíduos mais interdependentes. Se antes o controle de gestos e maneiras se 

mostrava uma forma bastante interessante na economia de trocas, nas atividades mercantis, 

agora ele estará inserido também na divisão de trabalho, que aproximou indivíduos de maior 

nível social aos socialmente inferiores e exigiu um maior grau de controle e de civilidade. 

A postura e o corpo desempenharam um papel especial nesse momento, já passaram a 

representar a força de trabalho e a capacidade de produção. Surgem novas técnicas e 

tecnologias em resposta às necessidades criadas pelos novos costumes e civilização. A 

reformulação das necessidades humanas decorrente da transformação generalizada das 

relações entre os homens, o desenvolvimento de aparelhagem técnica correspondente ao 

padrão mudado consolidou extraordinariamente os novos hábitos, reproduzindo 

constantemente o padrão e disseminando-o, mas sempre apresentando atualizações 

superficiais. 

Foucault 1987 afirma que o controle desejado nesse cenário é exercido pelo indivíduo 

sobre si mesmo, na forma de autocontrole em relação a forma do corpo. Esse é um fato 
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extremamente atual, em especial naqueles países onde a exposição do corpo é maior. Aquilo 

que o homem ocidental aprendeu a ver como " liberdade do corpo" é, na verdade, um 

aprisionamento tanto maior quanto subliminar que, por exemplo, a burca usada por algumas 

mulheres do mundo árabe. O que prende e controla, nessa situação, é a necessidade de 

corresponder a um ideal estabelecido. Um corpo que está fora dos padrões mas que é 

voluntariamente exposto é considerado indecente. 

Elias 1994 fala sobre esse fenômeno lembrando que na década de trinta do século XX, 

quando o padrão de conduta está bem consolidado como inteiramente natural, certo 

relaxamento dessas normas começa a se instalar no que diz respeito a referências verbais e 

funções corporais. Surge certa liberdade e despreocupação com o que as pessoas dizem e com 

o que fazem não sendo observado o mesmo embaraço, em especial no período do pós-guerra. 

Isto só é possível porque o nível habitual de autocontrole, técnica e institucionalmente 

consolidado, a capacidade do indivíduo restringir suas necessidades e comportamentos de 

acordo com as normas subliminares vigentes já foram plenamente atingidos. 

Essa civilização dos costumes, que levou séculos para ser organizada, é, hoje, 

introduzida e absorvida em prazo de anos pelas crianças, de modo que a vida instintiva é 

rapidamente submetida ao controle rigoroso e à moldagem específica que dão a nossa 

sociedade seu caráter. Os pais e familiares são os agentes primários desse condicionamento, 

mas é sempre a sociedade como um todo que exerce pressão sobre a nova geração em direção 

aos seus fins. 

Fora do meio familiar, profissionais de saúde e da educação concebem e desenvolvem 

discursos científicos que reiteram esse condicionamento, não só nos discursos dirigidos às 

crianças, mas também com relação aos adultos e idosos. Esses discursos passam a olhar 

também para o futuro, através de conceitos preventivos e educativos. Prepara-se o futuro 

adulto. 

As crianças são educadas a não se coçarem, a não tocarem o nariz, a. manterem-se em 

determinada postura ao sentar-se ou ao andar, a endireitar-se, a manter certas posturas, a 

conterem certas manifestações emocionais, entre tantas várias recomendações que no 

princípio do processo de civilização eram destinadas aos adultos e que se incorporaram de 
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forma lenta. Com o avanço do processo civilizador, estas restrições já estão incorporadas no 

adulto, já que desde muito cedo as crianças são direcionadas nesse sentido. 

A esfera de preceitos e normas do que é socialmente aceito é traçada com tamanha 

nitidez em tomo das pessoas, a censura, a pressão da vida social que modela os hábitos é tão 

forte, que só resta submeter-se ao padrão de comportamento exigido pela sociedade, ou então 

ser excluído da vida em um ambiente "decente". Os mecanismos de recompensa e punição 

não são explícitos ou claramente impostos pela macroestrutura: eles antes se disseminam 

pelos interstícios da trama social, numa microfisica do poder. 

Hábitos que faziam parte do repertório cultural comum passaram, no processo 

civilizador, para o âmbito do indesejável, sendo paulatinamente interpretados como ofensivos 

ao tato, a polidez e o bom estilo, até serem compreendidos como anomalias ou patologias. 

Rodrigues 1999 conta que o corpo medieval era totalmente diferente daquele que surgiu no 

ambiente aristocrático-capitalista. Os orificios corporais eram livres; o corpo não era contido 

pela musculatura. 

O avanço dos sentimentos de vergonha e asco simultaneamente ao avanço da 

delicadeza são simultaneamente processos naturais e históricos. As emoções são 

manifestações da natureza humana em condições sociais específicas e reagem, por sua vez 

sobre o processo sócio-histórico como um dos seus elementos. Mesmo levando em conta a 

oposição radical entre civilização e natureza, a vida psíquica de povos ditos "primitivos" não 

é menos social e historicamente marcada que a dos povos ditos civilizados. Levi-Strauss 1993 

falando sobre o sentimento de vergonha experimentado por um xamã, mostra que o 

sentimento de embaraço, como muitos outros, fazem parte da estrutura humana e que tanto 

em povos "primitivos" como "civilizados" observam-se proibições e restrições socialmente 

induzidas como ansiedade, prazer, aversão, desagrado e deleite. 

Elias 1994 considera que a sociedade vai suprimindo o componente de prazer positivo 

de certas funções através do engendramento da ansiedade, tomando esse prazer privado e 

secreto e, desse modo, reprimindo-o no indivíduo. Ao mesmo tempo, fomenta emoções 

negativamente carregadas, como nojo, repulsa ou desagrado. Ele destaca que esse aumento da 

proibição social de muitos impulsos, através de sua repressão na vida social, faz aumentar o 

distanciamento entre a estrutura da personalidade e o comportamento de adultos e crianças. 
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As normas higiênicas se prestaram a condicionar crianças e adultos a aceitar 

determinado padrão social como uma justificativa científica para sua adoção. A modelagem 

por esses meios objetivou tomar automático o comportamento socialmente desejável em uma 

questão de autocontrole, fazendo-o parecer resultado de seu livre arbítrio e fundamental para a 

manutenção da sua saúde. As razões médicas usadas para moldar os corpos e o seu 

comportamento em uma direção predeterminada agem sobre o controle do peso corporal, na 

busca pelo corpo atlético e pela ausência de celulite, por exemplo. 

O processo civilizador, antes de ser efetivado pela força fisica e por armas, utilizou o 

autocontrole através de formas de dependência e de rigorosos códigos de etiqueta. Gerou, por 

exemplo, a necessidade de manter os corpos impecavelmente corretos, sem desalinhamentos. 

Inicialmente incutidos na criança pela família e por instituições educacionais, entre outras, 

tomam-se parte integrante do indivíduo, manifestando-se como um superego. 

Esse controle é exercido atualmente, por exemplo, através de artigos presentes em 

revistas leigas que orientam quanto aos comportamentos, a postura, o vestuário, a linguagem, 

enfim, em todo um código de condutas que deve ser adotado no ambiente de trabalho. Essas 

recomendações não são vistas como restrição desconfortável e castradora da maneira de ser e 

viver, mas como desencadeadoras de beneficios que podem trazer uma boa colocação 

profissional ou uma promoção. Os gestos contidos, as emoções reprimidas, as dores 

escondidas serão recompensadas pelo sucesso e toda a sorte de mitos que o acompanham. As 

agruras vividas se são conscientemente percebidas, diluem-se na idéia de que é a única forma 

correta de proceder. Ou, como nas palavras ditas por Leão 1992, não importa a dor, deve-se 

manter as costas e a dignidade eretas. 

Segundo Elias l 994b as mudanças específicas na forma como as pessoas se unem 

umas às outras e têm a personalidade moldada à maneira civilizada ocorreram porque desde 

os períodos mais remotos da história do Ocidente, as funções sociais sob a pressão da 

competição, tomaram-se cada vez mais diferenciadas. Quanto mais diferenciadas elas se 

tomavam, mais crescia o número de funções e assim de pessoas das quais o indivíduo 

constantemente dependia em suas ações, desde as mais simples até as mais complexas. A 

medida que mais pessoas sintonizavam sua conduta com a de outras mais a teia de ações teria 
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que se organizar de forma sempre mais rigorosa e precisa, afim de que cada ação individual 

desempenhasse uma função social. 

A uniformização das ações individuais na direção de um padrão esperado, o 

adestramento de gestos em busca de uma harmonia e funcionamento perfeito nas dinâmicas 

de divisão de trabalho e o aperfeiçoamento das funções longe de arrefecer-se, radicalizou-se. 

Exemplo disso são os treinamentos de atendimento ao cliente, onde gestos, palavras e 

posturas são exaustivamente treinados e repetidos em busca da uniformização e do 

famigerado "padrão de qualidade" . A pessoa desaparece por trás da máscara imposta pelo 

treinamento. 

A crescente valorização do trabalho surgida com o processo civilizador repercutiu 

sobre o corpo. Inicialmente começam a ser desvalorizados os trajes suntuosos e pouco 

práticos. As roupas foram paulatinamente recobrando a simplicidade. Sem mais os mesmos 

adornos externos restou ao próprio corpo sustentar signos de beleza, tomar-se belo e atraente. 

Os diferenciais de beleza passam a estar estruturados na sua forma, na pele que o recobre, na 

perfeição que ele busca e manifesta. Esse processo de introjeção das práticas de beleza para a 

estrutura corporal radicalizou-se a medida que o corpo foi se desnudando e chega a limites 

inimagináveis nos dias de hoje. O luxo, apesar de condenado, era perdoado e desejado para 

apenas uma parcela da população como forma e necessidade de desenvolvimento da indústria 

e do comércio. Ambivalente, ele era compreendido como atestado de progresso e respeito aos 

valores da civilização. 

O processo civilizador combateu juntamente o ócio. Ele era compreendido como a 

fonte de todos os males, considerando-se que os homens afeitos ao trabalho estavam livres da 

degeneração fisica e moral, uma idéia comum até os dias de hoje. O trabalho foi, ao longo 

desse processo, ganhando valor hegemônico, sendo considerado o meio essencial de conquista 

de felicidade. Ele é visto como fundamental para a coesão social e para evitar a 

marginalidade. Situações como a doença e as festas passam a ser compreendidas como 

episódios de desperdício da energia que poderia ser utilizada na produção, devendo, portanto, 

serem evitadas. 

Na Idade Média convivia o princípio da seriedade, sempre lembrado pelas autoridades 

e poderosos, simultaneamente ao do riso. O processo civilizador fez com que o princípio da 
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seriedade, pouco a pouco, substituísse o do riso. Desde o início do processo civilizador 

paulatinamente uma onda de contenção foi se instalando dando lugar a uma visão de mundo 

impregnada de medo, docilidade, resignação, intimidação, ameaças, exigências e contenções 

de gestos, de posturas e de palavras. No crescimento da imagem do "sério", surge lentamente 

um novo personagem, o rigoroso e o científico. 

Rodrigues 1999 diz que aquilo que a cultura oficial divulgou sobre a Idade Média, 

mascarando a valorização do riso e da alegria partiu daqueles que eram disciplinados ou mais 

facilmente disciplináveis como os literatos, os intelectuais, os cientistas, os doutrinadores, os 

poderosos. Estes personagens desenvolveram - sob a aparência de teoria científica, filosófica 

ou erudita - uma verdadeira ideologia da seriedade. 

Muitas vezes, os discursos e teorias científicas trazem consigo inúmeras dúvidas e 

inconsistências, mas como se aprende a reconhecer esses discursos como "sérios", raramente 

suas contradições, vulnerabilidades, dicotomias e interesses são percebidos. 

Progressivamente estabelecem-se formas de controle em detrimento do irreverente, do 

livre, do cômico. Criou-se o indizível e limitou-se o riso a certos lugares e horários. Corpos e 

gestos passaram a ser tratados com austeridade e rigor, voltando-se cada vez mais para a 

utilidade. Criou-se uma objetividade para o gesto e para o corpo e suas forrrias e rejeitando-se 

tudo o que fosse espontâneo e considerado como desperdício de energia. 

O corpo medieval não era o corpo-ferramenta que o capitalismo inventaria séculos 

mais tarde. Ele não estava definido pelos músculos, pela força, pela resistência, pela 

disciplina, pela rentabilidade. Se comparado ao modelo atual, era preguiçoso, sem grandes 

preocupações com o tempo ou com o trabalho, estava mais voltado para as festas e para a 

espera. Também não podia ser entendido como o corpo-propriedade como visto na burguesia, 

nem como bem de produção ou ferramenta essencial no modelo capitalista. 

À medida que o corpo vai se configurando como um bem de produção tanto mais 

cuidado a ele vai sendo oferecido. Nessa nova dinâmica, o corpo e a sua saúde passam a ser 

entendidos como os maiores bens que um trabalhador pode possuir porque dele vai depender 

toda a sua existência tisica, afetiva, psíquica. E só parece haver sentido na existência quando 

envolvida no trabalho. O medo de adoecer vivenciado nos dias de hoje corre passo a passo 

BIBLIOTECA I CIR 
FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA 
UNIVERSIDADE OE SÃO PAULO 



34 

com o risco de desinserir-se do mercado de trabalho. É nessa dinâmica que se estreitam os 

cuidados com a criança e o adolescente vistos como patrimônio de Estado, que se aperfeiçoa a 

saúde pública e avançam os mecanismos e dispositivos pedagógicos. Aos pais e familiares é 

outorgado o cuidado primordial da criança, de seu corpo, de sua saúde, da busca de uma 

forma corporal perfeita, num modelo que persiste até hoje. 

Crespo 1990 argumenta que o processo civilizador acabou por transformar o mundo 

em um grande mercado, a vida em um contínuo negócio. A experiência da vida passou a se 

concretizar através do estudo e do trabalho, pelo desempenho das atividades que tivessem 

evidente utilidade social. Corpos, palavras, gestos e posturas devem traduzir essa nova face. 

Um discurso científico e higiênico, de forte caráter pedagógico virá ao encontro dessa 

nova feição . Eles determinarão preceitos destinados a uma vivência corporal entendida como 

mais correta, coerente com essa nova mentalidade. Cuidados com a postura e a saúde corporal 

manifestos nos discursos científicos virão ancorados num discurso moral, numa dinâmica que 

se atualiza e chega até os dias de hoje .. 

Os grupos sociais que não têm normas tão fixas ou nos quais elas foram concebidas de 

outra maneira são vistos como inferiores ou bárbaros. São comuns na sociedade brasileira 

observações de senso comum categorizando o seu povo como inferior ao americano ou ao 

europeu por conta da falta de pontualidade ou da tendência às manifestações afetivas e 

emocionais mais efusivas. Também corpos que manifestam livremente tristeza ou alegria ou 

que se neguem a modelagem segundo regimes ou programas de ginástica são compreendidos 

como selvagens ou inferiores. 

Os gestos que manifestam forte carga emocional e que por isso não são comedidos ou 

contidos, mas antes se revelam intensos, visíveis, foram banidos paulatinamente do cotidiano. 

Forma de expressão de pulsões emocionais intensas, esses gestos foram contidos através do 

processo civilizador. A manifestação das pulsões afetivas e emocionais foi impedida. No 

entanto, as pulsões mesmo não podendo expressar-se não deixam de existir, sendo, portanto, 

reprimidas. Contê-las exige um sem número de mecanismos, inclusive motores e posturais 

como a adoção de posturas corporais rígidas, contidas, controladas. 
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O autocontrole é uma função que atua em tempo integral. A agressividade, impedida 

de manifestar-se objetivamente encontra nas intrigas e nos jogos de palavras uma forma de 

manifestar-se. Também é assim que funciona em relação a outras manifestações afetivas e 

emocionais. Elas emergem de maneiras disfarçadas, subtextuais, já que sua manifestação 

explícita está impedida. 

Foucault 1988 diz que as medidas de controle de corpo não são da esfera da repressão 

propriamente dita. Antes, esse processo suscitou a se falar cada vez mais sobre o corpo e 

sobre o sexo. Mas muda-se a forma de falar, uma vez que esses objetos foram apropriados 

pela biologia, pela medicina, pela demografia, pela moral e pela política. 

Os modelos corporais propostos devem vir, então, ao encontro, dos valores destacados 

em cada etapa do processo civilizador. Quando esse processo pretendia viabilizar a economia 

de trocas e os hábitos e costumes funcionavam comprometendo as atividades comerciais entre 

grupos sociais culturalmente diversos, os modos corteses foram exaltados de modo a permitir 

maior aproximação entre os grupos, ao mesmo tempo em que viabilizava que insígnias 

corporais e gestuais criassem espaços diferenciadores de status social. Esse processo foi se 

aprofundando ao longo de séculos, culminando com o esvanecimento do papel dos jogos e das 

brincadeiras, espaço privilegiado do convívio social na Idade Média. 

A palidez característica dessa forma de interação social inversa ao riso que vem 

acompanhar o Novo Regime, por algum tempo não atingia as crianças e os pobres. A 

espontaneidade do gesto, a permissão ao riso sobreviveu ainda por algum tempo limitada a 

esses grupos sociais, muito provavelmente porque eles não faziam parte das camadas com 

poder decisório. Hoje, manifestações mais efusivas e lúdicas são indicativas de inferioridade 

social e vistas com certo desdém pelas camadas e grupos sociais que exercem o poder. 

Mesmo entre as crianças, os espaços lúdicos têm sido substituídos por atividades em que 

prevalece o caráter prático, a formação para o mercado de trabalho. 

O corpo age como instrumento primordial de contenção de impulsos, muito mais do 

que como fonte de satisfação e prazer. Os prazeres desfrutados em relação ao corpo, mais do 

que sensações corporais objetivadas, são obtidos pela conquista de valores simbólicos como a 

aceitação e admiração social. 
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Os modelos corporais advindos do processo civilizador não estacionaram nas formas 

corteses. Conforme esse processo renovou seus interesses em direção à otimização das formas 

de produção, também se atualizavam os ideais de corpo e de beleza. Não basta um corpo que 

prima pela delicadeza do gesto e da forma; as insígnias desejáveis devem nos tempos da 

revolução industrial, remeter ao progresso e a utilidade. No lugar da fragilidade, os corpos 

devem portar a robustez, a força e a agilidade, mas não como uma força indomável, animal e 

feroz, e sim como uma energia controlada, domesticada e sóbria submetida pela disciplina e 

pelo autocontrole. 

Para isso inúmeras técnicas corporais são instituídas, subsidiadas pelos discursos 

higiênicos e científicos. O caráter pedagógico dos cuidados com o corpo quer lhes despertar 

não um vigor fisico indócil, mas um vigor adestrado para a execução de tarefas na máquina da 

produção. O ideal postural deve então traduzir esse .vigor sóbrio. A postura deve remeter a 

esses valores através de uma coluna ereta e altiva; o tônus muscular deve ser alto imprimindo 

ao corpo um caráter de fortaleza, conferindo-lhe sobriedade. Não serve mais um corpo com 

tônus baixo, dando-lhe uma aparência relaxada, displicente, preguiçosa, como bem mostram 

os discursos médicos atuais em relação à postura. 

Talvez mais acentuadamente hoje, os modelos corporais aspiram por uma musculatura 

mais e mais definida, mesmo que obtida através de próteses ou revelada através de 

lipoaspiração. Os índices de gordura corporal aceitos e desejados pelos padrões estéticos, com 

o assentimento médico, são mais e mais reduzidos. A camada de gordura que revestia os 

corpos do passado não se presta aos dias atuais. Ela representa displicência, preguiça e 

negligência. 

Crespo 1990 lembra que o modelo corporal instituído na revolução industrial inspirou. 

se nos modelos gregos de força e virilidade, corn ombros largos e eretos, fortes e musculosos. 

Remetia ao modelo militar, rígido, disciplinado e sóbrio. O corpo nesse processo civilizador 

ocupa o lugar central como restritivo contra desregramentos. Ele é condicionado de múltiplas 

formas, é submetido a normas cada vez mais racionalizadas, convertendo-se, através das 

sutilezas do controle social, em vigilante de si mesmo. São usadas inúmeras as técnicas, que 

trazem no seu bojo discursos científicos que as concebem e as alimentam, em busca do 

modelo corporal e póstural desejado. 
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O corpo é alijado de seus prazeres naturais, submetido à dor e ao cansaço na tarefa de 

alcançar o modelo do corpo desejável, sob a premissa do "sem dor, sem ganho". A dor é 

tolerada frente à promessa do sucesso social no porvir. O prazer corporal sensual e imediato é 

adiado em troca de um prazer subjetivado, pela promessa de um prazer moral ou afetivo. 

Essas promessas estão associadas ao desejo de preservação da saúde e jovialidade do 

corpo, imprescindíveis na sociedade que se pauta pela lógica de produção e de mercado. 

Entrevistas com idosos frequentemente apresentadas nas rádios, televisões, revistas e jornais 

não se cansam de investigar as razões para a preservação da saúde e da longevidade, 

manifestando o desejo de descobrir o seu segredo. Entre as hipóteses dessa longevidade, 

aponta-se a dedicação ao trabalho, a disciplina alimentar, a obediência a um sem número de 

regras, a atividade tisica regular. 

Os processos pedagógicos que se dirigem a disciplina do corpo baseavam-se na 

percepção de suas potencialidades suscetíveis de transformação, moldagem e 

aperfeiçoamento, baseadas no potencial das técnicas disciplinadoras e já carregavam o desejo 

de prevenir disfunções determinadas hereditariamente. Essas mudanças se potencializaram 

através de técnicas mais radicais e profundas como o caso da cirurgia plástica. 

Os discursos higienistas e médicos foram introduzidos numa lógica de intervenção que 

permitia educar os corpos. O código corporal imobilista próprio da vida aristocrática já não se 

prestava aos interesses de produção, nem tão pouco o gestual desordenado das populações 

mais rudes. Tomou-se necessário controlar os gestos e a postura no sentido de uma 

movimentação organizada, que ao mesmo tempo em que combatia o imobilismo, condenava o 

ª desperdício" de energia presente no gestual desordenado. A energia poupada era investida no 

trabalho. 

Os paradigmas médicos e pedagógicos foram forjados na necessidade de dinamizar a 

motricidade necessária para a aceleração dos processos de produção, baseadas na idéia de que 

hábitos motores e postura adequada contribuíam não só a favor da economia do corpo, mas 

também para exercitar as qualidades intelectuais. O aperfeiçoamento corporal é visto como 

um instrumento de aperfeiçoamento moral e intelectual. 
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O esteio que serviu de base para os cuidados com o corpo pode ser uma das causas da 

fragilidade encontrada ainda hoje nos discursos médicos em torno da postura. A ausência de 

uma razão estritamente biológica para a correção postural e busca de um discurso que a valide 

podem originar vulnerabilidade e incerteza. 

Crespo 1990 corrobora esta afirmação ao dizer que a formação de hábitos entendidos 

através do discurso higiênico como mais adequados implicava a existência de modelos 

concretos para as crianças imitarem e a imediata correção de desvios. A ação da família era, e 

ainda hoje o é, fundamental na repressão de posturas e gestual arrebatados, não civilizados. À 

motricidade e à postura são reiterados julgamento de valor moral e não uma avaliação de 

natureza primordial ou unicamente médica. 

Esse controle corporal que durante séculos ascendeu junto com a burguesia buscava 

igualá-la a aristocracia e, ao mesmo tempo, separá-la dos pobres. Algumas prescrições 

posturais utilizadas até os dias de hoje foram concebidas há muito tempo. Crespo 1990 exibe 

alguns conceitos de postura ideal muito semelhantes àqueles vistos cotidianamente nos dias 

atuais como andar ereto em relação a gravidade, mantendo esse alinhamento em qualquer 

posição, seja em pé ou sentado. 

Alguns discursos citados por Crespo (1990: 514) produzidos no final do século XVIII 

e XIX misturam valores morais do mesmo modo ao visto em discursos médicos atuais: 

"a cabeça deve estar sempre direita, màs não inflexível que pareça de estátua; 

nem baixa que mostre covardia, nem metida entre os ombros que é sinal de 

preguiça, nem inclinada para algum dos lados que denota hipocrisia, nem 

movendo-as sem ser preciso que é leveza .. . ". 

A idéia da abordagem postural, do cuidado com as atitudes corporais mais adequadas à 

realização dos trabalhos escolares também não é inédita. Os séculos XVIII e XIX assistiram 

ao surgimento dos fundamentos teóricos de uma pedagogia minuciosa e repleta dessas idéias. 

A postura era submetida a uma grande gama de prescrições que englobava as maneiras de 

sentar-se nos bancos escolares e as formas de pegar e utilizar objetos escolares. Essas 

recomendações desejavam regulamentar os gestos tornando-os mais eficazes, na perspectiva 

de racionalização dos movimentos finos e da economia na escrita. A preocupação com o gesto 
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e a postura "econômica", presente nos discursos atuais é também concebido dentro de um 

contexto preocupado com a produção e a economia. 

A verticalização da postura exaltada nesse período desfilava lado a lado à desejada 

elevação moral. A escola já nesse tempo configurou-se como um espaço útil à uniformização 

de condutas, da postura e do gesto. Essa uniformização pode ser observada na disposição das 

carteiras escolares. 

Foucault 1987 conta que o processo disciplinar acompanha a distribuição dos 

indivíduos no espaço; de modo a oferecer um máximo de vantagens e neutralizar os 

inconvenientes. Essa distribuição concebeu a hierarquização e a organização de um espaço 

serial, que foi uma das grandes modificações técnicas do ensino elementar. Determinando 

lugares individuais tomou possível o controle de cada um e o trabalho simultâneo com todos, 

organizando uma nova economia do tempo de aprendizagem. Tomando de exemplo o espaço 

escolar, a semelhança do que pode ser visto nos locais de trabalho, nos espaços destinados ao 

lazer e mesmo o doméstico, pode ser simultaneamente o espaço de ensinar, mas também de 

vigiar, de hierarquizar e de recompensar. Esta hierarquização do espaço escolar persiste até os 

dias de hoje, manifestada não só na disposição fisica dos bancos escolares, mas também na 

categorização dos sujeitos. 

O ambiente escolar exibe classificação e uma distribuição subliminar dos "tipos" de 

alunos segundo o espaço fisico que eles ocupam na classe. De forma estereotipada, os alunos 

mais "indisciplinados" e "bagunceiros" se sentariam no fundo da classe ao contrário dos 

"caxias", que ficariam bem juntinho ao professor. A hierarquização do espaço fisico também 

está manifesta no mobiliário: pode-se saber quem ocupa o cargo hierárquico mais alto em 

uma empresa pelo tamanho da sua mesa de trabalho e pela altura da cadeira ou ainda pela 

posição estratégica que ela ocupa. Cury 2003 fala que o gesto aparentemente inofensivo de 

enfileirar os alunos uns atrás dos outros na sala de aula destrói a espontaneidade ao impedir 

que se troquem olhares, mas permite um maior controle. 

A organização do espaço funciona tanto pela distinção dada através da distribuição 

fisica quanto pelas sensações que essa distribuição provoca no outro. As igrejas sabiam disso 

ao criar naves enormes que fazem os fiéis sentirem-se pequenos e serem obrigados a olharem 

para cima. Alguns consultórios médicos também lançam mão desse recurso oferecendo aos 
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pacientes cadeiras bem mais baixas que a do médico ou com uma inclinação posterior do 

assento que muitas vezes chega a impedir que os pés toquem firmemente o chão, suscitando 

uma sensação infantilizada que induz à obediência contumaz. 

Os exercícios físicos foram exaltados como meios de moldar o corpo, contrariando a 

idéia prevalente até o século XVIII de que ele não dispunha de condições para assumir 

responsabilidades na sua própria formação, já que era entendido como resultado da herança. O 

acesso aos exercícios era restrito, até esse período, apenas à aristocracia, através da esgrima, 

da dança e da equitação. A ascensão da burguesia levou a aprendizagem do corpo a outros 

segmentos da população, mas exigiu a organização de novos discursos para disseminá-la. 

Os cuidados corporais foram paulatinamente introduzidos na escola através de duas 

linhas de orientação. Por um lado, influenciado pela permanência das técnicas ligadas à 

aristocracia, o corpo se formava de acordo com os critérios de elegância, formalismo e 

cortesia. Apresentava-se o corpo civilizado, indicado como objeto maleável e suscetível a 

modelação externa. Por outro lado, o surgimento de discursos científicos desenvolveu um 

projeto de exercícios fisicos, fundamentados em princípios higiênicos e pedagógicos nas 

porções burguesas da população. É essa linha que instala a intervenção na sua forma do 

próprio corpo, através da sua própria capacidade de trabalho e da vontade do indivíduo e de 

sua autonomia. É aí que surge o autocuidado, a responsabilidade individual no cuidado com o 

corpo, a necessidade de conscientização do indivíduo para o saneamento do corpo e a 

expectativa de que cada um cuide do seu corpo em busca do modelo ideal e também a rejeição 

a quem não consegue cumprir esse autocuidado. Mesmo depois de mais de dois séculos esse 

mecanismo ainda persiste, com feições diferentes, mas mantendo uma estrutura semelhante de 

funcionamento . 

. Foucault 2003 fala que os discursos que se instalaram na direção dessas novas 

inferências sobre o corpo migraram de conceitos humorais para o reconhecimento de funções 

corporais decisivas na formação do indivíduo. O corpo visto através dessa óptica, apresentava 

potenciais, antes impensáveis, para a sua construção. Os exercícios e as técnicas corporais 

surgiram nesse esteio e o alinhamento postural passou a ser entendido como condição 

fundamental para a adaptação da criança à realidade da vida. Adquirir esse alinhamento nunca 

foi considerado como uma tarefa fácil, exigindo esforço e autocontrole. 
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Crespo 1990 fala que na educação tudo o que prejudicasse a experiência de uma vida 

ativa era considerado como um obstáculo ao desenvolvimento. Mesmo o sono era alvo de 

prescrição de disciplina corporal. Entre esses cuidados destaca a recomendação de uso de 

camas duras a fim de evitar deformidades e como forma de preparar-se para enfrentar os 

revezes da vida, além de impor limites com relação ao tempo de sono, evitando dormir de dia, 

limites esses conhecidos até os dias atuais. 

A educação multiplicou as situações de aprendizagem de novas técnicas do corpo por 

um lado contribuindo para a manutenção da saúde e preservando as energias adquiridas ao 

longo do desenvolvimento humano e por outro favorecendo a criação de novas energias e 

racionalizando condutas. Médicos e pedagogos associaram-se. A educação corporal foi um 

componente fundamental na organização social, uma forma de controle. 

A questão do autocontrole, no entanto, leva a refletir sobre as repercussões 

desencadeadas pela presença da deficiência fisica na sociedade de mercado. O corpo 

deficiente escapa ao jugo da etiqueta, da delicadeza do gesto e do corpo~ ela transgride essa 

norma. Impossibilitado ao autocontrole, o corpo deficiente remete ao primitivo, ao que resiste 

a cultura e seu repertório simbólico. Do mesmo modo que causam assombro corpos 

pertencentes à outras culturas. Na sociedade da disciplina e do autocontrole, existe pouca 

tolerância em relação ao que represente a desordem. O que representa o descontrole deve ser 

"doutrinado" ou, então, excluído. 

O processo civilizador estabelece além de uma nova estética, uma nova ética. O 

desrespeito a essa ética será punido de diferentes maneiras e em geral é sobre o corpo e o 

impedimento à sua "liberdade" que ela incorrerá. As punições também se manifestam na 

forma de segregação e menos valia daqueles que não entram nas regras de enquadro. 

Crespo (1990: 572) diz que "em todos os tempos, o corpo transformou-se numa 

verdadeira questão política porque não sendo um dado biológico imutável é a origem e a 

conseqüência de um complexo processo de elaboração social. podendo mesmo garantir a 

integridade e a unidade política de uma coletividade". Ele ressalta que adotar um estilo 

corpóreo homogêneo evidencia pertencer e estar ligado aos valores e condutas que distinguem 

uma sociedade e por conta disso as técnicas corporais nunca se dissociaram da organização e 

fortalecimento do Estado. 
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Para Crespo 1990 o corpo forjado na dinâmica que liquidou o Antigo Regime e 

radicalizado nos dias de hoje vive no seguinte dilema: não suporta as práticas e as 

representações que ao longo de duzentos anos o dominaram, mas, por outro lado, não 

vislumbra as soluções alternativas que o libertem do anacronismo. 

Rodrigues 1990 lembra que o novo estilo de corpo representa respeitabilidade, mas 

que há na dinâmica social uma decisão deliberada de excluir pessoas e grupos desses signos, 

ou pelo menos de dificultar-lhes o acesso imediato já que a função básica desses signos é a 

distinção social e a ritualização de uma hierarquia, mas num segundo momento pretende 

entendê-la às camadas populares. A adesão popular a esses modelos, valores e cuidados 

corporais não é pronta ou imediata e frequentemente exige a intervenção de professores, 

assistentes sociais, publicitários, profissionais de saúde que enquanto representantes do 

sistema perito, conferem credibilidade e confiança. O autor chama esses profissionais de 

"missionários da modernidade". Eles vêem-se como promotores de saúde e educação e nem 

sempre podem observar nesses atos a violência simbólica e os reais mecanismos por trás 

desses preceitos. 

Rodrigues 1990 afirma que ao contrário do que muitas vezes se pensa, o moderno 

culto ao corpo tem sido obra muito mais comercial do que higiênica; ele é muito mais uma 

estratégia de mercado do que uma questão do âmbito da saúde. Ele carrega consigo uma 

infindável lista de produtos e técnicas, tomando o corpo um ente em constante mutação, em 

permanente obsolescência. 

A ilusão de tomar livre o homem e seu corpo toma-o cada vez mais pns1oneiro. 

Perpassa uma sensação de angústia no homem do tempo presente ao sentir-se tantas vezes 

preso, escravo, enquanto o senso comum declara livre, "dono de si mesmo e de seu corpo". O 

sujeito se compreende independente e livre e é compulsoriamente obrigado a desempenhar 

esse papel. Rodrigues (1990: 179) diz que 

"do modo como a nossa sociedade de consumo está baseada na livre 

concorrência e na liberdade de opções, ninguém é tão livre que possa decidir 

por não optar: na sociedade burguesa, fundada na liberdade individual 

nenhum ser humano é livre o suficiente para se considerar não livre. O 
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indivíduo acaba por sentir em si o mal-estar silencioso derivado talvez da 

mais hermética das prisões, aquela que se constitui quando o homem passa a 

ser um carcereiro de si próprio, vivendo na ilusão de ser livre ... Se transforma 

em amo de si mesmo ". 

l - 3 - Os ritmos do corpo: controles além da forma 

A sociedade organizada através da interdependência na produção exigiu que os 

mecanismos de controle ultrapassassem a normatização da postura, da forma e do gesto. Os 

ritmos corporais também tiveram que ser uniformizados para viabilizar a interação entre os 

diferentes sujeitos dentro da estrutura de produção. Esses ritmos estão demarcados em todas 

as instâncias da vida ocidental, especialmente nos grandes centros. Escadas rolantes, 

corredores marcados, o semáforo e o carro detrás buzinando aflito a alertar que o sinal já 

abriu, impedem a espera e obrigam ao avanço. 

Giddens 1991 conta que a invenção e a difusão do relógio no século XVIII resultaram 

da relação da modernidade com o tempo e o espaço. Esse instrumento aparece transformando 

o tempo em "zonas" do dia, como, por exemplo, a jornada de trabalho, a hora do almoço, a 

hora de acordar, a hora de dormir. O relógio chega junto de uma organização social do tempo. 

O corpo foi subjugado ao relógio que sincronizou os gestos de grandes massas de 

pessoas, orquestrando os movimentos de multidões de corpos-máquinas. Mesmo com a 

robotização, a radicalização do uso do tempo está manifesta no imenso número de 

restaurantes do tipo fast-food, na impaciência pela espera, no imediatismo que assaltou 

principalmente os grandes centros, organizados sob a égide de que "tempo é dinheiro". 

Os indivíduos deixaram de ouvir seus corpos, seu cansaço, seus desejos e suas 

necessidades. Inúmeras técnicas são propostas na intenção de diminuir o stress, de inibir a 

dor, de ganhar mais energia e disposição, de permitir que o indivíduo tolere, ainda, um pouco 

mais. Não se repensa e rediscute os estilos de vida. As técnicas corporais, nesse contexto, 

antes de libertarem o corpo, o subjugam e reprimem se prestando mais a calá-lo do que de 

dar-lhe voz. 



44 

O horário como recurso de controle regula as atividades e garante a qualidade do 

tempo empregado. Constitui-se num controle ininterrupto, tentando anular o que possa 

perturbar e distrair. O tempo é medido e pago~ um tempo onde só se produz e onde o corpo se 

submete ao seu exercício. Foucault (1987: 129) cita um conjunto de normas em vigor para os 

assalariados no século XIX que diz que 

"é expressamente proibido durante o trabalho divertir os companheiros com 

gestos ou de outra maneira, fazer qualquer brincadeira, comer, dormir, contar 

histórias e comédias, e_mesmo durante a intern1pção para a refeição, não será 

permitido contar histórias, aventuras ou outras conversações que distraiam os 

operários de seu trabalho; é expressamente proibido a qualquer operário, e 

sob qualquer pretexto que seja introduzido vinho na fábrica e beber nas 

oficinas". 

O controle do corpo e do tempo se radicalizou de várias maneiras. Sant' Anna 2001 

lembra que a conquista da velocidade, obtida através do uso da máquina de produção e das 

máquinas que conduzem os homens para o trabalho como o automóvel, o trem, o metrô, 

permitiu uma aceleração dos corpos e dos movimentos e novos modelos corporais. Não 

bastam corpos fortes e dóceis, mas corpos ágeis, leves e rápidos. Do aumento da velocidade 

surge também novas lentidões, remetidas a esfera do erro, dando origem à percepção do ócio 

como anomalia. Sant ' Anna 2001 lembra que na ociosidade os prazeres prescindem de 

justificativa e os eventuais desgostos não funcionam como aberrações sem sentido. 

Aquilo que remete a lentidão ou ao ócio é indesejado. A gordura corpórea é um desses 

emblemas que remetem à preguiça, à inabilidade ou à morosidade. Não bastam também 

corpos magros~ eles devem ser ainda ágeis, simétricos na ação, tolerantes e incansáveis: 

corpos concebidos para produzir e consumir. 

Hoje o tempo do trabalho estende-se para fora dos limites espaciais da empresa. O 

indivíduo passa a pertencer em tempo integral à ela. Vale lembrar como o telefone celular 

toca ininterruptamente na hora do almoço ou depois do expediente. O uso racional do tempo 

desencadeou a elaboração temporal do ato, criando um ritmo coletivo e obrigatório, imposto 

externamente a revelia do tempo interno dos indivíduos, na forma de um programa. Vale 

lembrar as cenas antológicas, e ainda atuais, de Tempos Modernos de Charles Chaplin. 
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Foucault 1987 chama esse dispositivo de "esquema anátomo-cronológico do 

comportamento", onde um ato é decomposto em seus elementos. E definida a posição do 

corpo, dos membros, das articulações~ para cada movimento é determinada uma direção, uma 

amplitude, uma duração numa economia de tempo e de gesto. É prescrita uma ordem de 

sucessão. Um ato não mais se dá livremente; ele se restringe temporal e motoramente ao 

entendido como necessário. 

Profissionais da saúde e da educação são recrutados também na tarefa de impor esse 

esquema. Interfere-se na criança, no seu gesto e na sua postura com a intenção de tomá-la 

mais ágil, mais organizada, mais eficaz. Vale o mesmo para o adulto trabalhador. Educam-se 

seus gestos e postura para tomá-los mais econômicos e eficazes, mas também para prevenir 

lesões, ou avarias, que comprometam a força de trabalho. Não se fala, na verdade, de homens, 

mas sim de trabalhadores ou de futuros trabalhadores. 

Esse controle disciplinar não se propõe simplesmente a ensinar ou impor uma série de 

gestos definidos; ele impõe a busca da melhor relação entre um gesto e a atitude global do 

corpo, sua postura. Eles devem interar-se de modo a permitir, além da eficácia, a rapidez, 

combatendo o ócio e o tempo e desgaste inútil. Busca-se fazer algo em menos tempo através 

de estratégias que fazem com que cada minuto tome-se mais produtivo, e esse adestramento já 

é prescrito para as crianças. 

Foucault 1987 diz que mais do que moldar a natureza e o estilo do gesto, ele deve 

obedecer também a uma amplitude e velocidade econômica. Para se chegar a isso o corpo foi 

se transformando mais e mais em alvo dos mecanismos de poder e sobre ele estabeleceram-se 

novas formas de saber. Essa dinâmica resultou na formação do conceito ideal de corpo, tão 

conhecido e habitual, evidenciado nas diferentes mídias e nos discursos científicos em tomo 

dele. Estabelece-se assim o ideal de simetria, visto como requisito básico para o bom 

desenvolvimento da função . Para chegar a esse ideal, já que ele é um objeto construído e não 

uma expressão natural, ele precisa ser submetido a um processo pedagógico que deve ser 

iniciado dentro do ambiente familiar e estendido à vários outros espaços. Segundo Foucault 

1987 o aprendizado é dividido em etapas, propondo-se tarefas que obedecem a uma 

progressiva complexidade. 
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A disciplina se incorpora à pedagogia, de modo analítico, minucioso, decompondo os 

elementos e criando uma progressão de conteúdos, que obedecem a etapas hierárquicas. A 

partir de conteúdos básicos vão se instituindo conteúdos mais complexos. As propostas de 

reeducação postural utilizam esse preceito básico, esse modelo hierárquico de abordagem 

onde a própria palavra "reeducação" alerta para o caráter eminentemente pedagógico 

embutido em uma questão que muito frequentemente é entendida apenas nas suas 

repercussões terapêuticas. 

Essa resolução do processo de aprendizagem só é possível na crença do tempo 

enquanto uma entidade linear, cujos momentos se integram e se encadeiam uns aos outros, se 

orientando para um ponto terminal e estável. É uma "organização" do tempo. É a idéia de 

progresso que concebe uma situação inicial, pior ou mesmo ruim em relação a uma situação 

final, compreendida como melhor. 

Na área da saúde essa idéia de progressão está embutida na concepção dos manuais de 

orientação, distribuídos com o objetivo de "ensinar" as pessoas a lidarem com as mais 

diferentes situações ligadas à saúde: desde como amamentar até como lidar com o tabagismo, 

como proceder "ordenadamente" no caso de queimaduras ou como deva viver o diabético. Os 

profissionais que os elaboram, representantes do sistema perito e detentores oficiais dos 

discursos científicos e do repertório técnico e tecnológico, são movidos pela crença de 

prestarem uma grande ajuda em termos de prevenção de doenças e da promoção de saúde. 

Eles são concebidos item a item, tentando esclarecer e indicar os melhores hábitos, o cuidado 

ideal para uma ou outra situação remetida à esfera do patológico. Ensinam ainda como 

detectar sinais de anormalidade por menores e mais escondidos que sejam e pretendem 

orientar no sentido de preservar ou resgatar suas atividades normais, ou pelo menos o mais 

normal possível, ensinando e oferecendo recursos para minimizar danos e aumentar a 

funcionalidade, sem necessariamente conhecer profundamente os valores e as dinâmicas do 

público alvo. 

Os profissionais de saúde agem, assim, como vigilantes atentos, examinadores 

contumazes, treinados à exaustão para que nada escape do enquadro, prontos a arrastar para a 

norma aquilo que teima em fugir dela. Usam da técnica e da tecnologia, calcadas forte ou 

fracamente em sistemas de conhecimentos científicos, como forma de sustentar a impedição 

da infração corporal. 



47 

A idéia de progressão também pode ser identificada numa dinâmica comum na área de 

saúde quando a situação dos pacientes durante uma abordagem terapêutica é documentada 

através de um controle chamado de "evolução". A situação inicial do paciente é vista como 

uma entidade diversa., melhor ou pior, do que uma situação tomada pelo seu ponto final. Essa 

prática é adotada também no espaço escolar. 

Os exercícios fisicos ou as abordagens que impliquem numa educação ou reeducação 

cinética compreendem não só a repetição dos gestos e das mesmas tarefas, mas também uma 

progressão gradual quantitativa e qualitativa. Foucault 1987 fala que o tema da perfeição, em 

direção a qual o mestre exemplar conduz, torna-se tema autoritário e onipresente na história 

do Ocidente. Serve para economizar o tempo da vida, para acumulá-lo de maneira útil. O 

exercício passa a existir como elemento de uma tecnologia política do corpo e do tempo. 

Há nesse mecanismo um desejo de perfeição voltado para o sonho de uma sociedade 

"perfeita", na óptica de uma máquina funcionando em harmonia, onde se volta menos para os 

direitos fundamentais e mais para as coerções permanentes e para os treinamentos, menos 

para a vontade geral e mais para a docilidade automática. 

O controle se dá pelo olhar de uns sobre os outros e pelo autocontrole. Esse 

aprendizado hierarquizado cria monitores, estabelecidos numa escala onde surgem os 

iniciados e os iniciantes. Entre os iniciados também existe uma hierarquização onde aqueles 

que estão numa etapa anterior não conseguem ter uma visão clara do patamar superior, só lhe 

sendo permitida uma visão parcial do conhecimento e da técnica. Isso faz gerar uma angústia 

e uma busca contínua do "progresso" do conhecimento. 

Esta dinâmica obrigou a uma fiscalização, definida e regulada., inserida na essência da 

prática de ensino, não como uma peça subjacente, mas como um mecanismo que lhe é 

inerente e que multiplica sua eficiência. Com os sistemas disciplinares, além dos estágios de 

aprendizagem, surge também a idéia de prazos para aprender cada conjunto progressivo. A 

passagem de um estágio a outro implica na introdução de processos de avaliação, de modo 

que quem não consegue atingir a meta no prazo adequado será punido de alguma forma. Esses 

"castigos" têm a função de reduzir desvios e têm caráter essencialmente corretivo. 
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Na essência dos sistemas disciplinares funciona um pequeno mecanismo penal. 

Surgem formas diversas de punir quem transgride. Quem escapa das normas que recaem 

sobre a forma do corpo é punido pela não aceitação, pela sensação de menos valia, pela 

discriminação, pela sensação de não pertencer. Esses mecanismos punitivos são muitas vezes 

subliminares como, por exemplo, a dificuldade encontrada pelas pessoas menos magras na 

compra de peças comuns de vestuário. A modelagem das roupas prevê um tamanho corporal 

limite e fora desse padrão alguns manequins só podem ser encontrados em lojas 

especializados ou a um preço muito acima daquelas da modelagem média. 

Foucault 1998 e 1987 lembra que essas micropunições que escapam do sistema penal 

englobam privações ligeiras e pequenas humilhações que se prestam a demarcar seu fracasso . 

A palavra "correção", tal como é também usada em relação à postura, tem uma conotação 

punitiva, já que se destina a atingir aquilo que se desviou, que fugiu à norma e essa lógica 

implica numa humilhação, já que demarca aquele que não deu conta de ser certo. Isso explica 

pelo menos em parte porque apontar para caracteristicas individuais que escapam do modelo 

ideal produz tanto constrangimento. Em aulas práticas oferecidas nos cursos de abordagem 

corporal é possível verificar a dificuldade que os profissionais e alunos envolvidos 

demonstram em expor-se. 

O mesmo constrangimento é verificado em quem é alvo de uma avaliação postural ou 

estética. Pode ser observada a expressão de culpa e de inferioridade quando o profissional, 

seguindo as sugestões dos discursos médicos, evidencia e tenta "conscientizar" o indivíduo de 

suas desordens posturais. Desordens essas que muito comumente não eram percebidas antes 

desse momento. Cria-se uma atmosfera de culpa, como se o sujeito tivesse falhado na 

construção de seu corpo. Raramente o paciente que se submete à avaliação coloca-se com 

naturalidade frente aos achados. 

O sistema disciplinar usa dispositivos punitivos criados para fazer exercitar e repetir 

exaustivamente aquilo em que o indivíduo falhou. Como já se fez muito no passado, àquele 

que erra a escrita é recomendado repeti-la até que se atinja a correção. Do mesmo modo, 

àquele que erra em seu corpo e sua forma cabe exercitá-lo até que esse corpo aprenda o jeito 

certo de ser. Fica fácil compreender, porque as crianças que integram programas de correção 
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postural frequentemente sentem-se castigadas e punidas, mostrando resistência à esses 

programas. 

Mas não se trata de um mecanismo puramente punitivo, e se o fosse, provavelmente, 

não obteria os mesmos resultados. Trata-se de um sistema duplo, onde se alternam 

mecanismos de punição e recompensas, criando a polarização bem-mal, bom-ruim. As 

recompensas e as punições pertencem à esfera do subjetivo porque os prêmios e os castigos 

não são palpáveis imediatamente, mas traduzem-se por bônus simbólicos. Recompensando 

pela hierarquia, promete ao recompensado maior status, aumento da capacidade de sedução, 

melhora da auto-estima, esperança de tornar-se mais atraente e merecedor do carinho, do afeto 

e do respeito alheio. Enfim, oferece uma série de promessas, de porvir. 

Esse apelo à busca da perfeição está presente, por exemplo, numa academia de 

ginástica. O sujeito é entusiasmado a continuar e empenhar-se cada vez mais mediante a 

promessa de ficar mais bonito, mais interessante, melhor. Abandonar essa prática traz o 

fantasma de tornar-se horroroso, flácido, submetido às leis da gravidade que trazem tudo para 

baixo, para a terra. E desse modo, quem se encantaria por esse ser assemelhado ao corcunda 

Quasimodo? Restaria a humilhação, a solidão, o desprezo e a discriminação. É nessa 

dinâmica que funcionam os mecanismos punitivos dentro do sistema disciplinar. Ele pune 

rebaixando e degradando, num mecanismo tanto sutil quanto cruel. 

No sistema hierarquizado a punição e a recompensa podem estar manifestas apenas 

pela consideração de mau ou bom, numa peculiaridade do sistema capitalista. A recompensa 

já se apresenta em ser considerado o melhor, o que por si só já representa uma pressão: já que 

manter-se como o melhor exige um esforço intenso e contínuo e qualquer titubeio faz perder o 

posto. Exige uma superação diária que pode ter um preço altíssimo. Pode-se tomar como 

exemplo o sucesso fugaz do atleta que se destrói fisica e psíquicamente para manter-se no 

topo, numa ilusão perversa, pois paga alto por algo que está destinado a acabar. Isso vale 

também para qualquer esforço despendido para manter jovem a forma do corpo. 

Retomando Foucault 1987 vê-se que o poder disciplinar não quer expiar ou reprimir . 

Ele fala de cinco operações distintas. A primeira é relacionar os atos, os desempenhos, os 

comportamentos singulares a um conjunto, que é ao mesmo tempo campo de comparação, 

espaço de diferenciação e o princípio de uma regra a seguir. A segunda é diferenciar os 
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indivíduos em relação uns aos outros em função dessa regra. A terceira implica em medir, 

avaliar, em termos quantitativos e hierarquizar em termos de valor as capacidades, o nível, e a 

natureza dos indivíduos. A quarta operação quer fazer funcionar a coação de uma 

conformidade a ser realizada e finalmente, como última operação, traçar o limite que definirá 

a diferença em relação a todas as diferenças, as fronteiras externas do anormal. Essas cinco 

operações se prestam a criar normas e a partir delas determinar o anormal, o anacrônico. 

Dessas cinco operações interligadas vale destacar o papel do processo de avaliação, 

tarefa sempre complexa e confusa. Os parâmetros de avaliação da postura são conflitantes, 

bem como a determinação do normal. E não poderia deixar de sê-lo já que não se trata de um 

dado biológico imutável : a postura é um fenômeno bio-psiquico-cultural. Como a correção 

postural insere-se numa instituição disciplinar, existe um código hierárquico subjacente a 

postura ideal humana que responde às cinco operações citadas por Foucault 1987. 

A questão postural compara os indivíduos entre si ; depois ela diferencia a boa e a má 

postura, e subliminarmente bons e maus sujeitos. Em terceiro cria dispositivos para proceder à 

avaliação desses sujeitos, estendendo esses dispositivos para vários espaços sociais, 

hierarquizando, criando os melhores e os piores e atribuindo-lhes uma rede de significados. 

Exerce pressão para que os considerados piores busquem o modelo ideal, oferece técnicas e 

tecnologia e as atualiza. Utiliza os espaços pedagógicos, a família, as mídias, os serviços de 

saúde como lugares que podem oferecer essa correção. E, finalmente, exclui os anormais, 

aqueles que não atendem o modelo postural adequado. 

A organização de um corpo médico fez funcionar normas gerais de saúde junto com a 

instalação de uma educação estandardizada no fim da era clássica, mas o modelo proposto 

perdura até os dias atuais. Nesses espaços foram criadas formas de exame, de avaliação. No 

campo da saúde criou-se uma semiologia clínica onde gravitam os campos dos saberes e tudo 

aquilo que permitiu que esses saberes acontecessem. Essa semiologia se estende e se atualiza, 

criando novas instâncias de ação de maneira expansionista: ampliam-se os setores em que o 

corpo médico interfere; medicaliza-se mais e mais os indivíduos e seus corpos, introduzindo

se em áreas antes alheias ao controle médico. 

O corpo e tudo aquilo que está associado a sua forma, como por exemplo, a postura, 

está submetido a um exame contínuo. Durante todo o tempo e em todo o lugar a forma 
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corporal é avaliada. O corpo é visto sem cessar. Num tempo em que surge uma "liberdade" no 

vestir, a utilização de pouca roupa ou de roupas justas permite maior controle, uma avaliação 

mais constante e intensa do corpo, de suas formas e de seus movimentos. O exame, a 

avaliação do corpo ganha valor ritual e científico. Ele é validado social e culturalmente pelas 

múltiplas representações que gravitam em tomo do corpo e simultaneamente, pelos mais 

variados discursos científicos que emergem desse contexto. 

A norma é desse modo resultado e instrumento nesse contexto disciplinador. A busca 

pela norma e pelo normal é a grande tônica, cabendo detectar o desvio, aquilo que corrompe 

esta norma. O desvio não deve ser simplesmente punido, mas deve ser arrastado em direção à 

norma. E esse arrastar não ocorre através da força, mas através de coação, como a busca do 

bem refutando o mal. No caso dos cuidados com a postura e a forma do corpo ela vem 

camuflada sob a égide do auto cuidado, um carinho para consigo mesmo, uma manifestação 

de amor próprio e auto-estima. Trata-se de arrastar o anormal para o interior da norma, tarefa 

de responsabilidade primeira do próprio sujeito. 

No esteio desse controle da norma, da forma e a vigilância do normal uma entidade é 

fundamental : a consciência permanente do estado de visibilidade. Várias situações fazem 

lembrar ao indivíduo que durante todo o tempo ele pode ser visto, controlado, sem o saber, no 

entanto, se ele está sendo visto naquele instante; mas ele sabe que a qualquer momento isto 

pode acontecer. Isso marca o controle dos gestos, dos modos, dos hábitos e da postura. E 
disso que se valem também todas as manifestações de cuidado com a forma do corpo. O que 

pode parecer uma preocupação basicamente estética esconde um mecanismo muito mais 

poderoso. 

É assim que desnudar o corpo toma-se paradoxalmente uma forma radicalizada de 

controle. Para ser desnudo e visto o corpo deve estar totalmente atrelado à norma. O corpo 

que transgride essa norma não merece e nem deve ser exposto, uma vez que aquilo que não 

corresponde à normatização "agride" quem o vê. Só o belo tem passe livre nessa sociedade 

para ser mostrado, afinal, "o que é bonito é pra se mostrar". 

Os cuidados corporais foram estabelecidos sobre uma base onde a idéia de bem estar 

não corresponde a uma preocupação com a idéia de felicidade, de desfrute, de busca de 

concretização de desejos pessoais, até porque na sociedade capitalista esses beneficios 
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existem escondidos em um lugar no futuro, essas metas devem ser adiadas em prol do 

trabalho e da acumulação. Isso tanto é verdade que a presença do trabalho ocupa um lugar 

primordial nessa sociedade. Basta lembrar que entre os principais votos auspiciosos por 

ocasião dos festejos de aniversário e de ano novo está a saúde, porque com ela "pode-se 

trabalhar e o resto se alcança ... " . 

A idéia de felicidade despregou-se dos momentos de jogos e brincadeiras e dos 

encontros que esses momentos proporcionavam. Ela está muito mais calcada na idéia de 

forjar o indivíduo para colocar-se na sociedade de mercado. Os diferentes indivíduos na 

sociedade de mercado têm a sua existência e a interação com os outros determinados pela sua 

"utilidade social", muito mais que por suas características pessoais ou por afinidades. 

O processo disciplinador servm também para assegurar a ordenação das 

multiplicidades humanas como foi observado por Foucault 1987 e 1998, por Giddens 1991 e 

por Rodrigues 1999. Ele agiu de forma pouco custosa, de modo discreto, pouco visível e 

suscitando pouca resistência. Sua ação se disseminou rapidamente, agindo no plano 

interpessoal até atingir o autocontrole. Otimizou o rendimento dos aparelhos no interior dos 

quais se exerce, sejam eles pedagógicos, médicos, militares, na família; ao mesmo tempo fez 

crescer a docilidade e a utilidade de todos os elementos do sistema. Foucault (1987: 180) 

chama a essa dinâmica de "princípio suavidade-produção-lucro". 

São técnicas que permitem ajustar a multiplicidade dos homens e a multiplicação dos 

aparelhos de produção. Estão incluídos nessa produção a organização dos saberes, as aptidões 

desenvolvidas no ambiente escolar e os cuidados com a saúde. As práticas sociais são 

constantemente examinadas, reformadas e atualizadas à luz de informação renovada sobre 

essas próprias práticas. 

A disciplina fixa ou regulamenta os movimentos através de processos de separação e 

de verticalidade. Define táticas de distribuição, de ajustamento recíproco dos corpos, dos 

gestos e ritmos, a diferenciação das capacidades, de coordenação recíproca em relação à 

aparelhos ou à tarefas. Utiliza instrumentos de poder anônimos e extensivos à multiplicidade 

que regimentam, como a vigilância hierárquica, o registro contínuo, a avaliação e a 

classificação e desse modo funcionam perpetuamente. 



53 

Foucault 1987 diz que esse é um poder que objetiva insidiosamente àqueles aos quais 

é aplicado e forma saberes a respeito deles. As disciplinas são conjuntos de minúsculas 

invenções técnicas que permitiram fazer crescer a extensão útil das multiplicidades, podendo 

regê-las de forma quase silenciosa. O quadricular analítico do tempo, dos gestos, das forças 

dos corpos constitui um esquema operatório que fez da técnica o processo que permitiu que, 

com o mínimo ônus, a força do corpo fosse simultaneamente reduzida como força política e 

maximizada como força útil. As disciplinas se constituem em sistemas de micropoder 

essencialmente desiguais e assimétricos apresentados sob uma capa que os mostra como um 

sistema, em princípio, igualitário. 

1 - 4-Modificação ou atualização das maneiras de ver o corpo e a postura? 

É importante compreender como o corpo foi se tomando esse reduto de cuidados e 

desassossegos, até tomar-se esse objeto como é visto hoje. Os espaços de abordagem corporal 

parecem ter se modificado. Essa modificação não atinge só os espaços científicos, técnicos e 

tecnológicos, mas também as camadas corporais atingidas pela busca do corpo belo e perfeito. 

Sant 'Anna 2002, considerando os produtos de beleza e os cuidados despendidos com o 

corpo na atualidade, afirma que, ao contrário do que foi visto em outros momentos da história, 

hoje eles agem na profundidade dos corpos. O espaço de tolerância entre a aparência e a 

essência, entre a roupa e o corpo, entre os cosméticos e a pele reduziu-se profundamente. Os 

cuidados com o corpo seguem a linha do "só é feio quem quer" . Beleza e formas 

"harmoniosas" do corpo tomadas sob esse enfoque, dependem do "desejo" de ser belo, efeito 

somente possível pela radicalização do autocontrole sobre o corpo. 

Esse desejo, entretanto, depende de uma série de fatores que ultrapassam a mera 

vontade, apesar desse fato não ser totalmente evidente. Implica trabalho, tempo e dinheiro. 

Beleza e saúde reificados transformam-se em produtos que desencadeiam a criação de outros 

tantos, numa progressiva criação de técnicas, utensílios, tecnologias que dia a dia tomam-se 

obsoletos, exigindo uma constante renovação. Trata-se de um mercado inesgotável, já que, 

reificados, o próprio corpo e os seus padrões de beleza são ultrapassados dia a dia. Tomar os 

modelos de corpo passivos de obsolescência permite não só a concepção de novos modelos, 

mas também uma constante renovação dos produtos envolvidos nesse processo. E esses 
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recursos estéticos não são mais superficiais ou transitórios; eles penetram à profundidade dos 

corpos, modificando-lhes a estrutura. A beleza deve instalar-se. 

Mas a beleza do corpo não só se estende estruturalmente para o seu interior, indelével, 

incorporada. Ela também está demarcada em suas extensões, sejam elas mecânicas, como o 

carro, estéticas, como as roupas e os acessórios, médicas, como as técnicas, os medicamentos. 

A identidade demarcada pelo corpo traz muito mais que uma identidade individual. Ela traduz 

uma identificação social, configurando um movimento de estetização geral no qual predomina 

a imagem como forma de comunicação. 

E essa imagem circula rapidamente no mundo contemporâneo, tornando os corpos 

rapidamente obsoletos. Os saberes, a ética, e a arte submetem-se à lógica do mercado e 

transformam-se com facilidade em campanhas promocionais da nova ordem estética, que em 

instantes se tornará ultrapassada, dando lugar a um "novo", de novo, num círculo insano. O 

desejo de aceitação impele a busca, quase compulsiva, desses modelos, mas não sem um leve 

gosto de "atraso". 

Villaça 2002 considerando a transformação do corpo em mercadoria diz que esse 

processo de alienação se prestou para manter a distinção das classes através da aparência. A 

cultura de consumo, baseada numa proliferação de informações e imagens, não permite a 

hierarquização e um sistema de divisões sociais fixas. Em compensação, o estilo de vida 

assim constituído se presta à compreensão das práticas sociais dos diversos grupos que 

compõem a classe média. Quanto mais a vida social se torna mesclada pelo mercado global 

dos estilos, lugares e imagens, mais as identidades parecem flutuar livremente numa espécie 

de supermercado cultural. 

A demarcação do estilo de vida é dada por inúmeros "produtos". São eles as grifes, os 

cosméticos, as práticas esportivas, as técnicas corporais. Essas últimas, tão comumente vistas 

como resultados neutros da ciência, são também resultados de uma lógica de mercado, que 

permite não só sua concepção, mas sua difusão e transformação em produto. Elas manipulam 

e são manipuladas. Conferem status não só para aqueles que se submeteram a elas, mas 

também se prestarão como diferenciadores para os profissionais que as dominam. O status 

será um bônus, ou mesmo uma meta, para os profissionais que desse modo não conseguem 

observá-las criticamente. 
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Na sociedade tecnocrata, essas técnicas são detentoras de eficácia simbólica, já que 

despertam a crença do grupo social, do profissional e daqueles que se submetem a elas. 

Concorrem para isso todos os recursos pertinentes à lógica de mercado, como a presença na 

mídia, trabalhos científicos envolvidos na aura da "neutralidade científica" e depoimentos 

peritos. 

Villaça 2002 destaca que as atuais preocupações com o corpo acompanham a 

transformação de significados determinados pelo binômio cultura-economia que caracteriza a 

nossa época. Hoje não bastam às "mercadorias", quais sejam elas, oferecer qualidade. Elas 

devem trazer consigo outras representações e significados como status, estilo de vida, 

pedigree e alma. 

Em conseqüência, os processos "naturais" do corpo como, por exemplo, envelhecer 

são proscritos. A imagem jovem, bem como a estética magra e torneada, tornam-se uma 

obsessão. Os modelos corporais propostos, uma vez que radicalizam a busca da eterna 

juventude e da magreza, escapam e mesmo se opõem a uma lógica corporal "natural",. Eles 

implicam a necessidade de submeter e subverter a ordem "natural". Para se reverter o 

envelhecimento, por exemplo, é necessário recorrer a uma "fonte da juventude", mito 

representado na nossa sociedade por uma infinidade de produtos e de ·mercadorias que 

prometem a manutenção da juventude eterna. Surgem cremes, terapêuticas, medicamentos, 

cirurgias, dietas alimentares, que prometem o poder de seduzir, de fazer-se amado, de 

pertencer ao grupo e, principalmente, de afastar do sofrimento e da morte. 

O viés comercial e econômico acompanha a proposição destes modelos de beleza e de 

corpo ideal. Se os corpos fossem aceitos na sua "natureza", a necessidade de produzir 

mercadorias para domesticá-lo seria menor. A sociedade de mercado cria, então, modelos de 

corpo atingíveis somente através do consumo de uma infindável série de produtos. 

Nessa nova ordem do corpo, as aparências devem revelar subjetividades antes 

entendidas como aspectos da alma. É nos corpos que agora se manifesta o melhor e o pior dos 

indivíduos. Do corpo espera-se saúde, beleza, juventude e força e essas características 

encontram-se entrelaçadas. Não mais são categorizadas enquanto um direito a ser adquirido 

ou mantido. São antes uma obrigação, um dever. Esse "corpo-mercadoria", obtido através de 
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vários métodos - também concebidos enquanto "mercadorias", pode, então, ser comprado. O 

corpo é mais do que subjugado por uma ordem moral~ ele está submetido a uma nova ética. 

Sant' Anna (2002: 107) chama então a atenção para uma grave conseqüência dessa 

nova ética do corpo. Ela diz que 

"dentro ou fora da moda, fazendo cimrgias plásticas ou aderindo às práticas 

consideradas mais naturais e espirituais em favor do bem-estar físico, somos 

diariamente confrontados com a dificuldade em distinguir aquilo que favorece 

nossas potências e aquilo que as enfraquece ". 

As técnicas corponus que em seus discursos arrogam contribuir no processo de 

individualização, aperfeiçoar as potencialidades dos sujeitos, tornando-os mais completos, 

mais aptos, podem, na verdade, aprisioná-los numa rede insaciável, mantendo-os frágeis e 

dependentes. 

Aquilo que se chamou de direito ao prazer, à beleza, ao corpo e à sua singularização 

subjetiva tem também sua cota de angústia e preocupação. Tantas vezes essa "liberação" dos 

corpos funciona como regra e teleologia, e comporta-se como forma de controle, 

incorporando-se como regra natural e inquestionável. Nessa dinâmica as variações passam a 

ser vistas como diferenças que comprometem o sentimento de pertinência dos sujeitos, 

desencadeando sensação de menos valia e desvantagem. 

A radicalização do culto ao corpo tem produzido mudanças que atingem as relações 

interpessoais. A presença do outro passa a ser ameaçadora, já que são atribuídos ao outro o 

papel de juiz, prestes a avaliar a desempenho e a forma do corpo, ou o de platéia, pronto a 

admirá-la. A intersubjetividade está pautada pelo julgamento dos atributos fisicos, pelo 

desempenho e pelo cumprimento das expectativas. 

Outro risco dessa radicalização é a construção de novos espaços de "anormalidades" . 

Variações, consideradas como anormalidades, devem ser eliminadas, numa progressiva e 

constante medicalização do corpo. A beleza do corpo e os seus ideais não são mais obtidos 

através da cosmética, mas é inquietação também da medicina e de outros setores na área da 

saúde. O que escapa ao padrão de beleza vigente não é mais categorizado apenas como "feio", 



57 

mas é passivo de ser enquadrado como anormal, senão patológico. Um exemplo disso é a 

celulite, que recebe agora o nome de "lipodistrofia ginóide", incorporada pelo discurso 

médico que a entende como uma disfunção orgânica, merecedora , então, de terapêutica. 

Essas modificações dos olhares sobre o corpo ocorrem de forma intensa. Elas parecem 

encontrar repercussão graças à necessidade humana de pertencer, de sentir-se atraente e, 

principalmente, de sentir-se querido. E isso se potencializa em uma sociedade que incentiva a 

individualidade, ao mesmo tempo em que experimenta uma grande sensação de solidão. Esse 

sentimento de isolamento, de solitude parece um grande impulsionador do mercado de 

produtos ligados à beleza e ao corpo; parece o ambiente propício ao aumento desse consumo, 

na ânsia que todos têm de sentirem-se amados. 

Apesar do intenso discurso que enaltece o indivíduo, o privado, e cultua o auto

cuidado, é preciso considerar que é impossível a consciência de si mesmo senão em relação 

ao outro. O homem possui uma natureza eminentemente social. Seu comportamento, sua 

personalidade, seu modo de pensar, de sentir, suas necessidades podem ser explicadas quando 

se percebe o homem como um ser suscetível à existência real ou imaginária de outros 

indivíduos. Está posta não só a importância da subjetividade, mas, também e principalmente, 

da intersubjetividade. O ato de decorar-se e os adornos do corpo estejam, eles na superfície 

dos mesmos ou na sua estrutura, participam desse igual processo. 

Assim, os comportamentos, a linguagem, os discursos em tomo do corpo são práticas 

sociais. As linguagens com que se constrói o corpo como texto de nossa cultura são parte 

integrante do contexto histórico, intrinsecamente relacionado ao homem. Isso porque o corpo 

não é uma unidade biológica, mas é uma entidade polissêmica, e só pode ser compreendido 

através do olhar interdisciplinar. Ainda ass~m, essa percepção do corpo será sempre parcial, já 

que esses olhares também são mutáveis, também estão submetidos à contemporaneidade; eles 

também fazem parte de uma construção social da realidade. 

Essa linguagem de sinais e símbolos expressos no corpo e na sua forma representa um 

código de linguagem não verbal que, como em qualquer linguagem, outorga status e poder 

social a quem a porta. Dominar os códigos permite estar em um patamar acima no estafe 

social. O corpo, tomado por esse prisma, atualiza os valores sociais. 
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Castilho 2002 diz que a imagem que o corpo oferece constitui o primeiro e mais 

rápido contato com o mundo. É em tomo das imagens corporificadas que se constroem e se 

desenvolvem estratégias fundamentais de comunicação e sentido. É uma organização própria, 

aprendida fenomenológica, perceptiva e cognitivamente. 

O corpo é uma estrutura que confunde "ser" e "ter" . Ele é alguma coisa que somos e 

que possuímos. Ao mesmo tempo em que demarca o pertencimento ao grupo, é acompanhado 

pela característica de individualidade, manifestando a própria subjetividade. É impossível 

definir o limite do corpo, já que ele_ se modifica constantemente na medida em que se tenta 

aprendê-lo. 

Castilho 2002 lembra que o ser humano tem uma relação progressiva com o seu 

próprio corpo e imagem, o que o impulsiona, desde.o momento em que toma consciência de 

seu ser, a retocá-lo de várias maneiras. Essas ações, em função da cultura e determinadas em 

processos contextuais, interativos, são responsáveis por gerar configurações diferenciadas no 

próprio corpo, e imprimir uma nova semântica. 

Pitta 1996 diz que o corpo é, antes de tudo, um corpo imaginário. Tudo no corpo se 

desenvolve a partir da imagem que uma cultura faz dele. Inúmeras são as maneiras pelas quais 

cada cultura fabrica um corpo próprio. 

O corpo comporta e estimula desejos, em si e no outro. Ele e os inúmeros adereços 

nele inseridos instigam a libido, realizam escambos com o imaginário. Constróem e 

reconstroem vínculos, sendo sinais de agregação e desagregação. Na questão postural, por 

exemplo, a necessidade de "conscientização" na busca da correção é uma constante e, por 

certo, marca a passagem do corpo em estado natural para o corpo culto, civilizado. A postura 

corporal é fruto de uma cultura que a norteia e não mero objeto natural ; responde, assim, à~ 

modulações do desejo humano, próprio e alheio. 

Castilho 2002 diz que a postura faz distinguir o homem de outros animais, levando-o a 

inventar e transmitir hereditariamente essas descobertas e aquisições culturais. A postura 

vertical, para ela, é uma recusa às determinações naturais, biológicas, ao mesmo tempo em 

que é uma interiorização das normas e sanções impressas tanto no plano biológico como no 

cultural. Nesse contexto surgem as possibilidades de práticas narrativas múltiplas. O homem 
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faz do seu próprio corpo o primeiro elo de sua transformação e migração da natureza para a 

cultura. Assim, é latente a necessidade do sujeito chamar a atenção, atrair o olhar sobre si, 

como forma de tomar visível seu papel no grupo social. 

Disso resulta que o corpo "anatômico" e o corpo "simbólico" não são entidades 

idênticas. Há uma grande diferença entre eles. O corpo morfológico não comporta adorno5 

externos ou características naturais de embelezamento frente a diferentes situações, como 

pode ser visto em algumas outras espécies animais. A possibilidade de diferenciação humana 

só acontece frente à possibilidade de reconstrução e ressignificação do corpo natural, 

anatômico, permitindo contornar a insatisfação humana e abrir inúmeras possibilidades de 

atuação na esfera dos valores estabelecidos no interior de sua cultura. 

Músculos hipertrofiados, próteses, crrurg1as, alongamentos, modificações posturais 

são formas mais radicais e profundas de vestir o corpo nu com os valores vigentes na cultura. 

No entanto, esse fenômeno nem sempre é perceptível pelos sujeitos que se submetem a elas e 

pelos detentores das técnicas que permitem sua concretização. São mecanismos tão 

intrinsecamente arraigados que se tomam inconscientes. 

Leroi-Gourhan 1965 lembra que o homem só é homem na medida em que está frente a 

outros homens, revestido dos símbolos representativos de sua razão de ser. Nus e imóveis 

destituem-se de significados, pois deixaram de ser o suporte de um sistema simbolicamente 

humano. É essa característica simbólica que permite a transformação do homem biológico em 

homem cultural. Em seu fazer, uma montagem discursiva resulta na re-arquitetura anatômica 

de seu corpo e de suas modalidades expressivas e narrativas. Nesse processo de 

ressignificação, o corpo ideal vai, através da história.. sofrendo modificações que passam pela 

imagem frágil e alongada da Idade Média, pelas renascentistas roliças ou pelas grandes 

massas musculares dos corpos contemporâneos. 

As mudanças promovidas nos corpos agregam-lhes novos sentidos. As ações que 

interferem e transformam o corpo biológico conferem ao sujeito novos valores. Imprimem-lhe 

características inéditas de acordo com as narrativas que esse mesmo sujeito protagoniza. O 

corpo funciona como suporte de uma série de relações e estruturas narrativas manifestas 

segundo a competência própria do fazer, de ações e transformações que imprimem nele uma 

série de correções anatômicas, posturais e estéticas. O corpo natural é substituído por outro, 
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definido culturalmente, resultado de diferentes conteúdos articulados e mantidos no seio de 

cada cultura. A correção postural não pode, então, ser vista apenas como uma necessidade 

médica. Ela é um elemento discursivo dentro de um repertório cultural, no qual o discurso 

médico se presta para justificá-lo. 

O corpo permite vivenciar o mundo que o rodeia, experimenta-o e o significa. É 

somente através dele e com ele que se estabelece a linguagem, é que se pode comunicar com 

o outro. Castilho 2002 lembra que o corpo permite gravar imagens em sua textura e permite 

ser transformado para criar uma imagem nova, fruto da interação social, que comunica 

silenciosamente e sem tréguas narrativas muito particulares, posicionando o indivíduo em seu 

mundo. 

Sant' Anna 2002 fala de outra angústia subjacente aos novos cuidados com o corpo: a 

tentativa de escapar ao sofrimento, lado a lado ao medo de fracassar. A equívoca crença de 

que o cuidado com o corpo se presta apenas a uma auto-satisfação esconde a importância do 

"entre corpos", da "entre imagens". Mais do que o cuidado com o corpo em si mesmo e por si 

mesmo, muito das preocupações com o corpo estão calcadas no espaço do encontro com o 

outro, residência de outros "mundos" que se encontram e reencontram, redesenhando 

realidades, enredos, simultaneamente materiais e simbólicos. 

O corpo carrega inúmeros modelos de corpos potenciais que podem ser despertados 

através de várias técnicas, produtos cosméticos, alimentos, cirurgias ou próteses que serão 

exibidos como um cartão de visita. 

De Carli 2002 diz que o corpo pessoal é a atualização temporária de um enorme 

hipercorpo híbrido, social e tecnobiológico. O corpo contemporâneo freqüentemente é 

minúsculo, isolado, separado, mas, em alguns momentos, intensifica-se através de esportes, 

medicamentos, técnicas corporais. Nesse~ momentos de brilho, ata-se ao corpo público, ao 

hipercorpo e, novamente, volta-se para a esfera do privado, num ir e vir sucessivo. Até que, 

extinguindo-se, separa-se completamente do hipercorpo, 

Esse cuidado com o corpo tão amplamente difundido e radicalizado, especialmente 

nos grandes centros, mais do que um controle ascendente, está calcado num forte autocontrole 

e autopoliciamento. A aparência física tomou-se responsabilidade de cada indivíduo, que não 
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deve simplesmente aceitá-la como obra da natureza; cabe-lhe a responsabilidade de corrigir as 

imperfeições. 

Nessa dinâmica, aqueles que falham na tarefa de construir o corpo ideal são 

compreendidos como relapsos, descuidados, ineficientes, incapazes. Os cuidados técnicos 

criados para a obtenção do corpo ideal são organizados sob essa óptica e dessa forma sempre 

destacam a importância da conscientização dos sujeitos para o sucesso das técnicas corporais. 

Bordieu 1989 fala que essas ilusões em tomo do corpo e beleza ideal e as promessas de 

felicidade que as acompanham, referenciam-se nos discursos científicos especialistas só 

podem ser alcançadas desde que observadas e seguidas rigorosamente todas as orientações 

fornecidas, mesmo que elas sejam contraditórias. 

Sob a óptica do autocuidado e da responsabilidade conferida a cada um na manutenção 

dos códigos vigentes de beleza e juventude, está o desejo de aceitação dentro do grupo social, 

o medo de não se adequar aos padrões vigentes, o medo da exclusão pelo mesmo grupo e do 

não pertencimento. Está presente um sentimento de insegurança acompanhado pela esperança 

fornecida através da promessa de bônus social e afetivo. A redescoberta do corpo revelada 

através do seu culto, permite enxergar não só indício de arrefecimento dos códigos morais, 

mas o surgimento de uma nova moralidade que exibe para controlar e que, sob uma aparente 

liberação tisica e sexual, defende a conformidade a um novo padrão estético, o da "boa 

forma". 

Muitos grupos profissionais servem de instrumento para que esses mecamsmos 

funcionem adequadamente. Esses atores, no entanto, têm pouca ou nenhuma percepção 

consciente dessa dinâmica. Reproduzem, meramente, os discursos prontos, ou contribuem 

para acirrá-los ainda mais. 

Goldemberg 2002 diz que, no processo civilizador dos costumes, os momentos de 

aparente liberação ocorreram particularmente dentro de contextos em que um grande grau de 

controle é esperado, dentro de um padrão "civilizado" de comportamento. A atual e aparente 

liberação do corpo, sugerida pela sua onipresença na mídia, na publicidade e nas interações 

cotidianas, tem por trás o processo civilizador, controlador, que, ao expô-lo, se presta a 

melhor observá-lo e que exige, para essa exposição, a perfeição, obtida principalmente através 

do autocontrole, da introjeção da obrigação do autocuidado. 
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Não basta mais o controle das pulsões, mas sim o controle tácito da aparência fisica. O 

corpo é exposto mediante regras fisicas da "qualidade" do que é exposto. O corpo está 

domesticado pelas normas da aparência que deve seguir um alinhamento, uma postura, uma 

forma específica, que carreguem os valores de força, habilidade, juventude e que demarquem 

que essas características tenham sido obtidas pelo acesso aos bens de consumo, às técnicas e 

às tecnologias. A "naturalidade" não é bem vinda ao mundo tecnocrata. A "indecência" está 

na exibição de um corpo "fora de forma", do "feio", do "rude", do não domesticado. 

A postura que foge ao padrão idealizado, a gordura, a flacidez, a velhice descuidada 

que sucumbe ao tempo sem a manifesta tentativa de vencê-lo são compreendidos como 

indisciplina, desleixo, preguiça, substantivos repugnantes na sociedade pautada pelo trabalho, 

pela produção e pelo capital. O cuidado com o corpo e a busca da saúde, vistas como benesses 

das sociedades modernas, escondem também o medo do sofrimento e da morte. Um corpo 

educado, disciplinado e com aparência jovem representa a luta contra a morte. É também uma 

luta contra a morte simbólica, social, imposta àqueles que não se enquadram nos padrões 

exigidos. 

A crença popular de que um atleta, diante da doença ou de um acidente grave, teria 

uma melhor resposta clínica, uma recuperação mais rápida, com conseqüências minimizadas 

se comparado a um sujeito não atleta, ou a consternação causada quando alguém belo ou forte 

adoece ou morre são exemplos disso. Frases inconformadas como "mas que pena, era tão 

bonito!" podem ser ouvidas, como se a dor, o sofrimento e a morte só fossem destinadas aos 

feios, aos fracos, aos tortos. 

A morte simbólica social, a que estão submetidos os que não se enquadram, não é 

menos assustadora. Segregados e marginalizados, estes estão submetidos a inúmeros 

estímulos subliminares que se prestam a lembrar-lhes de sua condição de apartado. Ela pode 

ser sentida na dificuldade de encontrar uma roupa, em piadas, em alusões comerciais. 

Proscritos pela estética vigente, têm seu acesso comprometido nas relações interpessoais, 

afetivas ou profissionais. Para evitar o "martírio social", são oferecidos técnicas, tecnologias e 

produtos, que acenam com a promessa de afastar a perpétua inquietude e aflição produzida 

pela aparência que escapa do molde, ao mesmo tempo em que trazem a promessa de 

felicidade através da aceitação social. 
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Goldemberg 2002 lembra que, durante vários séculos, muito esforço foi feito para 

convencer as pessoas da inexistência do corpo em prol da alma, enquanto hoje o corpo é visto 

como a sede central de sua existência e afetos. Nunca a beleza e a boa forma física estiveram 

tão associadas à felicidade pessoal, à auto-estima, ao sucesso profissional e afetivo. Os 

indivíduos são mobilizados por um sistema de crenças tão forte como qualquer religião. 

Mauss 1974 advertia que os indivíduos imitam gestos e atos que obtiveram êxito e 

sucesso. E, segundo ele, é a noção de prestígio que toma o ato autorizado, é em relação ao 

indivíduo imitador que se encontra todo o elemento social que permite as técnicas corporais. 

A busca pelo modelo de corpo enquadra-se naquilo que Bordieu 1989 chamou de 

natureza cultivada, o que através das épocas transformou o corpo numa instituição e tomou a 

forma física uma dimensão essencial da identidade. Ao se aplicar ao corpo toda uma sorte de 

tecnologias e técnicas controladoras, atribui-se a ele, simultaneamente, um valor distintivo, 

permite-se a significação e a ressignificação. O corpo surge como um símbolo que consagra e 

que torna visíveis as diferenças entre os indivíduos pertinentes ao mesmo grupo social, 

conferindo graus de superioridade ou inferioridade. 

Bordieu 2002 trata de três questões importantes: a violência simbólica, o capital 

simbólico e o capital social. Esses conceitos estão presentes nos fenômenos relativos à rede de 

significados do corpo. Para compreendê-los, é necessário relembrar que nas práticas 

disciplinares, e como poderá ser visto adiante, o corpo é um dos principais objetos dessa 

disciplina, nos conteúdos dos curriculos, nos ditados e na sabedoria popular, na música ou em 

outras mídias, os valores culturais são transmitidos e retransmitidos e reforçados. 

Instâncias educativas como a família, a escola, a mídia, os serviços de saúde 

estruturam novas formas de percepção dos sujeitos e suas ideologias. Então, na busca de um 

modelo postural, por exemplo, criado a partir do modelo disciplinador, existe previamente 

toda uma forma de perceber os sujeitos e uma ideologia que a tudo isso envolve. 

A excelência do poder não está baseada simplesmente na riqueza material e cultural, 

mas sim na capacidade que elas têm de transformar-se em capital social e simbólico. A grande 

preocupação que se têm com a forma do corpo só poderá ser mais bem interpretada pensando-
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se justamente no poder simbólico que ela carrega quando transformada em capital social e 

simbólico. Na sociedade capitalista trata-se de um poder sutil, responsável pela manutenção 

da ordem. 

Para Bordieu 2002, o capital simbólico, na forma de crédito, permite àqueles que 

possuem legitimidade para impor categorias de pensamento, levar a uma nova visão de 

mundo. O capital simbólico e o capital social são recursos conquistados a custa de muito 

tempo, dinheiro, investimento, disposição pessoal. Por outro lado, a violência simbólica, tênue 

e desconhecida, atua na forma de dissimulação. O poder simbólico é um poder invisível que 

só pode ser exercido com a cumplicidade daqueles que não querem saber que lhe estão 

sujeitos ou que o exercem. 

Se a correção postural for olhada por esse pnsma, certamente serão encontrados 

indícios dessa violência simbólica. Os profissionais, por exemplo, não têm totalmente claro de 

onde surgiram os cuidados e os discursos posturais, nem tampouco que metas esses cuidados 

tentavam atingir. Dessa forma, tomam-se, simultaneamente instrumentos e vítimas. Esses 

atores, produzindo discursos e saberes científicos, divulgam, multiplicam, repercutem o 

modelo de corpo ideal, exercendo um poder que, sem a sua presença, não poderia acontecer. 

Esse poder simbólico exerce uma forma de dominação que não usa a força fisica ou 

brutal. Usa, por exemplo, o sistema jurídico, o sistema de ensino, o sistema de saúde como 

formas reconhecidas, legítimas e disfarçadas de dominação. Essa dominação só pode ser 

exercida de modo a não ser percebida. Bordieu (2002: 19) a chama de denegação prática; "são 

coisas que não conseguem fazer o que fazem a não ser procedendo como se não o fizessem". 

Bordieu 2002 chama de troféus culturais aqueles objetos que representam a opulência 

e o sucesso. São móveis, objetos de arte, carros, imóveis e até o próprio corpo que, ao prestar

se como depositário de adornos e ao ser ele mesmo passivo de modificação, representam esses 

troféus. Mas, ao contrário de objetos de arte que têm seu valor perene, o corpo e os objetos 

submetidos à moda e a obsolescência têm esse papel de troféu demarcado não pela sua 

durabilidade, mas pela capacidade de atualizar-se. Para continuar a ser "troféu" devem 

escapar do declínio, renovando-se e adaptando-se constantemente a uma nova moda. Nesse 

caso, a moda e o corpo têm seu valor simbólico pautado na capacidade de renovação já que, 
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ao contrário dos objetos artísticos, não podem ser revalorizados post mortem; por isso o corpo 

cria a necessidade de renovar-se e atualizar-se. 

Também as técnicas corporais representam um troféu para quem as detêm, mas 

exigem uma constante atualização já que também tendem a tornar-se obsoletas. Fora dessa 

renovação, perderão seu valor simbólico, sendo categorizadas como ultrapassadas. A 

continuidade do objeto material esconde que a subida de cotação é um processo social 

submetido a um conjunto de leis e riscos. Os valores duradouros são os que podem colocar a 

seu serviço instituições capazes de lhes assegurar, de forma duradoura ou renovável, um 

mercado econômico ou simbólico. 

Esses valores simbólicos, mais do que urna forma de comunicação, têm valor social e 

político. São instrumentos de integração social e, enquanto instrumentos de conhecimento e 

comunicação, participam da ordem social. As ciências, através da construção de discursos, 

técnicas, tecnologias funcionam simbolicamente, influindo, subsidiando, abordando. Também 

o acesso às ciências se configura como símbolo de poder. Essa é uma das razões pelas quais 

os discursos científicos em torno da postura trazem consigo parâmetros de natureza ética, 

social, estética, mesmo quando se pretendem neutros. Eles misturam parâmetros naturais, 

biológicos, a outros de caráter cultural e de tal forma que os sujeitos envolvidos não se dão 

conta. 

Os sistemas simbólicos, enquanto instrumentos de comunicação e de conhecimento, 

cumprem uma função política de imposição e legitimação da dominação, assegurando a 

hegemonia de uma classe ou grupo social sobre outro, não através de uma violência explícita, 

e sim através de um processo de domesticação. 

O processo disciplinador que atua sobre corpo, gestos e postura é uma forma ou 

expressão dessa violência subliminar, que Bordieu 2003 chama de violência simbólica. Nos 

discursos médicos sobre a postura aparecem inúmeras controvérsias de natureza técnica, 

mascaradas pela crença na ciência e pela idéia de que a ciência é progressiva. As dicotomias e 

fragilidades discursivas são vistas como etapas a serem vencidas. Surgem inúmeros valores de 

juízo que elevam socialmente aqueles que se enquadram no modelo ideal, ao mesmo tempo 

em que desvalorizam os que dele se afastam. A sensação de menos valia produzida nesses 

últimos, bem como o troféu outorgado para os primeiros, se prestam como exemplos desse 
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mecanismo simbólico que submete a ambos a uma domesticação. Aos que não possuem a 

postura ideal resta engajar-se na tarefa de adquirí-la e aos que já a possuem cabe mantê-la e 

atualizá-la. 

Destaca-se o poder que esses sistemas peritos exercem na nossa sociedade. 

Compreendidos como sistemas de excelência técnica ou competência profissional, encontram 

respaldo graças a confiança que a técnica, a tecnologia, os discursos científicos trazem 

consigo. Uma confiança que acaba sendo dogmática, em especial no caso das ciências da 

saúde, quase sempre acompanhada pela ausência de crítica. 

1 - 5 - Os sistemas peritos: a dança dos saberes na questão postural e nos 

cuidados com o corpo 

Existe uma crença na autenticidade do conhecimento perito, científico, especializado e 

nas técnicas e tecnologias que dele resultam. Giddens 1991 afirma que hoje estamos 

absolutamente cercados por estes sistemas e destaca a importância do papel da confiança 

nesses mecanismos. Esse autor lembra que essa confiança pressupõe a consciência das 

circunstâncias de risco. Ao saber dos riscos, o indivíduo que confia assume, pelo menos 

parcialmente, a responsabilidade por suas escolhas e ações. A confiança implica a falta de 

informação plena, já que não haveria necessidade de se confiar em alguém ou em algo cujas 

atividades fossem totalmente transparentes, ou de confiar em algum sistema cujos 

procedimentos fossem inteiramente conhecidos e compreendidos. 

Outro fenômeno citado por Giddens 1991 é o da reflexividade. As práticas sociais são 

constantemente examinadas e reformadas mediante novas informações, alterando 

constitutivamente seu caráter. Desse modo não se pode estar seguro de que qualquer elemento 

dado do conhecimento não será revisado. Assim, na ciência nada pode ser tomado como 

certeza, já que toda proposição científica pode ser questionada e revisada. As incertezas que 

surgem nos discursos como na questão postural, não geram muita perplexidade porque são 

interpretadas como campos a serem descobertos. Quem oferecer respostas mais satisfatórias 

segundo determinada visão de corpo e postura receberá um quinhão maior de confiança. 
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Existe uma hegemonia no campo da ciência. Por exemplo, o desenvolvimento 

tecnológico possível em certos campos confere-lhes maior credibilidade e reputação. Também 

os conhecimentos e saberes não estão dispostos de maneira homogênea, mas são mais 

acessíveis para aqueles que estão em posição de poder e são capazes de colocá-los a serviço 

de interesses seccionais. Os conhecimentos organizados e adquiridos dentro de um contexto 

sócio-cultural e, portanto, formatados por esse mesmo contexto, circulam junto ao grupo de 

onde emergiram, reforçando ou modificando em determinada direção às práticas que desse 

conhecimento decorrem e das quais virão novos conhecimentos. 

A questão postural e outras abordagens corporais utilizam-se de conhecimentos para 

serem propostas. O acesso a esses conhecimentos se dá através de cursos, extensões, 

treinamentos e estágios. Mas mesmo quem acessa esses campos só desfruta de uma parte dos 

conhecimentos. Os saberes são hierarquizados, organizados em etapas ou módulos 

progressivos. Mesmo que o indivíduo acesse um a um os degraus desse conhecimento, ele é 

sempre renovado, obrigando-o a reciclagens. As dinâmicas sociais e culturais que permitiram 

a organização desse conhecimento mantém-se camufladas e estão de tal modo disseminadas 

que ninguém pode sair completamente dos sistemas abstratos envolvidos nas instituições 

modernas. 

Desse modo, os modelos de corpo reverberam e os discursos científicos em tomo 

deles, mesmo quando os criticam, servem para reforçá-los. A postura humana está presente 

em múltiplas esferas que ultrapassam o limite do biológico. Ao demarcar pertencimento, 

confere também familiaridade entre os pares, evitando a sensação de ameaça produzida pelo 

estranho e pelo alheio. Posicionamento corporal, gesto e postura, assim como a face, estão na 

base dos encontros e no reconhecimento dessa familiaridade, manifesta como um pano de 

fundo nos encontros interpessoais; ela permite que o ritmo social seja comedido e controlado. 

O corpo e sua forma, despertando confiança ou desconfiança, não só agem como 

controladores silenciosos e subliminares, mas também são controlados. Corpos e posturas 

que destoem do modelo ideal, seja nos detalhes, seja nas transgressões mais radicais às 

normas, como no caso das deficiências, quebram o elo de confiança, tão importante para a 

manutenção da sociedade moderna. 



68 

A postura e o corpo também se prestam como testemunhas de credibilidade e exibem 

confiabilidade dos representantes dos sistemas peritos. Nos encontros com esses 

representantes, a integridade estará manifesta quando a atitude encontrada transmitir 

familiaridade e auto-segurança. Giddens ( 1991 : 89) fala da postura desses representantes ou 

operadores do sistema perito, exemplificando através das ''graves deliberações do juiz, o 

solene profissionalismo do médico ou a animação esteriotipada da tripulação do avião ". 

Mostra então que gestual e postura não só comunicam, mas despertam sentimentos de 

confiança ou desconfiança imprescindíveis para a manutenção da ordem. 

Esse autor diz que a postura é um me10 de reduzir o impacto das habilidades 

imperfeitas e da falibilidade humana. Peritos normalmente pressupõem que os indivíduos 

leigos se sentirão mais confiantes se não puderem observar quão frequentemente os erros 

acontecem, seja pela ação do acaso, da inabilidade ou da falta de conhecimento. Essa última, 

não necessariamente pela falta de conhecimento do profissional em si, mas também porque o 

objeto científico pode ser obscuro e confuso. 

A questão postural acaba sendo vítima de si mesma quando pensada sob esse ângulo. 

Sendo um objeto contraditório, acaba por despertar a construção de discursos rígidos, 

complexos, obscuros e deve manter-se mais hermética a fim de proteger-se de 

questionamentos constrangedores. Por outro lado, como será visto posteriormente, a 

seriedade, a postura e gestual grave que se apoderaram dos corpos na sociedade burguesa 

tinham como objetivo aumentar a confiabilidade e desencadearam novos discursos em seu 

beneficio, inaugurando um ciclo vicioso. 

É sabido que muito dos discursos científicos resulta de racionalizações fictícias 

daquilo que se mostra ininteligível, daquilo que escapa do repertório cotidiano, 

vulnerabilizando a hegemonia da razão sobre a emoção. A ciência comporta questões 

científicas tanto quanto não científicas e, numa sociedade tecnocrata, os efeitos de "verdade" 

de uma ciência são, simultaneamente, efeitos de poder. 

F oucault 1997 evidencia que o desejo de controlar aquilo que remete ao natural, ao 

animal surge na renascença e a razão pretenderá subsidiar o caminho que leva do rústico para 

o culto, do natural para o civilizado, do emocional para o racional. A busca da simetria 
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corporal, a percepção das diferenças sutis enquanto preocupação científica tem sua gênese 

nesse mecanismo. 

Os cuidados com o corpo passaram para a competência jurídica. Não foi a ordem 

médica criou esses discursos. As decisões em tomo da postura e dos gestos estão calcadas 

muito mais nas dimensões éticas, comportamentais e pedagógicas do que na ordem médica. 

Alguns discursos médicos, à semelhança do que aconteceu em relação à loucura, só 

foram possíveis graças a uma atmosfera social que não só os permitiu, mas antes, os 

determinou. Assim como não foram os discursos médicos que constituíram os manicômios e 

sim estes últimos que reivindicaram discursos que os justificassem, também a questão 

postural como campo médico só se tomou possível graças a uma nova mentalidade em tomo 

do corpo. São as alterações ocorridas numa sociedade que determinou o que é pensável e o 

que não é. Os estruturalistas perceberam que, da mesma forma que não existe inferioridade ou 

anterioridade entre as sociedades chamadas "primitivas" e as sociedades ditas "modernas", 

também não há verdade a procurar nas diversas etapas constitutivas dos saberes, apenas 

existem discursos histórica e socialmente localizáveis. 

Essa ordem de fatos se presta para mostrar a passagem de uma sociedade 

fundamentada no poder da lei para um novo sistema que se apóia na norma como critério de 

separação dos indivíduos. Foi através dessa dinâmica que o discurso médico atingiu diferentes 

setores; foi através desse mecanismo que o corpo social foi medicalizado. A figura do médico, 

através do processo de normalização e da categorização do normal e do patológico, passou a 

determinar os limites. 

As afirmações científicas são bastante frágeis em alguns campos, em especial naqueles 

em que o discurso se presta para justificar práticas sociais concebidas por interesses 

econômicos, políticos e culturais. Por isso, é preciso problematizar a pretensão de verdade 

irrefutável dos discursos científicos, em especial aqueles plenos de afirmações tão ambíguas 

quanto frágeis, com incertezas disfarçadas, como os relativos à postura humana. Essa é sem 

dúvida uma tarefa espinhosa, já que alguns conceitos estão tão aderidos a forma vigente de 

pensar e agir que são aceitos como naturais e verdadeiros. As práticas cotidianas são 

reformadas ou reafirmadas perpetuando esses conceitos. Insere-se a idéia de progresso a eles, 
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introduzindo novas práticas, novas invenções, novas pesquisas que vão se incorporando ao 

cotidiano. 

É assim com relação aos cuidados posturais, nos quais novos métodos terapêuticos. 

complementares ou opostos vão se agregando, veloz e intensamente, a ponto de serem criados 

novos campos científicos como, por exemplo, a patocinesiologia, que mais do que estudar o 

movimento o observa através de sua negatividade: o movimento patológico, anormal, doente. 

Os discursos médicos sofreram grandes mudanças que, segundo Foucault 2003 , não 

podem ser consideradas como mera modificação na forma de falar, mas sim na forma de ver o 

mundo. Várias circunstâncias contribuíram para essa nova forma de ver e dizer o corpo. A 

mudança nos discursos médicos não está somente na utilização de instrumentos mais potentes 

que permitem conhecer algo antes escondido, nem na empiricidade se opondo a teoria. Está 

antes naquilo que permitiu a instalação desses equipamentos, que deu lugar a empiricidade, 

está no ambiente que a tomou não só possível, mas desejável. 

Machado 1988 diz que o que mudou na medicina é que ela passou a dizer e ver o 

mundo de outra forma. Mudou a relação entre aquilo de que se fala e aquele que fala. Mudou 

a própria noção de conhecimento. A mudança do discurso médico está em que ele não se 

refere mais às mesmas coisas, nem utiliza a mesma linguagem. A mudança na medicina 

marcada pelo nascimento da clínica implica que todo visível é enunciável e é inteiramente 

visível porque é inteiramente enunciável. Na clínica, a percepção e a linguagem devem estar 

rigorosamente articuladas. 

O deslocamento dos discursos médicos para os espaços internos do corpo, para a 

funcionalidade, independentemente da extensão ou da forma, pode ter sido a razão pela qual 

os discursos médicos e pedagógicos em tomo da postura e do corpo apelaram para a 

manutenção do perfeito funcionamento dos órgão como beneficio da postura ideal. Privilegia

se a função. 

Essa modificação nos discursos não ocorreu de forma isolada, mas manifestava-se 

também na economia. Enquanto na época clássica a análise das riquezas estava baseada no 

comércio e nas trocas, na idade moderna era o trabalho que determinava esta análise; o 

trabalho é a fonte de valor. Quando o trabalho emergiu como fonte de valor, a economia 
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deixou de se basear em representações ou ordenações através de signos, tal qual acontecia na 

economia de trocas. Ele passou a ser o conceito fundamental capaz de explicar a troca, o lucro 

e a produção. Os seres vivos, as riquezas e as palavras não são mais analisados a partir da 

representação; tornaram-se coisas, objetos que têm uma profundidade específica enquanto 

vida, produção e linguagem. 

A reificação da vida e do trabalho manifestou-se em relação aos cuidados com o 

corpo, tomado agora enquanto máquina de produção. Essa nova mentalidade fez mudar as 

perspectivas pelas quais se vê o corpo, sua postura, seus gestos. Quando os seres vivos são 

vistos como objetos associados à produção e a linguagem, os saberes penetraram 

verticalmente no domínio das coisas, fazendo surgir objetos empíricos de conhecimento. 

Os saberes da modernidade não podem ser vistos como mudanças em termos de 

critérios de cientificidade ou como reformulação de métodos, ou ainda como mais adequada 

construção do objeto científico e nem mesmo como definição mais precisa dos conceitos. O 

que aconteceu foi que o abandono das antigas formas de trocas e representações para o 

estabelecimento de valores pela análise da formação de valor, pelo custo da produção exigiu o 

surgimento de novos objetos cognoscíveis, que exigiram, por sua vez, novos conceitos e 

novos métodos. Segundo Machado 1988, essa mudança se deu porque a vida, como forma 

fundamental do saber, fez aparecer novos objetos. 

Com a tematização pelas ciências empíricas da vida, do trabalho e da linguagem, o 

homem tornou-se objeto do saber. Estudar esses objetos era estudar o homem e isso era 

necessário porque ele se tornou meio de produção e fonte de todo valor. Foucault, (1987: 26) 

sintetiza o papel assumido pelo corpo dizendo que "o corpo se torna útil se é ao mesmo 

tempo corpo produtivo e corpo submisso ". 

Até o século XVIII, por exemplo, os discursos em torno da postura apelavam para os 

aspectos morais. A associação do vigor tisico a questões morais do comportamento humano 

era um traço extremamente forte e buscava na história antiga, em seus heróis, o combate 

contra o ócio e a ostentação, entendidos como a causa da degeneração humana. Os exercícios 

fisicos ganhavam progressiva importância nesta luta. O corpo saudável era visto como 

essencial para a purificação do espírito. Robustez e saúde eram vistas como a base da 

formação moral e intelectual. 
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Os séculos XIX e XX assistiram o soerguimento das idéias "higiênicas" sobre a forma 

do corpo e o destaque dado aos exercícios fisicos. Elas organizaram-se mediante um discurso 

científico que rompeu com princípios anteriores que viam no corpo um objeto imutável. 

Segundo Crespo 1990, foi fundamental nesse processo a idéia de que o corpo encontrava em 

si mesmo condições indispensáveis à sua transformação. Nesse período já prevalece a idéia de 

"organismo" : o corpo formado por órgãos, vísceras, músculos funcionando de forma 

interdependente. Foi a higiene que difundiu a valorização do exercício tisico como método 

profilático contra doenças, idéia radicalizada atualmente. 

O interesse pela atividade fisica e pelos exercícios aumentou também pela modificação 

produzida através deles na aparência do corpo e na percepção dessa mudança como 

aperfeiçoamento humano. Os exercícios valorizaram-se na medida em que as representações 

em tomo do corpo se modificavam. As modificações no lidar com o corpo são resultadas de 

uma nova visão deste, uma ruptura nos modos de senti-lo, vivê-lo e representá-lo. E essas 

mudanças estavam calcadas no estilo moral de uma burguesia em ascensão. 

Rodrigues 1999 chama a atenção para o fato de que a sensibilidade que se tem hoje 

frente ao corpo, seja ela gustativa, auditiva, tátil, olfativa, visual, não carrega tão somente uma 

história, mas principalmente uma significação. Os sensos estéticos encontrados hoje na nossa 

sociedade, bem como as preocupações com a saúde, com a higiene, com horários, coisas que 

parecem tão familiares e naturais, não existiram desde sempre. Tudo isso tem um passado 

rico em detalhes que, longe de estar apagado, constitui a sensibilidade em tomo do corpo vista 

no presente. 

O passado do corpo, pelo menos da forma como o corpo é concebido hoje, teve sua 

origem na Idade Média. Há uma anteposição do mundo capitalista frente ao mundo medieval, 

que execra e desconsidera esse último. Muito dos discursos científicos foram construídos 

política e ideologicamente, elevando os valores capitalistas e desvalorizando os medievais. 

Exemplo disso é a idéia de que o homem, inicialmente a mercê da natureza, através da 

inteligência, foi se tomando seu senhor e cada passo seu no sentido do progresso e evolução 

foi representando vitórias sobre a natureza, sobre o mundo e, especialmente, sobre si mesmo. 

Essa teoria é o mito fundador da sociedade industrial, que destaca como a ciência e a 
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tecnologia são importantes e legítimos, como são intelectualmente necessários e 

emocionalmente desejáveis. 

A percepção dos conhecimentos científicos e a inovação técnica e tecnológica como 

manifestação de avanço e progresso é tão cotidiana na sociedade capitalista, está tão integrada 

ao senso comum, que impede um olhar crítico sobre seus desdobramentos. Mas Rodrigues 

1999 lembra que, quando se pensa que a história seja progressiva e evolutiva e que cada passo 

seja uma conquista na direção de determinadas metas, obrigatoriamente se imagina também 

que tudo o que for conseguido no último estágio deverá ser inexistente nos primeiros tempos, 

ou quando muito, existir apenas de forma incipiente e rudimentar. 

As teorias médicas do corpo utilizam-se muito desse artificio, com freqüência, 

inconscientemente. Esse artificio pode ser encontrado em alguns discursos preventivos e 

corretivos, como nas questões posturais. Considera-se que o corpo "natural" seja um 

depósito de doenças e dores, das quais somente um corpo educado, forjado por medidas 

higiênicas pode escapar. Considera-se que hoje, graças aos inúmeros cuidados a que está 

submetido, o corpo seja "mais feliz" do que nunca. O "auto cuidado" trouxe também a idéia 

de que, como nunca, o homem é capaz de afastar de si as dores, a velhice, as limitações, a 

morte. 

Outra conseqüência do auto cuidado é que a doença, a incapacidade, a deficiência 

passam a representar que o indivíduo falhou, já que teoricamente existem tantas formas de 

"tomar feliz" o corpo. Essa dinâmica é uma forma de poder que legitima e autoriza 

intervenções, que passam a ser concebidas como beneficio. Apesar de muitas vezes os 

indivíduos não sentirem qualquer dor ou desconforto frente àquilo que a teoria médica pensa 

como "desordem postural'', recomenda-se a conscientização da necessidade de intervenção. 

Deve-se convencê-lo do seu desalinhamento, do "equívoco" para que ele abrace 

conscientemente um "novo corpo'', que representa um "novo homem", uma nova maneira de 

ser no mundo. 

Os empreendimentos sobre o corpo não se utilizaram somente dos discursos médicos, 

mas também do campo político. Foucault 1987 lembra que os mecanismos de punição se 

manifestam sobre o corpo, por exemplo, tolhendo-o da liberdade. Aprisionando-se o corpo, ao 

invés de submetê-lo a suplícios, pretende-se atingir a alma. Mas ele lembra que, para isso, os 
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discursos científicos, como a psiquiatria ou a antropologia criminal, foram utilizados. Isso 

confirma que as relações de poder têm alcance imediato sobre o corpo. Elas o investem, o 

marcam, o dirigem, o supliciam, submetem-no a trabalhos, a cerimônias e exigem-lhe sinais. 

submetido a reforços positivos e negativos, recompensas e punições. 

Foucault 1998 afirma que, apesar disso ser fruto de uma tecnologia política, ela é 

difusa e raramente formulada em discursos contínuos e sistemáticos. Atua como uma 

instrumentação multiforme, sem uma localização específica. São estratégias que escapam do 

domínio de uma apropriação, mas ocorrem através de arranjos, manobras, táticas, técnicas, 

funcionamentos. Resulta do · conjunto de posições estratégicas da classe dominante, 

reconduzido pela posição dos que são dominados. Não acontece explicitamente pela 

obrigação ou proibição. Elas se aprofundam dentro da sociedade. O poder produz saberes que 

são disseminados através e pela trama social. Ele determina as formas e os campos possíveis 

do conhecimento. 

Esse poder é exercido sem uma percepção clara de sua existência. Vale-se de um 

conjunto de elementos materiais e técnicas que servem de armas, de reforço, de vias de 

comunicação e de pontos de apoio para as relações de poder e de saber que investem os 

corpos humanos e os submetem, fazendo deles objetos de saber. Ele é exercido de maneira 

geral sobre os que são vigiados, treinados, corrigidos, inclusive sobre as crianças, os 

escolares, sobre os que estão atados a uma óptica de produção, tal a qual vivenciada na 

sociedade capitalista, controlados durante toda a existência. 

É preciso parar para refletir sobre o papel que a "correção" tem numa sociedade 

estruturada dessa forma. Se é preciso corrigir é porque existe uma transgressão, é porque algo 

escapou da norma. Para isso é necessário vigiar. E nessa tarefa, todos estão empenhados. 

Expõe-se o corpo, equivocadamente pensando haver liberdade nesse gesto quando, na 

verdade, isso se presta a uma "fiscalização" dos gestos e da forma e lança-se mão de recursos 

pedagógicos, terapêuticos, médicos, para colocar ou recolocar esse corpo dentro da norma. 

Corpos e gestos que escapam dessa normatização desencadeiam em quem os possue, a 

culpa, o constrangimento e a vergonha. A vigilância é exercida por todos e por si mesmo, 

durante todo o tempo. O controle do corpo, da sua forma e expressão é dado em instâncias 

diferentes, que se cruzam. Por um lado, os aspectos anátomo-fisiológicos apropriado pelos 
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médicos e fisiologistas e, de outro, os aspectos políticos constituído por regulamentos 

militares, escolares, hospitalares, usados para corrigir e controlar as operações do corpo. Tem

se um corpo ao mesmo tempo disciplinável e cognoscível. 

O corpo, em qualquer sociedade, está submetido a valores que lhe impõem limitações, 

proibições ou obrigações. Por isso, assim como as técnicas aos quais está submetido, o corpo 

mostra muito da cultura e da sociedade. Mas é preciso destacar já que esse poderoso 

mecanismo é disfarçado, que na sociedade capitalista os padrões de controle sobre o corpo 

valem-se do autocontrole que, longe de manifestar-se como um mecanismo repressivo, sugere 

sua positividade como forma de prazer, como manifestação de auto-estima. Cuidar-se é amar

se. A coação em relação à forma do corpo não é percebida, o auto cuidado é compreendido 

como um beneficio, um privilégio, sendo positivamente reforçado. 

Esse processo deságua na disciplina, que fabrica corpos submissos, exercitados, 

dóceis. Ela aumenta a força do corpo em termos de utilidade, ao mesmo tempo em que a 

limita quanto à desobediência. Essa dinâmica reduziu homens a trabalhadores. Uma olhar 

atento à Constituição permite ver que, frequentemente, as preocupações com a saúde, 

educação, habitação estão voltadas não para o homem em sua totalidade, mas para a sua face 

de trabalhador. Todas as outras dimensões humanas deixam de existir ou tornam-se inferiores, 

esvanecem-se. Quando se fala na criança, fala-se no futuro trabalhador, na força de trabalho, 

no porvir. Não parece haver existência alguma que mereça atenção, senão aquela que esteja 

ligada ao trabalho. Tudo o que não for dirigido a ele é visto senão como contravenção, como 

contramão social. A preocupação com a postura de adultos e de crianças, está ligada a esse 

olhar disciplinador. 

A idéia de corrigir a postura chega por diversas vias: pela escola, pelos serviços de 

saúde, pelas diferentes mídias, pelos hospitais, pela academia, pelo serviço mílitar. Ela é 

basicamente uma medida disciplinadora. A postura, do ponto de vista médico e do ponto de 

vista social, é uma manifestação da mão dupla do corpo: uma anatomia metafísica, mecânica 

e uma anatomía política. 

Compreender como um objeto científico foi constituído no passado pode permitir uma 

compreensão mais lúcida da confusão de conceitos com que é vista no presente. Um olhar 

sobre como a cultura ocidental organizou ao longo do tempo um conjunto de saberes pode 
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permitir compreender mais claramente as dicotomias e os vazios encontrados em certos 

discursos científicos. Pode permitir estranhar um objeto que nos é cotidiano. 
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li OS DISCURSOS MÉDICOS EM TORNO DA POSTURA 

CORPORAL. 

Apesar das áreas de saúde já reconhecerem que não se pode pensar nas questões do 

;;orpo de maneira hermética, destituído de influências culturais, históricas, psíquicas e 

econômicas, ainda é hegemônica a crença de que o corpo, a postura, a saúde e a doença 

possam ser compreendidos de forma reducionista. Apesar dessa crença hegemônica, mesmo 

pensados e organizados de modo a pretender fugir e evitar toda e qualquer subjetividade, os 

discursos médicos são permeados pelo contexto cultural de onde brotam. No entanto, nem 

sempre isso é evidente. Esse capítulo tem por objetivo, muito mais do que justificar 

tecnicamente a abordagem postural em crianças, evidenciar nos discursos médicos os 

desígnios culturais que lhes permitiram surgir, os valores sócio-cultural-econômicos que por 

eles transitam, bem como as inconsistências que surgem da não percepção do corpo e da 

postura como objetos polissêmicos. 

II - 1 - As dificuldades no estabelecimento de um modelo de "postura 

ideal" 

As questões históricas e culturais em torno do corpo, discutidas previamente, 

influenciaram em grande escala a organização dos saberes e dos conhecimentos científicos em 

relação à postura corporal. Conhecê-las permite compreender melhor o porquê de tantas 

vulnerabilidades nos discursos médicos que foram construídos em torno da questão postural. 

O pnme1ro aspecto que vale ser discutido é o do modelo postural ideal, tomado 

enquanto perspectiva médica. A concepção de um modelo ideal de postura, ao estabelecer um 

padrão de comparação, levou ao reconhecimento daquilo que lhe escapa como desvio, 

irregularidade; nas ciências médicas e correlatas, aquilo o que foge do esperado ou desejado é 

remetido á esfera da anormalidade e do patológico. A medicalização da postura classificou 

como anormal ou patológico aquilo que escapa do modelo ideal, criando diversas categorias 

de desvios. 

A postura desviante passou a ser alvo de investigação, detecção, cuidado, e correção. 

Ela passou a ser tratável; passível de diagnóstico, a postura passou a ter uma taxonomia 
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própria. A preocupação médica com a postura e o surgimento de diferentes estratégias para a 

correção postural só se tomaram possíveis a partir da criação de um "modelo postural ideal" e 

da percepção daquilo que lhe escapa enquanto anormalidade ou patologia, remetendo a 

postura ao âmbito do nosológico. 

Apesar da constante preocupação postural nos discursos médicos, a conceituação 

clínica, anatômica, fisiológica que se presta a lhe dar sustentação é vaga, conflitante, e mais 

suscita dúvidas do que as esclarece. A discrepância existente entre as diferentes formas de ver 

e entender a postura humana e, conseqüentemente, entre os valores determinantes de 

normalidade e anormalidade tomam sua avaliação quase aleatória. Os discursos técnicos que 

analisam o alinhamento postural deixam clara a fragilidade dos parâmetros utilizados para 

avaliá-lo. Também são imprecisos os parâmetros utilizados para a classificação da postura 

normal e da postura anormal, e ainda os dados referentes à prevalência e incidência das 

desordens posturais. 

Alguns discursos apresentam a postura como uma resolução anatômica 

antigravitacional que permite o movimento e a ação: trata-se de uma compreensão 

prioritariamente biológica. Outros autores compreendem a postura como um fenômeno 

polissêmico, de natureza não só biológica, mas também sócio-cultural e psíquica. 

Gelb (2000), por exemplo, fala da postura como uma questão interativa envolvendo 

aspectos biológicos, psíquicos e culturais. Ele associa resoluções posturais a estados psíquicos 

como alegria e tristeza. Para ele 

"certas atitudes, como a depressão ou a alegria, só são possíveis a partir de 

certas configurações da musculatura. Essas configurações não se iniciaram 

necessariamente como reações manifestamente emocionais, mas sim a partir 

do modo como usamos nosso corpo" (p.38). 

Já para Brito Jr. ( 1995: 252), a visão é primordialmente biológica. Na visão desse 

autor, a postura é um mecanismo de natureza morfofuncional, não lhe atribuindo aspectos 

sociais, culturais ou psíquicos: 
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··a postura pode e deve ser considerada estaticamente como o corpo do 

individuo; dinamicamente, a mobilidade e o deslocamento dos movimentos do 

corpo e, funcionalmente, a utilização feita pelo corpo (..) A nosso ver. postura 

está diretamente relacionada com equilíbrio e coordenação motora, 

perfeitamente adaptados e regulados para determinados movimentos nos quais 

o aparelho locomotor é utilizado e exigido." 

Diferenças na forma de concebê-la podem ser percebidas mesmo entre os autores que 

a tomam a partir de um modelo anátomo-funcional. Roaf 1977 apud Brito jr. ( 1995: 252), 

entende postura como a "posição que o corpo assume na preparação do próximo 

movimento ", interligando-a as questões estáticas e dinâmicas da motricidade, 

compreendendo-a como base para a preparação do movimento. Brito Jr. (1995 : 252) cita a 

definição da Academia Americana de Ortopedia destacando que ela a define de um modo 

mais complexo: 

·' é um inter-relacionamento relativo das partes do corpo, portanto o 

equilíbrio entre os ossos. músculos, tendões e ligamentos. estruturas que 

sustentam e protegem o corpo contra agentes externos ou internos. que de uma 

forma ou de outra atuam na tentativa de quebrar a harmonia estática ou 

dinâmica deste equilíbrio ". 

Bienfait 1995 introduz os conceitos de função estática e de função dinâmica, como 

aspectos motores complementares, mas de natureza diversa. Os sistemas ósteo-articular, 

muscular e sensorial - envolvendo os receptores sensoriais superficiais ou exteroceptores, 

bem como profundos ou proprioceptores, sob o comando do sistema nervoso - atuam tentando 

vencer a gravidade e opondo-se a ela. Um complexo mecanismo neuromuscular aumenta a 

tonicidade dos músculos impedindo a queda e mantendo uma posição corporal desejada. Esse 

mecanismo é conhecido como função estática. Uma vez garantida a manutenção do corpo 

contra a ação da gravidade, podem ocorrer movimentos ou deslocamentos cinéticos. Esses 

deslocamentos cinéticos constituem a função dinâmica. Essas duas funções ao interagirem, 

permitem os deslocamentos corporais sem impossibilitar manter o corpo contra a ação da 

gravidade. 
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Bienfait (1995: 24) entende o equilíbrio como uma peça importante na função 

postural antigravitacional dizendo que 

"um corpo está em equilíbrio quando a vertical traçada a partir de seu centro 

de gravidade cai na base de sustentação (. .. ) Os membros inferiores, na 

posição de pé são uma base fixa e estável. acima da qual o tronco e os 

segmentos superiores estão em equilíbrio. O centro de gravidade do tronco e 

os segmentos superiores se situam ligeiramente à frente do corpo da 4ª 

vértebra dorsal". 

Pensando na postura como uma função "estática", não se refere a ela como um objeto 

cultural ou psíquico a priori, mas como uma questão prioritariamente neuro-biomecânica. Ao 

estabelecer um ideal de equilíbrio oferece, simultaneamente, um modelo ideal de postura, 

entendidos como intrinsecamente relacionados. 

Outro conceito utilizado por esse autor como determinante de postura normal ou 

desviante é a globalidade. Bienfait 1995 entende os músculos como elementos que, 

associados ao tecido conjuntivo fibroso - aponeuroses, tendões, tabiques intermusculares e 

intramusculares - participam de um conjunto funcional. Para ele o tecido conjuntivo fibroso é 

o elemento elástico que transmite, coordena e distribui as tensões pelo esqueleto passivamente 

móvel, enquanto os músculos são os executores do sistema. Associados aos ossos, 

interligados por articulações, esses elementos estão envolvidos nas funções tônicas e fásicas. 

Nessa leitura, uma musculatura pode atuar voluntariamente sob o comando consciente 

do indivíduo. Ela funciona de modo dinâmico através da função neuromotora fásica, ou seja, 

realizando uma contração de curta duração, que produz um claro deslocamento cinético. A 

musculatura pode, entretanto, funcionar permanentemente, de modo inconsciente ou reflexo, a 

fim de corrigir e controlar os desequilíbrios segmentares. Desse modo ela funciona de modo 

estático, através da função neuromotora tônica, ou seja, ela realiza uma contração lenta e 

duradoura, mas pouco cinética. As duas funções, dinâmica e estática, funcionam de forma 

global e utilizam todo o conjunto músculo-aponeurótico, fenômeno entendido como 

globalidade. 
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Para Bienfait (1995 : 13) "é a musculatura estática a responsável pelo equilíbrio 

humano". Sua percepção de postura se aproxima da visão de Road 1977 que também entende 

a postura como uma posição de base, mais duradoura e bem menos cinética, sobre a qual se 

desenvolvem as funções fásicas ou dinâmicas. 

Bienfait (1997: 18) diz que as linhas de gravidade concebidas desse modo já norteiam 

certas abordagens técnicas como a osteopatia. Segundo ele estas linhas têm pontos de 

referência precisos sobre o esqueleto. Mas apesar de afirmar a "precisão" desses pontos de 

referência, reconhece desconhecer sob que critérios essas linhas foram estabelecidas ou quais 

os pressupostos que as justificam. Afirma que "estas linhas foram estabelecidas, sobretudo, 

pela observação e repetição das mesmas associações de lesões osteopáticas". 

O estabelecimento de um "padrão" ideal da linha da gravidade na posição de pé, sem 

que sejam esclarecidos os critérios que a justifiquem aparece em vários autores. E mesmo 

Bienfait (1995 : 24) reconhece que em nossa função estática é "possível tantos centros de 

gravidade quantas forem as posições ". Criticando outras abordagens posturais que enfocam a 

forma do corpo ele diz que "todos os exercícios de reequilíbrio postural utilizam a 

morfologia para avaliar as posições segmentares. Esta não pode ser a mesma para todos os 

indivíduos ". 
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Figura 1 - Modelo de postural ideal proposta por Bienfait, 1995. (BIENFAIT, M."Os desequilíbrios estáticos: 

fi losofia, patologia e tratamento fisioterápico ··. São Paulo: Sununus, 1995. fig 12 p 25 .) 
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Seguindo a mesma concepção de postura, Campignon (1995 : 3/ 4/5) concebe-a como 

um mecanismo que garante "uma fisiologia normal da coluna em seu conjunto" e que, para 

isso, é necessário não perder de vista "as Inter-relações entre os diferentes segmentos do 

corpo, que sabemos ser indissociáveis". Desse modo, o autor centraliza a idéia de boa postura 

no alinhamento da coluna vertebral, sem, no entanto, negligenciar outras estruturas corporais, 

de modo semelhante à Bienfait. A organização das linhas de gravidade proposta por 

Campignon difere ligeiramente daquela citada anteriormente, considerando que ela "deve 

tangenciar o bordo anterior das vértebras, que são pontos máximos dos arcos, e juntar-se ao 

centro da cabeça femoral". 

Bricot 2001, ao invés de linhas de gravidade, utiliza-se de ângulos de equilíbrio entre 

os segmentos ósteo-articulares para o estabelecimento de uma postura ideal. Recomenda que 

o ângulo sacra! seja de 32°, que o disco L3L4 esteja estritamente horizontalizado e a vértebra 

L3 esteja mais anteriorizada. 

Burt 1950 apud Asher (1976: 53) considera que o centro de gravidade de um corpo 

pode ser definido como ponto fixo no corpo, através do qual passaria a resultante das forças 

de gravidade. Ele pode ser determinado suspendendo-se o corpo, permitindo que ele fique 

suspenso livremente; o centro de gravidade deve estar em algum ponto da linha vertical 

imaginária que perpassa o ponto de suspensão. Escolhendo-se outro ponto de suspensão, 

obtém-se uma nova linha. O centro de gravidade deve estar na intersecção dessas duas linhas. 

Essas linhas verticais são as linhas de gravidade. Então o autor adverte que 

"obviamente esse método de determinar o centro de gravidade não pode ser 

usado para criaturas vivas e móveis; mas é de aceitação geral que, quando 

temos uma postura "boa" ou "ideal". a linha de gravidade passa pela apófise 

mastóide, extremidade do ombro, do quadril e anteriormente ao tornozelo ". 

Bricot 2001 oferece outras considerações em relação à simetria dizendo que, no plano 

sagital, na postura estática normal o eixo vertical do corpo deve passar pelo vértex, pela 

apófise odontóide de C2, pelo corpo vertebral da terceira vértebra lombar e projeta-se no solo, 

no centro do quadrilátero de sustentação, eqüidistante dos dois pés. O plano escapular e o 
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plano glúteo devem estar alinhados. Ele recomenda que no adulto a postura lombar deva ser 

de 4 a 6 cm ou três dedos e a postura cervical de 6 a 8 cm ou quatro dedos. 

Oliver (1998: 294) propõe como alinhamento adequado uma postura que permita que 

o eixo da gravidade passe pela linha média entre os processos mastóide; um ponto 

imediatamente anterior 'as articulações do ombro; as articulações do quadril ou 

imediatamente posteriores; um ponto imediatamente anterior ao centro das articulações dos 

joelhos e um ponto imediatamente anterior às articulações dos tornozelos. 

, , 
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Figura 2: Modelo postural indicando as estruturas referências de postura ideal. (BIENFAIT. M ' Bases 

elementares técnicas de terapia manual e de osteopatia ". São Paulo: Summus. 1997. p 21fig4) 

Don Lehmkuhl 1987 diz que, no homem, a linha de gravidade passa muito próxima ou 

através dos eixos articulares, admitindo, portanto, variações individuais. 

Fica evidente que a concepção da linha de gravidade ideal, que se presta de base para o 

modelo de postura, varia entre diferentes autores. As origens teóricas que determinam os 
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alinhamentos propostos não são claras, ao mesmo tempo em que se toma evidente que muitas 

das propostas partem de uma visão pessoal ou subjetiva dos autores. De um modo ou outro, 

elas são estabelecidas a partir de pressupostos cartesianos, mecanicistas e uma vez tomadas 

como modelo ideal ou valor absoluto, estabelecem uma ordem corporal. 

Lapierre (1984: 299) também fala desse equilíbrio normal. Ele considera que "este 

equilíbrio normal é um equilíbrio frágil; as contrações equilibradoras são de fraca 

intensidade, e o centro de gravidade tem a tendência de passar facilmente de um lado a outro 

de seu equilíbrio". Levando em conta que é esse equilíbrio frágil que serve de parâmetro para 

o estabelecimento da normalidade, conclui-se que é sobre um modelo frágil que está 

desenhada a postura ideal. 

Knoplich 1989 utiliza também o equilíbrio como premissa de boa postura, mas o 

coloca numa esfera diferente. Segundo ele a postura ideal estática é o equilíbrio do organismo 

do homem na posição parada de modo que não cause nenhum dano a essas estruturas, nem 

produza dor quando essa posição for mantida por muito tempo . . Para Bricot (2001: 21 ), o 

sistema postural "é um todo estroturado " que se presta a lutar contra a gravidade e manter a 

postura ereta, opor-se às forças externas, situar o indivíduo no espaço-tempo estruturado, 

guiar e reforçar o movimento e equilibrar-nos durante o movimento. 

A "harmonia" corporal é outro parâmetro considerado por vários autores como 

parâmetro de boa postura. Em Lapierre (1984: 300), a harmonia corporal é vista como uma 

questão absoluta, como ideal a ser buscado, não levando em conta que se trata de um objeto 

mutável. Ele diz que do ponto de vista biomecânico 

"os segmentos se encontrando numa posição vizinha da sua posição de 

equilíbrio podem ser imediatamente mobilizados sem inércias, não importa em 

que direção: é um equilíbrio de disponibilidade permitindo uma adaptação 

rápida ao gesto dinâmico. A manutenção deste equilíbrio no decurso dos 

movimentos de locomoção e apreensão contribui grandemente para sua 

eficácia e para sua harmonia ". 

Bricot (2001 : 25) também se serve da "harmonia" como parâmetro postural. Ele diz 

que na postura ideal 
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"os pés repousam de forma harmoniosa e simétrica, pode ocorrer um leve 

valgo ligado ao apoio bipodai... A posição da coluna é normal quando a 

postura é equilibrada. A lordose lombar deve ser harmoniosa; as articulações 

vertebrais relacionam-se harmoniosamente; não existe qualquer força 

anormal; os istmos articulares estão livres e a mobilidade é normal". 

Charriere ( 1987: 27) diz que os métodos analíticos de correção postural objetivam 

"pôr no lugar cada segmento, tendo em vista a construção de um todo corporal 

harmonioso ". 

Mas é possível levar em conta a "harmonia" como pressuposto biomecânico? Ela tem 

um valor fixo, que permita fazer através dela, objetivamente, a avaliação e diagnóstico de 

postura adequada? Algumas definições encontradas para "harmonia" segundo o dicionário 

Houaiss, se prestam a essa discussão : 

1- combinação de elementos diferentes e individualizados, mas ligados por 

uma relação de pertinência, que produz uma sensação agradável e de prazer; 

2- ausência de conflitos: paz, concórdia: 3- conformidade entre coisas ou 

pessoas; concordância, acordo; 4- proporção agradável; beleza de linha, 

forma e volume. 

A noção de harmonia está atada a um senso estético e ético e, portanto, ligada a 

valores culturais e temporais, mais do que a uma questão puramente biológica. O juízo de que 

um objeto é belo relata mais do que um fato a respeito do objeto, mas um sentimento do 

sujeito ou do grupo social frente a ele. 

Para Gardner (2002: 230) citando Kant considera que "o juízo estético repousa, 

fundamenta/mente, numa resposta sentida a um objeto ". Depende, portanto, das 

sensibilidades e das subjetividades presentes em certo tempo e em certo lugar. Não é absoluto; 

é moldado pelas formas do olhar, já que regras ou princípios não desencadeiam um papel 

determinante nele. O lugar das regras na orientação do juízo estético é ocupado por objetos 

estéticos particulares, exemplares, por modelos estabelecidos. Gostos e veredictos de 

diferentes indivíduos e culturas variam enormemente e, portanto, o julgamento estético 
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obtido, esse prazer e sensação agradável desencadeado pela "harmonia", não podem ser 

considerados como valor absoluto do objeto. Nas palavras de Gardner (2002: 231) 

"a conexão necessária do juizo estético com o prazer é prontamente explicada 

pelo subjetivista, mas fornece ao objetivismo estético uma enorme dificuldade: 

como pode haver propriedades inerentes aos objetos que necessariamente 

geram prazer mediante sua mera apresentação ". 

Levando isso em conta, co~o se pretende que "harmonia" se preste de parâmetro para 

um conceito que se pretende objetivo, universal? Vale lembrar dos significados estéticos e do 

status experimentado pelas mulheres girafa da tribo karenni na Birmânia. Os anéis etn seus 

pescoços são representativos de beleza, "harmonia" e destaque social, mesmo que sem eles 

seus pescoços desabem por impossibilidade de sustentação, numa resolução estética que soa 

inconcebível para os ocidentais. Talvez para os karenni também soe estranho e "desarmônico" 

o implante de silicone nas mamas ou na panturrilha, enquanto entre os ocidentais ele seja 

visto como recurso que oferece maior 'harmonia" de formas. 

A questão postural tem ampliado suas dimensões. Bricot (2001) confere tanta 

importância ao tema que propõe urna nova forma de abordar a medicina, que ele chama de 

"reprogramação postural" ou "posturologia". Ele pensa na postura através de uma óptica 

neurofuncional, levando em conta a função visual na postura estudada por Romberg, a função 

proprioceptiva dos músculos paravertebrais pesquisada por Longet e a função vestibular 

tratada por Flourens. Não faz nenhuma alusão objetiva às características ·culturais, históricas 

ou psíquicas da postura. A postura é tratada como fato objetivo, resultado de uma complexa 

função mecânica e neurofuncional. 

Ele diz que o sistema postural depende de diferentes fontes como exteroceptores, 

proprioceptores e os centros superiores integrando os seletores de estratégias; os processos 

cognitivos organizam as informações colhidas pelas duas primeiras fontes. Bricot (200 l : 22) 

crê numa "invariável postural que representa a posição ideal do corpo no espaço, em um 

determinado momento de nossa evolução .fi/ogenética ''. 

A associação entre postura e capacidade de manusear e manipular é freqüentemente 

utilizada como uma das principais razões para os cuidados posturais. Atualmente, com o 
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crescimento das preocupações ergonômicas e com a implantação de programas de saúde do 

trabalhador, o cuidado postural vem, comumente, justificado como maneira de melhorar o 

desempenho profissional e a produção. 

Os conceitos em tomo da postura apontam para modelos ideais rígidos que levam a 

perceber tudo que lhe escapa pela óptica do patológico, mesmo ao reconhecer a possibilidade 

de variações da normalidade. Alguns autores servem de exemplo para isso, como pode ser 

visto a seguir. 

Reider, 2001 propõe um modelo postural ideal baseado principalmente no alinhamento 

esquelético, não levando em consideração os aspectos dinâmicos da postura. Insistindo na 

importância da "postura normal" alerta que, assim como a maioria dos aspectos da anatomia 

humana, a faixa de normalidade varia consideravelmente de um indivíduo para outro. Apesar 

disso recomenda muita atenção por parte dos examinadores alegando que, por conta das 

inúmeras variações em relação à normalidade entre os indivíduos, deformidades discretas 

podem passar despercebidas com facilidade. Mesmo afirmando as inúmeras variações 

normais, o autor direciona o enfoque para a percepção de desvios sutis. Não leva em conta o 

biótipo, as etnias e o sexo como determinantes da estrutura tisica. Considera a forma do corpo 

exclusivamente através do prisma biológico, não mencionando variáveis de caráter cultural ou 

psíquico. 

Lapierre ( 1982: 299) levanta uma questão semelhante e tenta responder ao impasse 

afirmando ser possível, mesmo diante da grande variabilidade anatômica, estabelecer um 

princípio geral de equilibração considerado normal e desejável. Ele considera que "uma 

atitude na qual cada segmento ocupa uma posição vizinha da sua posição de equilíbrio 

mecânico é uma atitude normal". Ele considera que para um indivíduo só existe uma atitude 

normal e, ao contrário, existe uma infinidade de más posturas possíveis. Ele considera como 

má postura àquela que se estabilizou, e os segmentos corporais, ao invés de oscilarem na 

vizinhança de sua posição de equilíbrio, tomaram-se oblíquos e se estabilizaram através de 

tensões ligamentares e musculares. Define o equilíbrio mecânico como a posição na qual a 

vertical do centro de gravidade cai no interior do polígono de sustentação. 

Para ele, esta condição é necessária para o equilíbrio geral do corpo, sem a qual a 

posição ereta seria impossível. Mas dentro dessa dinâmica, afirma, o equilíbrio dos segmentos 
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pode ser realizado de maneiras muito diferentes segundo um sistema de compensação 

recíproco. À medida que essa angulação aumenta distancia-se do equilíbrio mecânico. Aqui 

então, estão previstas inúmeras possibilidades de resolução postural, na verdade uma 

infinidade de combinações que acaba por contrariar a posição de outros autores. 

Charriere 1987 também fala que a atitude corporal apresenta variações individuais 

importantes e afirma que todas as formas redutíveis dos desvios de coluna vertebral, laterais e 

sagitais estão no limite do fisiológico e do patológico, considerando que os desvios não 

estruturados, compatíveis com a integridade funcional , não são considerados patológicos, 

salvo em alguns casos. Evidencia a dificuldade de separar o normal do patológico e não deixa 

claro quais os casos que, preservando a função, não devam ser considerados como variações 

da normalidade. Não discute quais parâmetros devem ser considerados para a efetivação e 

classificação da postura enquanto normal ou desviante. 

Bradford, s.d. diz que a coluna vertebral normal tem curvaturas fisiológicas na vista 

lateral, mas que não há desvios laterais na vista anterior ou posterior, classificando, portanto, 

como anormalidade os desvios que ocorram lateralmente. Esses desvios laterais, 

reconhecidos como anormalidade ou deformidade recebem nome e subclassificações. São 

chamados de escoliose. Ele afirma existirem muitas variedades de curvaturas da coluna, 

mesmo em pessoas que estão com boa saúde. As dificuldades para a compreensão do que é 

natural e fisiológico continuam quando o autor afirma que a coluna é passível de se curvar por 

conformação natural, por hábitos, pela idade avançada e por dores. Suas afirmações incitam a 

questionar se é correto considerar como patológica uma curvatura que se estabelece por 

"conformação natural" do mesmo modo que se considera aquela que se estabelece secundária 

à dor. 

Ele mesmo admite a presença dessas divergências e atribui a elas a dificuldade de falar 

sobre a prevalência da escoliose no mundo, dizendo que "há uma controvérsia considerável 

sobre o que se constitui uma deformidade da coluna e o que é uma variação da normalidade ,. 

(p. 90). Ele lembra que, para Kane, 1982, se 5\) de escoliose forem considerados significantes, 

a prevalência é muito mais alta do que se forem considerados 10° para definição de escoliose. 

E nesse momento o próprio autor se questiona se uma curva de 5° pode ser considerada como 

patologia ou apenas uma variante do normal, apesar de ter afirmado previamente que não 

existem desvios laterais na coluna vertebral normal. 
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Bradford (s.d. 93) observa que 

"nas esco/ioses torácicas importantes, de 9D° ou mais há, inevitavelmente, 

uma redução significativa na capacidade vital, uma probabilidade duas vezes 

maior que o normal de óbito precoce por cor pulmonale, maior ocorrência de 

desconforto lombar e auto-imagem marcadamente reduzida ", levando a 

"perturbações psicológicas, mas não psiquiátricas" . Diz ainda que "não há 

evidências de que as curvas de 45° ou menos no final do crescimento tenham 

um risco particular de aumento subseqüente, dor, déficit respiratório ou auto

imagem prejudicada. Esses números são baseados, contudo, em média de 

grupos grandes e não significam que não haja um paciente ocasiona/ que 

venha a desenvolver sintomas com uma curva menor que 5D°" (p.93). 

Ao discorrer superficialmente sobre as conseqüências das curvaturas laterais, citando 

escolioses de 45°, ele admite que curvaturas que se afastam grandemente do alinhamento 

proposto inicialmente podem manter-se absolutamente assintomáticas e só asseguram 

complicações a partir de desvios significativamente superiores. Mas ao mesmo tempo 

questiona se escolioses de 5° podem ser consideradas como patologia. 

A fragilidade dos conceitos em tomo desses aspectos posturais traz muitas 

repercussões no campo prático. A avaliação postural de uma mesma pessoa pode chegar a 

diagnósticos ou classificações posturais totalmente divergentes segundo as premissas e os 

parâmetros utilizados pelo examinador. Pacientes são encaminhados para programas de 

correção postural ou mesmo para cirurgias corretivas mediante os pressupostos teóricos 

utilizados pelo profissional responsável pela avaliação. Aliás, indivíduos saudáveis podem 

transformar-se em "pacientes", de acordo com as premissas utilizadas por diferentes 

profissionais. 

A dificuldade em relação ao diagnóstico de desvio postural é apontada também por 

Reider, 2001 (p.04) alertando que 

"como na maioria dos aspectos da anatomia humana, a faixa de normalidade 

varia consideravelmente de um indivíduo para outro. Com freqüência, a 
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distinção entre uma variante normal e uma anormalidade é arbitrária. É 

importante que o estudante lembre que poucos indivíduos possuem um 

alinhamento esquelético ideal". 

Burt 1950 apud Asher 1976, também afirma que a postura ideal, desejável é raramente 

observada. 

Fica desde já a pergunta: se, de fato, esse alinhamento esquelético ideal é característica 

de "poucos indivíduos", que parâmetros são levados em conta para o estabelecimento de uma 

norma? Como considerar esse alinhamento "ideal" como normal? De certo, essas não são 

perguntas fáceis de serem respondidas. 

II - 2 - Breve reflexão sobre o "normal" e-o "anormal" 

A reflexão em tomo do normal e do anormal, do são e do não são implica em enfoques 

sociais, culturais, mais do que propriamente a dimensão médica. Velho 1981 diz que, pelo 

senso comum, o problema dos desviantes ou daqueles que não estão enquadrados no modelo 

esperado são vistos pela perspectiva de patologia. O desvio e o indivíduo desviante são 

abordados através de uma óptica médica ocupada em distinguir o "são" do "não são". O que 

escapa a norma passa a ser encarado como inferioridade à média da população, é pautado pela 

óptica da doença. Traçar um limiar claro e bem definido em relação ao normal e ao patológico 

não é uma tarefa simples, em especial no que se refere ao corpo, entidade demarcada por . 

inúmeras influências culturais, sociais, elas mesmas variáveis em tempo e espaço. 

Canguilhem 1990 fala da norma enquanto aquilo que não se desvia nem para a 

esquerda nem para direita. Ele aponta para alguns sentidos possíveis. Primeiro, o normal 

como aquilo que é como deve ser segundo uni modelo ideal. Segundo, o normal enquanto o 

que se encontra na maior parte dos casos de uma espécie determinada. Ou ainda pode-se 

considerar como normal aquilo que se constitui a média ou o módulo de uma característica 

mensurável. Normal, então, remete simultaneamente a um fato e a um valor, conseqüente de 

um julgamento, atribuído por aquele que fala do fato. 
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Tendo em vista estas três formas de estabelecimento do normal, com relação à postura 

êm-se diferentes possibilidades de concepção. Se for considerado como padrão normal o que 

e encontra na maioria dos indivíduos, o alinhamento esquelético ideal que leva em conta a 

.imetria corporal como parâmetro, não poderá ser utilizado, já que como os próprios autores 

Ldmitem, o alinhamento ideal só é encontrado em poucos indivíduos. Se for levada em conta a 

nédia entre o que é comumente encontrado, possivelmente chegar-se-á a um modelo diferente 

lo ideal atualmente proposto. Então, parece que o que se estabeleceu como normal foi um 

Jarâmetro ideal, um modelo que deve responder a outras várias questões que não aquelas de 

)fdem puramente biológicas. 

Recorrendo a Houaiss para entender a que se refere mais precisamente o termo 

·'ideal", têm-se alguns pareceres sobre as quais vale refletir: 

"J- ideal entendido como aquilo que só existe no pensamento. 2- que possui, 

em grau superlativo, as qualidades positivas de sua espécie ou que se ajusta 

exatamente a um modelo. uma lei. a um ideal. 3- perfeito. 4- modelo de 

perfeição ou excelência. 5- a solução perfeita, o melhor, o que poderia, mas 

tem poucas probabilidades de acontecer. ". 

A questão postural empurra para a busca do idealizado, em resposta a uma demanda 

surgida em dado momento, como já pôde ser visto no capítulo anterior. Esse "alinhamento 

esquelético ideal" foi resultado de uma construção cultural que surgida em um dado momento 

e local, respondendo aos valores éticos e estéticos vigentes e que foi se acentuando até chegar 

aos moldes atuais. 

Dificuldades conceituais não são infreqüentes nas ciências da saúde. Essas 

divergências são encaradas como mero processo de transição numa ciência que "fervilha" 

com novas descobertas e que se pauta pela crença de um processo constante de evolução e 

progresso. Os conceitos científicos são tomados puramente como dados neutros, passivos de 

serem submetidos à verificação segundo metodologias reconhecidas, que podem ser 

confirmados ou refutados, e os novos discursos que surgem são encarados como progressos 

científicos. Raramente se questiona, se essa fragilidade dos pressupostos não é, antes, 

resultado de determinantes culturais, sociais e econômicas que moldam, definem e dirigem a 

forma com a qual esses saberes são organizados. Os pressupostos são considerados de forma 
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acrítica, não permitindo perceber que tantas vezes são organizados a partir de valores e 

contextos culturais, econômicos e sociais que permitem a sua concretização. 

Isso vale em termos de definição do normal e do patológico e consequentemente da 

saúde e da doença. Saúde e doença também são valores submetidos à forma de ver o mundo e, 

portanto, estão submetidos a diferentes contextos históricos, sociais e culturais. Da forma de 

vê-las, surgem diferentes formas de abordá-las. 

Canguilhem 1990 faz considerações relevantes que devem ser levadas em conta . 

quando se pensa em questões de saúde de natureza ambígua ou ambivalente como é a postura. 

A doença não é só uma alteração quantitativa na vida de quem a porta. Ela só pode ser 

entendida ao nível da totalidade orgânica e, em se tratando do homem, ao nível da totalidade 

individual consciente, quando ela é compreendida como uma espécie de mal. 

Guazzelli (2001 : 91) diz que na consideração da "doença" concorrem não só os 

discursos e posturas técnicas, representados pelos profissionais e pesquisadores da área de 

saúde, mas também a apreciação dos pacientes e das idéias dominantes no meio social. 

Considera que a doença 

"é o que remete a limitação do corpo, a vulnerabilidade, a ameaças, aos 

obstáculos... Estar doente significa ser nocivo indesejável ou socialmente 

desvalorizado ". 

Toda sociedade, no seu bojo cultural, constrói uma determinada idéia de normalidade, 

que é acompanhada por uma capacidade normativa. Isso ocorre na tentativa de organizar-se e 

de se afastar do caos que representa tudo o que não se consegue explicar ou significar. 

Buscam-se significados, afastando-se do estado de "natureza" para a organização de seu 

"mundo". 

Na ciência ocidental as questões de saúde e doença são permeadas por uma idéia de 

valor quantitativo quanto aos fenômenos fisiológicos. O patológico definido a partir do 

normal é verbalizado através de prefixos como hiper ou hipo, designando a idéia de aumento 

e diminuição. Nas categorias posturais, os prefixos podem ser encontrados em designações 

como hiperlordose ou hipercifose, referindo-se ao aumento ou acentuação de curvaturas. A 
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presença desses termos evidencia o caráter eminentemente patológico pelo qual a postura 

pode ser tomada. 

Observando as considerações feitas por Lapierre, 1982, toma-se que a questão postural 

excede os limites do biológico, apesar do discurso médico pouco refletir sobre isso. Ele 

considera que a postura não deve ser concebida como um equilíbrio mecânico, mas como um 

equilíbrio neuromotor, uma reação pessoal a um estímulo constante: a gravidade. Levando em 

conta esse princípio, os ajustes posturais são respostas a estímulos sensoriais. Até esse 

momento ele olha para os aspectos "fisicos" da postura, mas completa que, sobre esse fundo 

proprioceptivo, vêm se enxertar modulações afetivas, considerando que a atitude postural é 

também um comportamento social e um modo de expressão de personalidade profunda. 

Por conta disso, o próprio Lapierre 1982 considera que a atitude "normal" tanto quanto 

o homem "normal" é uma abstração. Ele fala sobre a dificuldade de estabelecer normas de 

atitude, afirmando que, ao tratar-se do alinhamento lateral, a observação dos desvios é tãcil de 

ser realizada já que é considerada normal uma atitude sensivelmente simétrica, mas no plano 

antero-posterior ele afirma que as normas de atitude são bastante mal definidas. Ele se 

questiona a partir de que angulação pode-se considerar que a lordose lombar e a cifose 

torácica sejam anormais. Mas, mesmo tendo afirmado que a atitude normal é uma abstração, a 

semelhança de Bradford s.d., Lapierre 1982 remete toda e qualquer curvatura lateral à esfera 

patológica. 

Esse autor utiliza a expressão atitude no lugar de postura, remetendo a vários 

significados que escapam de um enfoque estritamente fisico . Em Michaelis encontram-se 

alguns significados interessantes. que mostram que esses dois termos, postura e atitude, 

excedem o limite das questões biológicas. Inicialmente, sobre a palavra "atitude", diz-se que 

é: 

" (J) modo de ter o corpo, postura. (2) norma de proceder ou ponto de vista em 

certas conjunturas. (3) propósito ou significação de um propósito. (4) psicol.: 

tendência a responder de uma forma positiva ou negativa. a pessoas, objetos 

ou situações. (5) sociol.: tendência de agir de · ttma maneira coerente--com 

referência a certo objeto. ". 
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Houaiss traz esses significados: 

"(J) maneira como o corpo está posicionado: pose, posição, postura. (2) 

comportamento ditado por disposição interior; maneira de agir em relação à 

pessoa, objeto, situação, etc.; maneira, conduta. (3) posição assumida, 

orientação, modo ou norma de proceder. (4) comportamento afetado. (5) 

propósito ou modo de se manifestar esse propósito. (6) estado de 

disponibilidade psicofisica marcado pela experiência e que exerce influência 

diretiva e dinâmica sobre o comportamento. ". 

Assim como postura, a palavra atitude é polissêmica, escapando de um conceito 

estritamente fisico, mas marcadamente associada a representações psíquicas e sociais. Além 

disso, as palavras, pertencendo a um sistema simbólico que lhes concebe, trazem a 

necessidade de pontos de referência, já que comportam a relatividade. Não representam um 

valor absoluto, não bastam em si mesmas. Elas só se manifestam quando postas frente a 

parâmetros e eles podem estar marcados pela subjetividade, tomando dificil a determinação 

do que é considerado como desvio. Alguns discursos científicos mostram isso. 

Lapierre (1982: 299) após considerar as dificuldades de se determinar a normalidade 

ou anormalidade de uma curvatura afirma que 

"esta apreciação muito subjetiva está, em geral, baseada no golpe de vista 

morfológico do examinador, que se refere, mais ou menos inconscientemente, 

às suas concepções estéticas". 

Reider (2001 : 296), ao tentar oferecer algum parâmetro de avaliação para as cifoses 

torácicas diz que 

"devido à dificuldade em quantificar a quantidade de cifose torácica pelo 

exame físico, os desvios do grau normal de cifose torácica são habitualmente 

avaliados através de comparação geral com a experiência anterior de 

normalidade do examinador ". 
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A questão do "ponto de referência" também está em Charriere ( 1987: 11 ). Ele diz que 

os desvios antero-posteriores "são difíceis de determinar. em particular. devido à ausência de 

uma linha natural de referência" 

Souchard, (2001: 157) também relativiza a avaliação da atitude, so que agora a 

comparação é feita à luz de valores estéticos. ao imaginário e ao ideal de perfeição. Ele diz 

que a perfeição é, por definição, inacessível. mas adverte que é preciso conhecê-la e aos seus 

critérios, para tentar aproximar-se dela. Ele toma a perfeição como parâmetro para o modelo 

postural, ignorando que o ideal de perfeição responde a inúmeros valores culturais ao afirmar 

que 

''apenas em relação a ela (a perfeição) é que podem ser julgadas as 

deformações. e é esta busca de perfeição que guia. a cada instame. a ação 

modeladora do terapema ". 

O ideal de perfeição, permeando todos os espaços da vida de um sujeito, seja nas suas 

relações externas com o meio, seja internamente. no seu universo psíquico. Participa da 

criação de uma imagem de corpo, que fará parte de uma imagem de si mesmo, da auto

imagem do sujeito. A imagem corporal pressupõe a dialética entre o real e o imaginário, que 

subjaz à formação e a mudança das representações do próprio corpo. É uma construção 

dinâmica carregada de significados. A imagem do corpo emerge do mundo. Cada civilização 

viu e vê o corpo e o seu ideal de perfeição segundo a idéia que tem de mundo. Corpo e 

mundo se refletem. participam de uma mesma dinâmica. 

Guazzelli 2001 afirma que assim como a imagem do corpo representa valores, desejos, 

perspectivas de um determinado tempo, de uma determinada cultura. o anormal representa 

uma disjunção, uma ruptura da ordem estabelecida e a percepção de que essa ordem foge ao 

controle, remetendo ao caos. Numa sociedade fortemente marcada pelo caráter disciplinador, 

a impossibilidade de comandar; subverte o poder e demarca a impotência. 

A afirmação de Souchard 2001. portanto. obriga a retomar a discussão sobre 

deficiência. deformidade. incapacidade e desvantagem. Seja pelo olhar de quem a vê. seja 

pelo olhar de quem é visto. aquilo que se afasta do modelo esperado ameaça. desorganiza. 

mobiliza provocando a hegemonia do emocional sobre o racional 
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Souchard (2001 : 108), ao classificar os desvios laterais da coluna vertebral na 

categoria de patologias, recorre à imagem da deformidade, da incapacidade, da desvantagem, 

da inferioridade sempre carregada de forte apelo emocional, situando-a no pólo oposto da 

perfeição: 

"Se considerarmos quanto uma escoliose pode ser mal vivida 

psicologicamente por um adolescente, que pode já se julgar condenado à 

lendária corcunda de Quaíimodo, uma boa situação funciona/ e estética toma 

ainda mais valor ". 

A figura do corcunda, remetendo à deformidade, é usada como referência dentro de 

um discurso tomado como técnico, com o objetivo de causar impacto. É usada como uma 

ameaça que deve ser afastada e que faz justificar a intervenção terapêutica. Souchard 2001 

lançou mão da deformação fisica, daquele que se distancia da forma humana, do que se 

compreende como diferente, do que remete ao animal; o impacto dessa comparação é 

especialmente importante em uma cultura marcada pelo posicionamento do homem como 

senhor, manipulador da natureza e não como ser que dela faz parte. Desenhados de modo 

exagerado, a escoliose e seu portador repercutem de forma penosa numa sociedade 

competitiva, marcada pela lógica da produção, pela aparência e pelo capital. 

Mas quais razões estariam por traz da comparação de uma questão tão complexa e tão 

pouco clara como são os desvios posturais em seu ámplo espectro de classificações a uma 

imagem tão contundente? Canguilhem 1990 diz que a anomalia só é conhecida pela ciência 

após ter sido sentida pela consciência sob a forma de perturbação ou nocividade. O 

reconhecimento das alterações posturais respondeu antes a questões culturais, sociais e 

econômicas do que propriamente a uma percepção médica. 

O discurso médico só pôde se apropriar da postura enquanto objeto morfo-estrutural 

ou funcional a partir da sua percepção ideal e do conseqüente estabelecimento de desvios. É 

somente depois de tomar-se passiva de erro e de desvio que a postura pode se tomar alvo do 

discurso científico. A sensação de obstáculo, de perturbação ou nocividade deve ser 

considerada como normativa, já que implica a referência, mesmo inconsciente, de plenitude, 

de perfeição. É porque existem anomalias experimentadas, manifestadas, sentidas como um 
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mal orgànico que existe um interesse. primeiro afetivo e depois teórico, pelas anomalias. É 

por ter sido compreendida como patologia que uma anomalia desperta o estudo científico. 

As alterações posturais que muitas vezes são assintomáticas, que sequer são 

percebidas pelo portador enquanto um "problema .. e que têm, muitas vezes, a sua existência 

enquanto patologia somente possível através de um processo de "conscientização", por uma 

apropriação cultural, aparecem, nos discursos teóricos e entre os meios leigos, manifesta no 

personagem por Vítor Hugo. A comparação com Quasímodo utilizada no discurso técnico é 

eficiente graças a uma sensibilidade, a uma percepção das questões posturais que tem sua 

gênese tanto mais em bases culturais do que propriamente em uma razão "médica". 

Esse fenômeno de percepção de uma variação do normal como patologia é flagrante 

no caso de desvios posturais. Vários autores aludem à necessidade de "conscientização" do 

portador quanto a sua desordem postural. já que ela pode não ser percebida pelo "portador". a 

não ser pelos aspectos estéticos, já que é comum a ausência de dores e incapacidades. 

Asher ( 1976: 53) diz que "e"os de postura devem ser mostrados aos pacientes de 

modo que possam reconhecê-los e retomar 'voluntariamente ' a uma posição de repouso 

estável". Charriere (l 987: 31/) faz considerações que seguem a mesma linha. Ele diz que os 

portadores de atitudes escolióticas ou escoliose 

.. não têm consciência de seu desequilíbrio: não há dor, não há incómodo 

postura/ ... O escoliótico adaptou-se ao seu desvio. Para levá-lo a querer o 

tratamento a conscientização dos defeitos é indispensável. Ela aparece como 

uma necessidade imperiosa de ordem psicopedagógica ... Os defeitos devem 

ser evidenciados no início de todas as co"eções realizadas ... O indivíduo que 

viu a realidade de seus defeitos tenta, sem dificuldades. suas primeiras 

correções . ._ 

Souchard (2001: 84) compartilha dessa posição. Ele diz que a postura escoliótica bem 

como outras situações que escapam do alinhamento esperado podem não ser percebidas: 

··uma posição perfeitamente palOlógica é vivida como normal. A conseqüência 

mais nefasta dessa psicopatia corporal é que ela se opõe desde logo a 
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correção. Toda a tentativa de melhorar da morfologia e dos gestos é 

considerada perturbadora do esquema corporal, em refação ao que ele está 

habituado a experimentar. O fisioterapeuta deve, portanto, levar o paciente 

para uma reaprendizagem da normalidade e a sua aceitação ". 

Esse autor compara as posturas que fogem ao modelo esperado à psicopatia, uma 

doença mental marcada pelo comportamento anti-social, amoral, sem demonstração de 

arrependimento ou remorso. Ele equipara a não percepção do desvio postural e a adaptação do 

sujeito à resolução postural que não corresponde ao modelo ideal a uma situação mental 

patológica marcada pela negação dos desígnios sociais e culturais. 

Deseja-se induzir o portador do "defeito" postural, fazendo-o "conscientizar-se de seu 

"defeito" para que seja submetido à terapêutica. À incorporação do "ser defeituoso" deve 

seguir-se uma abordagem cognitiva, mobilizando afetos e emoções do portador. Charriere 

(1987 : 39) diz que a primeira fase do tratamento das desordens posturais é a 

"conscientizaçã~ ··, já que segundo ele, 

"tudo começa por ela. Ela condiciona tudo. Sua finalidade é motivar o 

paciente, conseguir a sua adesão, ajudando-o a descobrir seus defeitos. O 

paciente .considerado em sua ~otalidade é assim induzido a querer. sentir. 

saber, aceitar suas primeiras correções; mas sua bagagem ainda está longe de 

ser sólida " 

Em outras palavras, toma-se um indivíduo que não tem a percepção de anormalidade e 

ressaltam-se nele características, rotulando-as como desvios. Características antes percebidas 

como uma forma própria de ser, são transformadas em defeitos que devem ser abolidos, 

mediante uma terapêutica fisica ·e psicopedagógica. Deseja-se atingir a forma como o 

indivíduo vê a si mesmo e as repercussões dessa auto-imagem no âmbito interpessoal. Força

se sua adesão apelando-se aos significados associados ao defeituoso, ao deficiente; lança-se 

mão de um dos piores medos humanos: o de não pertencer, de não ser aceito, de estar à 

margem e de não ser merecedor de afeto positivo. 

Outra evidência da repercussão dos valores culturais agindo sobre o corpo e, 

conseqüentemente sobre os cuidados posturais é a prioridade que os aspectos estéticos 
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recebem na correção da "má postura". Brito Jr. (1995 : 252), por exemplo, diz que a "hoa 

postura freqüentemente sugere indivíduo na posição em pé satisfazendo determinadas 

especificações estéticas e mecânicas". 

Kottke ( 1994: 794) diz que "os sintomas da escoliose são primariamente os da 

aparência indesejável. As seqüelas estéticas são significativas porque a escoliose é mais 

freqüente em meninas na proporção de 9: 1 ". Veja que os pressupostos levados em conta são 

altamente subjetivos. Sabe-se que "valores estéticos desejáveis" variam de lugar a lugar e de 

tempo a tempo; são, portanto, mutáveis. Acaba também explicitando um valor estético típico 

de sua época, ao justificar a necessidade dos cuidados posturais pela maior prevalência junto 

às mulheres, das quais ainda é cobrado o ideal de perfeição de um modo mais ostensivo do 

que aos homens. 

Knoplich ( 1989: 167) valorizando as manifestações estéticas recomenda que "as 

jovens com seios grandes não devem se curvar para esconder o volume dos seios" e sim 

''usar roupas soltas e discretas", numa alusão que parece mais apropriada a uma revista de 

moda do que a um livro sobre desordens da coluna vertebral. 

O que poderia representar apenas variações posturais toma o caminho dos desvios e 

das divergências, que, ao estabelecerem valores de juízo, qualifica homens e seus corpos 

como melhores ou piores, eficientes ou deficientes. bonitos ou feios. brilhantes ou medíocres. 

Ter uma "boa postura" representa então a imagem de alguém que é especial; afasta o homem 

da imagem de animal e remete à imagem do homem superior. A "má postura'', ao contrário, 

aproxima o homem da imagem do rude, do primitivo, e do selvagem, e até da figura do "não 

homem", do "monstro". 

II - 3 - A idéia de homens superiores e inferiores presente nos discursos 

posturais médicos 

Essas representações em tomo da postura encadeiam-se à idéia da superioridade 

humana na evolução das espécies. Bricot 2001, por exemplo, trata da questão postural sob o 

prisma da filogênese. Esse enfoque evolutivo na postura é considerado também por outros 

autores como Bienfait 1995 e Asher 1976. A postura bípede, através do enfoque 
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evolucionista, é compreendida como o produto de milhões de anos de seleção natural. A 

postura ereta está associada à liberação dos membros superiores na tarefa de loco'moção, ao 

aumento do campo de visão e à fabricação de instrumentos. Asher (1976: 20) diz que 

1 

1 

l 
1 

"é possível que a fabricação de instrumentos tenha se desenvolvido antes 

que o a1idar e a postura ereta tivessem se aperfeiçoado, e pode ter sido um 

dos fatores responsáveis pela aquisição da postura ereta" 
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Figura 3 - Evolução da postura humana (ASHER, C. "Variações de postura na criança". São Paulo: editora 

Manole: 1976. p21fig3.1) 

Hearn, (1973: 7) dá um bom exemplo desse enfoque de superioridade conferido a 

humanidade através da postura ortostática bípede dizendo que 

"o homem com sua inteligência superior, aprendeu a ficar sobre dois pés, o 

que, infelizmente significa que o alinhamento das vértebras passou de 

horizontal para vertical, o peso de cada uma comprimindo a outra, com a 

massa adicional da cabeça formando um pesado fardo ... mas a modificaçã.o da 

coluna não está completa já que 35% das pessoas parecem que vão ca;r de 
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rosto no chão e 50% parecem que estão avançando com muita dificuldade, 

podendo cair de costas a qualquer instante ··. 

Gelb (2000: 57) seguindo a linha evolucionista diz que 

"a postura ereta é o resultado de milhões e milhões de anos de 

desenvolvimento e constitui o estágio mais avançado do processo evolutivo ... 

Propicia o melhor funcionamento possível dos sistemas de apoio vitais para o 

corpo, como a respiração, circulação, digestão e da inteligência e 

emoções.( . .) se não adotamos uma postura totalmente ereta é porque não 

exploramos o nosso potencial de sermos plenamente humanos". 

A postura bípede é uma linha divisória que separa homens de outros animais. Mas tal 

como esse fato é usado nos discursos posturais, ela se presta a marcar a diferenciação de 

homens em estado "natural", "rudes", brutos para homens civilizados, cultos, inteligentes. 

Indica que a "boa" postura ainda não é a: mais comum porque ainda não estamos prontos, do 

qué decorre a idéia que a educação postural está associada à evolução do homem. De fato, a 

postura bípede é uma hegemonia humana. O que se pretende destacar aqui, no entanto, é 

como esse fato é utilizado para considerar como homens inferiores aqueles que não 

alcançaram o ideal postural, ao mesmo tempo em que cria a idéia de superioridade para 

aqueles que a buscam. 

Charriere (1987: 48), evidencia a presença de "humanos inferiores" na questão 

postural dizendo que 

"as variações posturais individuais não negligenciáveis são muitas vezes 

importantes. Certas crianças têm um ·valor biológico fraco: hipotróficos, 

astênicos, hipotônicos, distônicos ... ". 

Também no campo preventivo esse autor estabelece critérios de avaliação permeados 

por valores culturais que, agindo sobre o corpo, criam ideais de "corpo superior" e "corpo 

inferior". Ele diz que 

"especialmente nos casos de inferioridade biológica, o desenvolvimento 

normal do capital genético pode ser perturbado pela ação do meio ambiente ... 
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A prevenção, que visa evitar essas perturbações, tem seu papel desde a mais 

tenra idade" (p. 50). 

Expressões como "inferioridade biológ.ica ' e "capital genético" revelam valores da 

sociedade de onde eles brotam. 

Valores semelhantes podem ser vistos em Knoplich ( 1989: 46) quando diz que a boa 

postura 

''está associada a saúde e vigor físico e, obviamente, a má postura com 

doença e mal estar. A má postura está ligada a fatores musculares 

inadequados e, provavelmente a problemas emocionais ". 

Heam 1973, autora de um livro de título bastante curioso, "Você é tão jovem quanto a 

sua coluna", além de considerar as questões posturais segundo um prisma fortemente 

funcional, como a forma de se sentar, de como dormir, confere-lhe também a conotação de 

valor de juízo. A juventude é entendida como valor a ser alcançado e a "boa" postura é vista 

como manifestação de juventude. Recomenda que ao manter-se em pé, erga-se o peito, 

imaginando-se alto e ainda que se contraiam os músculos abdominais e glúteos, entendendo 

que esses músculos formam uma cinta natural em tomo do tronco e que "essa cinta natural, 

mantêm j ovens as linhas do corpo e evita o relaxamento muscular, característico da meia 

idade, que para alguns começa tão cedo " (Hearn 1973 : 54). 

Heam ( 1973 : 3 7) associa a forma de dormir a aspectos de coragem e covardia, 

recomendando que não se durma enrolado, já que 

''alguns psicanalistas afirmam que esta posição é própria daqueles que têm 

medo de enfrentar a vida e preferem a posição embrionária, com suas 

memórias inconscientes de calor e proteção ". 

Depois de aludir ao medo, à covardia e à fuga, considera que "mesmo aqueles que 

dormem corajosamente, ao despertar numa noite fria encontram-se, muitas vezes, 

completamente encolhidos". Prescreve que deve evitar-se o jeito "covarde" de dormir, 
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considerando-o fator contributivo para o surgimento de dores e doenças da coluna vertebral, 

recomendando uma forma "corajosa" de dormir, em outras palavras, desenrolado. 

Gelb (2000: 91) também valorizando a juventude, ao mesmo tempo em que demonstra 

o temor e a aflição à que o envelhecimento remete, diz que 

"o lento declínio da estatura do homem é um indício desigual entre nossos 

poderes corporais e a força imutável da gravidade que nos força para baixo 

quando gostaríamos qe nos elevar. Lutamos contra ela todos os dias, a cada 

movimento de nossos membros. a cada batida de nosso coração. A gravidade 

altera, e não pouco, a altura de um homem entre a manhã e a noite; deixa 

marcas nas nossas rugas, nos nossos lábios e seios caídos. É a força 

indomável que acaba por nos derrotar. que nos leva ao nosso leito de morte e 

nos faz descer ao túmulo ". 

Essa frase revela o medo do envelhecer. O lento declínio causado, ou pelo menos 

estimulado, pela ação da gravidade mostra a lenta aproximação da morte. Na visão desse 

autor, a "boa" postura pode minimizar os efeitos do envelhecimento, adiando a morte, o 

esquecimento, a fragilidade do corpo. Se não pode evitar o nefasto, pode retardá-lo, 

permitindo ao corpo escapar da dor, do sofrime~to e da incapacidade. 

É preciso considerar que a valorização da juventude e do jovem é proeminente em 

nossa sociedade, mas não é, necessariamente, um valor universal. Existem grupos culturais 

onde rugas e marcas não são consideradas, necessariamente, deprimentes. Elas podem conotar 

sabedoria ou experiência e, inclusive, outorgar status ao seu possuidor, não sendo repulsivas. 

O enfoque conferido a esse aspecto da questão postural esbarra na "higienização da 

espécie". Gelb (2000: 163/164) falando do método Alexander, diz que 

"seu campo de aplicação propriamente dito são os indivíduos mais jovens, a 

geração em crescimento, afim de que estes possam vir a ter, o mais cedo 

possível. um padrão correto de apreciação sensorial e de auto-julgamento. 

Quando uma parcela razoável da nova geração adquirir uma coordenação 

adequada, poderemos ter certeza, pela primeira vez, de que os homens e 
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mulheres do futuro serão capazes de se apoiar em seus pés, dotados de um 

equilíbrio psicofísico satisfatório, para encontrar confiança e felicidade, ao 

invés de medo, confusão e insatisfação, os contingentes de seu meio 

ambiente ". 

O que o autor pretende alcançar são valores compatíveis com o modelo sociocultural 

de uma sociedade de mercado, movida pela competição, prontidão e confiança, pelo 

autocontrole e disciplina, que rejeita o medo e o fracasso . Esse autor continua dizendo que 

"Dewey e Alexander acreditavam que a educação deveria se dedicar ao 

desenvolvimento da responsabilidade individual e a libertação do hábito 

impensado. Ambos compreenderam que as exigências da vida moderna não 

podiam ser atendidas por crianças que se limitassem ao domínio dos fatos, 

mas por indivíduos educados para dominarem a si mesmos" (p. 164). 

O modelo desejado é mais do que exercício de controle externo, como um controle 

remoto. É antes o controle exercido pelo próprio indivíduo. É uma instância poderosa do 

regime disciplinador, já que é exercido durante todo o tempo, em todo lugar. O corpo e a 

postura pensados dessa forma são instrumentos e alvos de exercício de poder. São ao mesmo 

tempo agentes e vítimas do controle. Constituem-se como formas de dominar, domesticar, 

reprimir, refrear. 

Gelb 2000 diz que a qualidade de nossas vidas é resultado da escolha que fazemos 

sobre a maneira pela qual nos conduzimos a cada dia. Entende que a postura e os gestos 

indicam não só sentimentos, emoções, posição social, mas a qualidade de cada um, o valor 

moral, o estágio de evolução de cada sujeito. Imprime ao sujeito a responsabilidade sobre a 

sua postura, na linha de pensamento que reza que "só tem má postura quem quer" e "se você 

tem essa postura defeituosa é porque você é negligente ou inferior" . E tomando a criança 

como a representação de um novo tempo para o homem, recomenda que é entre os mais 

jovens que deve ser iniciado este trabalho. 
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II - 4 - A preocupação com a postura da criança 

O fato de a criança representar um novo tempo é uma das razões para a idéia de 

intervenção postural, ainda nos seu primeiros anos de vida. Os discursos médicos dizem que a 

má postura pode trazer graves conseqüências para a vida da criança e por isso enfatizam a 

necessidade de intervenção terapêutica. No entanto, como se pretende demonstrar nas 

próximas páginas, esses discursos mostram-se muitas vezes vulneráveis e inconsistentes. Os 

discursos médicos apontam como fundamentais para a vigilância postural o espaço doméstico 

e a escola. Reivindicam o atento acompanhamento dos pais e alude à ação de professores p.ara 

esse fim. 

Por conta de ser um espaço onde a criança é mais prontamente encontrada e em 

grandes grupos, a escola tem sido o principal espaço de investigação e muitos autores a 

reivindicam como espaço para a abordagem postural. As pesquisas científicas que tentam 

estudar a incidência e a prevalência de desordens posturais usam a triagem escolar como um 

dos principais campos de investigação. As pesquisas, em geral realizadas por médicos, 

fisioterapeutas e professores de educação fisica, tentam mostrar a escola como espaço 

potencialmente privilegiado para os cuidados posturais. 

A intervenção desses profissionais no ambiente escolar revela o desejo de atuar em 

três diferentes linhas: avaliar e identificar as desordens posturais, encaminhar as crianças 

portadoras de alterações posturais para os serviços de ortopedia e fisioterapia e implementar 

programas preventivos dentro da escola. A tentativa de inserir os cuidados posturais no 

ambiente escolar está atrelada ao caráter pedagógico que acompanha o cuidado postural. 

Charriére 1987, por exemplo, recomenda um trabalho direcionado ao escolar de modo que a 

altura da cadeira e do espaldar, mais do que conforto, provoque um esforço de crescimento 

vertebral que mantenha as correções posturais. 

Muitos dos autores pesquisados recomendam a atuação terapêutica de modo 

"precoce". A palavra parece inadequada, já que significa o que frutifica ou amadurece antes 

do tempo normal ou aquilo que é antecipado. Mas ela é utilizada referindo-se à hipótese de 

que as alterações posturais, estejam ainda incipientes na criança e que possam evoluir para 

graves distúrbios posturais, ainda que pouca certeza se tenha sobre isso. 
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Kottke 1994, por exemplo, entende a escoliose como o mais deformante dos 

problemas ortopédicos em crianças. Ele afirma que a escoliose é uma condição 

potencialmente progressiva que as afeta durante o crescimento. Segundo ele as alterações 

resultantes podem ser tão graves que só poderão ser corrigidas mediante cirurgia e por isso 

recomenda reconhecimento e tratamento precoce. Ele considera que as curvaturas laterais 

podem progredir até que o crescimento epifisário esteja completo e o término do crescimento 

tenha sido alcançado. Indica o uso de coletes de correção nas rotações, mesmo em ângulos de 

apenas 1 O ou 15° de desvio lateral. Esse autor considera que os exercícios não impedirão ou 

deterão uma curvatura que está em crescimento, mas manterão a flexibilidade e melhorarão a 

postura. Segundo Kottke 1994: 801 

"a detecção precoce da escoliose ou do dorso redondo e o tratamento 

energético com métodos conservadores apropriados previnem as inevitáveis 

alterações estéticas e incapacitames que geralmente ocorrem posteriormente 

na vida do paciente. Entre as incapacidades relatadas, menciona as 

complicações cardiovasculares e dor, apesar de afirmar a existência de 

controvérsia quanto à incidência destes quadros. " 

Bienfait (1995 : 147) concorda com esses autores, dizendo que 

··o problema da evolução domina essas afecções mecânicas. Recusar um 

tratamento precoce ou um colete de manutenção sob o pretexto de que a 

afecção parece benigna resulta com freqüência num adulto portador de uma 

deficiência. No século em que mais se fala sobre medicina preventiva, é nas 

deformidades estáticas que ela é mais fácil de ser aplicada". 

Mas apesar do alerta, reconhece limitações nesse poder de atuação dizendo que 

''temos a possibilidade de impedir certas escolioses. Podemos corrigir uma escoliose não 

fixada de primeiro grau. Nada podemos além disso". 

Souchard 2001 também indica a abordagem terapêutica em cnanças dizendo que 

quanto mais jovem for o paciente, mais significativo é o risco evolutivo. Charriere ( 1987: 49) 

diz que as atitudes escolióticas evoluem para a cura espontânea e não para as formas 

estruturais, mas, ainda assim considera que 
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"elas parecem apresentar um problema mecânico e um problema 

reeducativo ... São distúrbios leves de atitude corporal ... dependem de 

desequilíbrios ou de insuficiências de ordem tônica, de estados 

fisiológicos ... ligados aos fenômenos de crescimento e são muitas vezes 

considerados normais e inevitáveis ... Entretanto, deixar por conta da natureza 

é arriscado. Pelo menos é preciso ajudá-la já que a cura não é espontânea em 

todos os casos. Como os desvios ântero-posteriores redutíveis ditos astênicos, 

o problema é dominado pelo aspecto fisio-psicológico e pelo aspecto 

preventivo ... No campo de algumas atitudes esco/ióticas, todos os métodos 

podem alcançar resultado ... " 

Apesar de dizer que certas resoluções posturais podem ser etapas ou variações do 

normal, ele utiliza a expressão "cura espontânea", remetendo-as ao campo da patologia. Esse 

mesmo autor, citando pesquisas realizadas com escolares na França, diz que inicialmente os 

pesquisadores foram surpreendidos com as altas taxas de prevalência junto às crianças de 3ª. e 

4ª. séries. Esses índices chegavam a 60% , mas se espantaram ao perceber que grande parte 

desses desvios desaparecia por si mesmos nas classes superiores. O autor considera que esses 

números na verdade não detectaram escolioses estruturais, mas sim atitudes escolióticas, de 

caráter funcional . Charriére ( 198 7: 7) considera essas atitudes como 

"simples adaptação funcional às posições eretas ... que não apresentam 

nenhuma deformação estrutural ... não são permanentes, uma vez que são 

espontaneamente redutíveis ... não evoluem praticamente jamais ·· 

Essas palavras se opõem ao que esse mesmo autor considerou ao afirmar que a cura 

não é espontânea em todos os casos. 

Ele alude às vantagens higiênicas e estéticas no cuidado postural junto a cnanças 

dizendo que "a educação deve substituir essas posições assimétricas por uma posição 

simétrica, ligeiramente mais custosa, mas que apresenta vantagens higiênicas, funcionais e 

estéticas indiscutíveis" (p.50), sem deixar exatamente claro que vantagens são estas. 
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Esses textos evidenciam que mesmo considerando que certos achados possam fazer 

parte do espectro da normalidade, está criada a atmosfera do patológico, ao serem usados 

termos como "cura'', "intervenção" e "prevenção". A forma como são construídos esses 

discursos se presta mais para confundir do que para esclarecer os profissionais envolvidos. 

Discursos assim enviesados por valores culturais travestidos como questões fisiológicas ou 

biomecânicas não permitem perceber a influência do processo civilizador. Aquilo que escapa 

a simetria, ao controle do corpo é entendido como não civilizado. Não se acredita numa 

resolução natural. O indivíduo deve ser submetido à terapêutica. A postura está associada a 

um discurso higiênico. A alteração postural faz considerar o portador como "não limpo", "não 

evoluído", "não forte'', "não disposto", ou seja, alguém menos civilizado e mais "animal", 

necessitando, então, de intervenção. 

Pensando assim a reeducação postural, se por um lado é vista como um cuidado do 

corpo, por outro pode prestar-se a instrumento de exercício de poder, de controle; é um 

instrumento disciplinador. Ao invés de libertar, aprisiona e ao fazê-lo oferece um bônus: 

sentir-se civilizado, pertencente a seu grupo e nele, cumprir um determinado papel. Gelb 

(2000: 157) serve de exemplo. Tentando mostrar as benesses da abordagem corporal cita sua 

experiência em um bairro pobre londrino onde após o uso de sua técnica ··a classe se tornou 

a mais quieta da escola". Concebido para o campo pedagógicó esse método pretende, mais 

do que a mera capacitação fisica, o aperfeiçoamento moral e intelectual. 

Alguns discursos que seguem a linha preventiva mostram-se mais rígidos e radicais . 

Knoplick ( 1999: 151) coloca-se favorável ao uso de colete de Milwaukee em crianças com 

ângulo superior a 20° dizendo que, nesses casos: 

"não adianta as mães se iludirem pois, com a ginástica e postura correta, a 

criança não conseguirá equilibrar esse desvio ... Com o crescimento das 

vértebras essa curvatura vai aumentando e somente esse colete poderá 

impedir a progressão desse desvio. Se as mães ou os responsáveis não 

obrigarem as crianças a colocarem esse colete durante 2 3 horas por dia, 

permitirão a ocorrência de um desvio tão grande na coluna que poderá afetar 

os órgãos internos do abdômen, produzindo distúrbios digestivos e renais, ou 

dos órgãos do tórax, como dificuldade respiratória ou circulatória. Muitas 
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vezes a curvatura se toma tão acentuada que se torna incompatível com a 

vida, se não for realizada uma correção cirúrgica '·' . 

Esse autor, mesmo considerando que a escoliose pode estar presente em uma postura 

correta, apresenta um prognóstico extremamente sombrio e grave para ela, mesmo nos 

ângulos de desvios considerados brandos e benignos para outros autores. Exige a participação 

da família no processo terapêutico, em especial quanto à vigília para garantir o uso do colete. 

Para envolver os familiares lança, mão de ameaças assustadoras que ultrapassam o temor das 

deformidades e fala do risco de comprometimento da vida da criança. Mas depois de 

afirmações tão contundentes, Knoplich (1999: 152) acaba por reconhecer que "inúmeras 

pessoas têm escoliose e ignoram o fato, vindo a descobri-la quando fazem uma radiografia de 

coluna ". 

Uma das razões para um discurso tão radical quanto contraditório está na ausência de 

conhecimentos científicos sólidos com relação à escoliose e a outras alterações posturais e aos 

prognósticos de evolução. Talvez esteja, ainda, na ambigüidade existente no conceito de 

postura. Essa situação é reconhecida por alguns vários autores, representados aqui por Ollier 

200 l in Souchard 2001. Referindo-se a escoliose, recomenda uma investigação e 

acompanhamento precoce, além de uma vigília intensa, mas reconhece que o agravamento da 

curvatura é incerto e que inexistem testes prognósticos que permitam inferir sobre a sua 

evolução. 

A questão postural abre espaço para outros julgamentos de valores com forte viés 

cultural, social e econômico. Brito Jr ( 1995: 257 /256) diz que o quadro emocional está 

refletido na postura e associa os aspectos emocionais a valores esperados e refutados na nossa 

sociedade. Ele diz que "em geral, indivíduos confiante, positivos, apresentam um padrão 

postural adequado, ocorrendo o contrário com indivíduos deprimidos, insatisfeitos··. Ele 

esbarra também nos modelos de força e . vigor fisico e mental, associando a má postura a 

pouca energia dizendo que 

"a fraqueza muscular e o baixo nível de reserva de energia predispõem, em 

geral, o indivíduo a adotar a posição de descanso com o mínimo necessário 

para mantê-lo na posição que se encontra. com a finalidade de conservar 

energia e, portanto uma condição postural alterada ". 
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Também para Lapierre (1984: 301/302) questões como incapacidade ou 

comprometimento do vigor fisico são determinantes da má postura. O autor considera que, do 

ponto de vista neuromotor, as más atitudes são obtidas com o mínimo de regulação 

neuromotora, e, por isso, ele as considera como "preguiça neuromotora ". A linguagem 

utilizada nos discursos técnicos está contaminada por valores sociais e culturais, 

especialmente ligada ao papel desempenhado pela produção e pelo trabalho. A expressão 

"preguiça neuromotora" induz ao combate à má postura, já que carrega valores culturais que 

despertam sentimentos de rejeição. Valores subjetivos acompanham seu olhar sobre a postura 

e ele afirma que 

"o apoio inadequado acarreta uma certa inércia no desencadeamento e 

acompanhamento dos movimentos dinâmicos e exprime uma falta de confiança 

em si, uma atitude de recuo e de inércia diante da vida, uma recusa de relação 

e de comunicação ". 

O que parece constituir-se como uma afirmação neutra e objetiva, baseada em 

pressupostos neuromotores e fisiológicos, está, na verdade, carregado por ideologias e valores 

subjetivos pré-estabelecidos em tomo do corpo e da postura. 

A preguiça é apontada como causa das alterações posturais também em relação às 

atividades dinâmicas. Knoplich ( 1999: 94), ao fazer uma série de prescrições com relação a 

atividades de vida diária como pegar objetos do chão ou colocá-los em lugares altos, critica a 

forma habitual e natural utilizada pelos indivíduos com má postura e considera que "levantar 

objetos do chão sem dobrar a perna é realizado, talvez, por preguiça ". 

Criticando a má postura durante a marcha, Knoplich (1999: 139) evidenciando o 

caráter ideológico do seu discurso diz que 

"as pessoas deprimidas, ansiosas (.. .) que acabam resultando em tensão 

muscular, andam como se carregassem todos os problemas do mundo nas 

costas (...) Com isso alteram o equilíbrio do corpo - um imaginário fio de 

promo que passa pela coluna, bacia e pés, desequilibrando o passo, numa 

postura antigravitacional". Por outro lado, considera que a forma correta de 
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andar é ''olhando sempre para a linha do horizonte, olhando as pessoas nos 

olhos e até mesmo com um certo ar de arrogância. Isso significa que a cabeça 

baixa dá um ar de timidez. insegurança ... Esse tipo de olhar altivo, já por si só 

melhora o estado de humor e a disposição de enfrentar o mundo ". 

Suas recomendações, que pretendem prevenir as dores na coluna vertebral, lembram 

mais um manual de etiqueta social. A atitude e postura propostas pelo autor refletem valores 

que só podem ser perfeitamente compreendidos sob o ponto de vista ocidental: altivez, 

arrogância, humor estável. Soment~ sob este prisma é que se pode compreender um mundo 

que não existe para ser vivido, mas "enfrentado". Enfrenta-se aquilo que assusta, o que escapa 

do domínio e que precisa ser domado, domesticado. Nessa leitura de mundo, não há lugar 

para a preguiça, para a fragilidade, para o temor, para o medo; isso é coisa para os fracos, ou 

para aqueles que têm uma postura ruim e que têm poucos recursos dentro desse "mundo". 

Charriere (1987: 27), por exemplo, diz que na abordagem terapêutica 

"a intensidade dos exercícios é facilmente ajustável; eles proporcionam a 

pacientes - que em ortopedia são freqüentemente fracos - efeitos fisiológicos 

gerais ". 

Seguindo essa mesma lógica, Lapierre (1984: 300) considera que o equilíbrio postural 

"exprime o comportamento psicológico do indivíduo como confiança em si, 

abertura para o mundo, disponibilidade para a ação. Ele exige uma boa 

integração do esquema corporal e um esquema de atitude corretamente 

estabelecido ". 

Esses discursos só são possíveis porque o corpo é, antes, capaz de uma semiótica. Ele 

traz mensagens, significados que são compreendidos dentro de códigos culturais de uma 

sociedade específica. O andar " ideal" em um mosteiro carmelita ou num templo budista 

certamente seria distinto. Esses parâmetros de adequação postural podem ser perfeitamente 

compreendidos e dimensionados segundo os valores de uma sociedade que objetiva a 

produção, a força física, o vigor e despreza aquilo que não remete a essas características. Se 

considerarmos outras culturas, ou mesmo outros momentos da nossa própria cultura. achados 
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como hipotrofia e astenia poderiam ser compreendidos como, delicadeza, fineza, marca de 

quem prescinde da atividade tisica, ao contrário de serem compreendidos como fraqueza. 

Gelb (2000: 55 e 57) mostra a postura enquanto uma questão interativa e confere 

importância aos aspectos éticos e estéticos envolvidos. O parâmetro de comparação 

transcende linhas imaginárias, eixos corporais e a simetria corporal e avança na direção de 

valores de juízo. Ele garante que não preconiza uma postura ideal de cabeça, mas sim o 

melhor uso do corpo, posições de "vantagem mecânica" e que essas posições podem ser vistas 

"em alguns adultos notáveis... como Muhamed Ali à época de sua melhor 

forma, Arthur Rubinstein e Mikahil Baryshnikov .. que mostram graça e 

facilidade em cada movimento que executam. Quanto à postura, é interessante 

comparar a relação entre a cabeça, o pescoço e o torso dessas pessoas com 

as das pessoas que vemos no trem ou no bar, ou ainda com um exemplo 

clássico de má coordenação, Richard Nixon ". 

Hearn (1973 : 55/56) compartilha com essa idéia e diz que 

"o andar correto é facilmente notado pela linha· da cabeça que parece flutuar, 

sem os altos e baixos dos que andam aos francos, defeituosamente ... Alguns 

transeuntes na rua mantêm o corpo inclinado para trás e pisam com força com 

os calcanhares; são os 'barrigudos' que possuem musculatura abdominal 

insuficiente e que terão calosidades nos calcanhares... Os que sabem 

caminhar são cada vez mais raros. Eles mantêm o corpo bem equilibrado e 

avançam sem esforço, de modo suave. São os que gostamos de observar num 

palco de teatro ou no cinema, e que lembram panteras sinuosas ou atletas 

gregos: há beleza em seus movimentos ". 

Os modelos posturais propostos remetem a nomes consagrados mundialmente pelo 

sucesso de seus feitos, segundo os valores da sociedade contemporânea. Em contraponto, 

figuras marcadas pelo desastre, pelas trapalhadas e pela corrupção, sintetizadas na figura de 

Nixon ou no "monstrinho barrigudo" a nos lembrar da natureza rude, animal, em nós. Não 

deixa de ser uma releitura do Quasimodo de Vitor Hugo, que só pode ser perfeitamente 

compreendida sob a óptica dos valores da sociedade ocidental. 
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A postura vem na esteira dos discursos higiênicos, carregada de valores culturais e de 

uma sensibilidade própria de nossa época. Charriere (1987: 38) fala da correção postural e da 

atividade fisica como fundamentais na saúde do indivíduo, considerando suas repercussões 

positivas sobre as funções nutricionais, no desenvolvimento orgânico e também na 

regularização e funcionamento geral através de exercícios. Ele destaca que a atividade física, 

visando à correção postural, deva estar associada a "conselhos relativos à higiene geral da 

vida que podem ajudar o escoliótico, por este ser. muitas vezes. fraco. relativamente ". 

Esse mesmo autor recomenda algumas "práticas higiênicas" ao ar livre como 

caminhar, passear de bicicleta, nadar, atribuindo a elas inúmeras vantagens, sem, no entanto, 

especificá-las. Segundo ele, algumas desordens posturais que surgem após doenças ou 

acidentes leves ocorrem quando existem "estados fisiológicos reduzidos por higiene geral 

defeituosa, principalmente a higiene alimentar, a falta de sono, de ar puro, de movimento, 

por fadiga nervosa e estafa" (p. 48). 

Outra referência habitual nos discursos médicos para a categorização da "boa postura" 

é a "economia" de gestos e de gasto energético, não sendo, no entanto, interpretada da mesma 

maneira. Charriere 1987 diz que sempre se tentou corrigir os desvios posturais a fim de 

melhorar a estática corporal, de adquirir um melhor automatismo postural que possa se 

afirmar econômica e inconscientemente em todas as circunstâncias. Ele propõe a correção 

postural buscando um automatismo postural cômodo, assegurado em todos os momentos. Mas 

deve-se levar em conta que a posição percebida como cômoda pode coincidir com aquela 

considerada como inadequada, o que segundo vários autores, exige a "conscientização dos 

defeitos". 

Esse autor afirma que, ao buscar a economia, a atitude postural é comumente 

assimétrica, mas, em condições normais, o paciente passa de uma atitude assimétrica a uma 

atitude assimétrica inversa, permitindo assim repousos alternados. Como a simetria é um dos 

valores mais proeminentes no diagnóstico postural, toma-se difícil chegar a um denominador 

comum. 

Lapierre 1984 entende a postura como um mecanismo econômico, que demanda um 

mínimo de esforço para ser mantido e estabelecido. Brito Jr 1995 também utiliza essa 
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eferência como definição de postura dizendo que a melhor postura é aquela que preenche 

odas as necessidades mecânicas do aparelho locomotor na posição de menor esforço e 

náxima sustentação. Esta posição também é aceita por Kendall 1977 e por Bienfait 1995. 

Contradições podem ser reconhecidas mesmo por Don Lehmkuhl (1987: 372) que se 

~eferindo as questões de conforto diz: 

"a avaliação de postura e alinhamento corporal exige uma postura ereta 

simétrica com os braços relaxados ao lado do corpo. Embora esta posição 

seja chamada de postura ereta, confortável, relaxada, ela não é confortável 

por nenhum período de tempo, e o indivíduo escolherá uma postura que seja 

menos cansativa ". 

A preocupação "econômica" usada como premissa de boa postura transcende o 

universo individual enquanto preservação de energia, otimização do gesto, menor fadiga e, 

portanto, maior capacidade de ação e produção. Ela pode ser vista também como preocupação 

no plano macroeconômico e se presta como argumento para a realização de programas de 

correção postural em vários espaços sociais como a escola e os ambientes de trabalho, seja 

como forma de aumentar a força de trabalho, o desempenho e a produção, seja como maneira 

de, prevenindo lesões e possíveis afastamentos, diminuir custos. 

Bricot (2001 : 9) entende que a medicina atual custa caro, mas, apesar disso, "nem 

sempre trata bem e raramente cura ". Ele afirma que essa situação é particularmente clara no 

que diz respeito a dores vertebrais e reumáticas. Valorizando as medidas preventivas, ele 

desloca a atenção para a saúde do trabalhador e para o gasto que dores associadas aos 

problemas posturais representam. O autor diz que "./7% dos franceses sofrem de dores nas 

costas e que mais de 26.000.000 dias não trabalhados são perdidos anualmente ... eles oneram 

o orçamento do Estado e do Seguro Social". Este argumento tem particular impacto em uma 

sociedade que, organizando-se sob o modelo capitalista, concebe o corpo-instrumento, o 

corpo-ferramenta, o corpo reificado, visto como capital e meio de produção. O cerne da 

questão não está posto no homem, mas no comprometimento da sua capacidade de produção e 

no prejuízo causado ao Estado, ao seguro social. 
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Justificando a necessidade do cuidado postural esse autor argumenta que "os raros 

indivíduos perfeitamente equilibrados não sofrem de dores nas costas '· (p. 23), sugerindo que 

o cuidado postural deva ser estendido para toda a população como medida preventiva, uma 

vez que o perfeito equilíbrio impedirá "dores nas costas", levando a uma importante economia 

de divisas para o Estado e a um aumento da produção. Ele entende que a postura equilibrada é 

um objeto raro, devendo, então, ser construída. O adjetivo "raro" utilizado nesse contexto, foi 

usado para reiterar a necessidade de implantação de programas de correção postural, e não 

para questionar ou evidenciar o paradoxo do modelo postural proposto: ideal mas quase 

inexistente. 

Esse mesmo autor diz que, além de quadros dolorosos, a "má postura", além do 

quadro doloroso, causa a diminuição e a não progressão das performances, bem como a queda 

do rendimento muscular e pelo esgotamento das reservas de glicogênio e a acidose, 

remetendo a uma economia de corpos coerente com a óptica da produção e do corpo utilitário. 

II -5 - O alinhamento e a simetria como parâmetros de normalidade 

A idéia de boa postura ou postura ideal vem acompanhada pela busca da simetria 

corporal, um dos principais parâmetros de ava1iação estrutural e funcional do corpo. Vários 

instrumentos, como, por exemplo, o simetrógrafo, foram criados para a avaliação da simetria 

corporal. Esses recursos se pautam pelo conceito de planos cartesianos. 

É em tomo de uma linha reta média imaginária que estão estabelecidos os 

alinhamentos e conseqüentemente os desalinhamentos posturais. Para Reider, 2001 , os tipos 

mais comuns de desalinhamento são axiais e rotacionais. O alinhamento axial refere-se às 

relações longitudinais dos segmentos dos membros em relação a essa linha média. Esse 

alinhamento é descrito quanto ao ângulo formado entre os segmentos e a linha média. Quando 

esses desvios se dirigem para fora em relação à linha mediana recebem o nome de valgo, 

quando para dentro são chamados varo. 

Reider, 2201 recomenda a investigação do alinhamento rotacional, verificando se 

ocorre torsão do segmento corporal avaliado em tomo do seu próprio eixo longitudinal. São 
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utilizados termos como "torsão" e "versão" para identificar essas rotações. Essas 

investigações são realizadas basicamente em ortostatismo, em posições estáticas, através da 

vista anterior, posterior e lateral, e eventualmente são feitas na posição sentada e deitada. 

A concepção dessa simetria esperada é feita sob a luz de linhas imaginárias que se 

cruzam tal qual um plano geométrico. Vários autores como Reider (2001), Santos (2001), 

Lapierre ( 1982), Bricot (200 l) chamam a atenção para essa simetria. Mas, ao referirem-se, 

por exemplo, às posições dos ombros, surgem termos como porte, atitude e postura, 

empregados, como sinônimos de alinhamento corporal. Mistura-se, então, a valores 

geométricos, matematicamente determinados, valores relativos, culturais e sociais, tomando a 

questão postural bastante complexa. 

Reider (20001: 30), destacando a importância dada à simetria corporal, diz que 

"os ombros devem ser simétricos, linhas imaginárias traçadas entre pares de 

pontos de referência como as articulações esternoclaviculares ou as 

articulações acromioclaviculares devem ser horizontais. A incltnação das : 

clavículas e das espinhas escapulares deve ser simétrica em ambos os ombros. 

Posteriormente, as bordas mediais visíveis · das escápulas devem ser 

aproximadamente paralelas e eqüidistantes dos processos espinhosos da 

coluna torácica. Apesar de a orientação da escápu/a em relação ao tórax 

mudar quando o ombro é abduzido, a localização das escápulas deve ser a 

mesma para posições idênticas durante a movimentação de ombro ". 

Reider (2001 : 292) diz ainda que "o objetivo primordial da avaliação é detectar 

qualquer desvio da simetria perfeita" e que "em condições normais a coluna vertebral deve 

ser retilínea a ponto de um fio de prumo ". Para ele a presença de assimetria em qualquer dos 

parâmetros de avaliação pode sugerir uma anomalia ou deformidade, apesar de reconhecer 

que: 

"a posição habitual em repouso pode variar amplamente entre vários 

individuas ... algumas pessoas tendem a manter seus ombros com as escápulas 

retraídas em posição de atenção enquanto outras assumem uma posição 

protraída ou de ombros cruzados ". 
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Esse autor considera que a simetria é um item muito importante na avaliação da coluna 

vertebral, através da vista posterior. Segundo ele, desde o alto da cabeça até a fenda glútea 

sobre o sacro e o cóccix, todas as estruturas devem estar perfeitamente simétricas. Ele 

recomenda ainda que, na vista posterior, a simetria deva ser observada em outras estruturas. 

Segundo Reider 2001 , são achados indicadores de normalidade a mesma altura de ombros, 

escápulas eqüidistantes em relação à coluna vertebral, costelas bilateralmente simétricas, 

braços com o tamanho e a forma do espaço entre eles e os hemicorpos idênticos e a pelve 

nivelada. Achados que escapem desse modelo, para esse autor, são sugestivos de 

anormalidade. 

É sabido que etnias, biótipos, estados emocronais, hábitos, estéticas determinam 

diferentes posicionamentos do corpo. Um mesmo sujeito pode, no decorrer de um dia, adotar 

posturas diferentes, que são resultados ou instrumentos de sua interação com o mundo. Pode

se inferir, inclusive, que pessoas submetidas ao predomínio de um tipo de interação com o 

meio podem fixar-se em determinada postura. 

Do mesmo modo, uma vez que o corpo e a postura estão carregados de significados, 

na nossa sociedade algumas posturas são mais valorizadas para o desempenho de certas 

funções sociais e profissionais. O que toma isso possível, decerto, não é uma questão 

puramente médica, mas um conjunto de significados culturais e emocionais que acompanham 

a forma do corpo. 

Bricot (20001: 23) considera que deve haver uma linha horizontal entre as pupilas, os 

dois tragus, os dois mamilos, os dois ossos estilóides, a cintura escapular e a cintura pélvica. 

Apesar de alguns posturologistas considerarem como normal uma pequena báscula das 

cinturas, ele não compartilha dessa opinião afirmando que "a co"eção do sistema postural, 

como o concebemos, permite, com freqüência, uma completa correção das básculas". Esse 

autor reconhece a existência de outras concepções de postura ideal, o que comprova que 

aquilo que é considerado como normal para certos autores pode ser entendido como 

patológico para outros. 

Bricot (2001: 23) diz ainda "que nossa lateralidade e a nossa educação que a 

estimula, nos levam ao desequilíbrio, mas não podemos considerar esse f enômeno como 
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normal". Assim, o autor acaba por sugerir que o predomínio da lateralidade deveria ser 

corrigido, propondo medidas pedagógicas que estimulem o uso simétrico dos membros e uma 

exploração mais ampla e simétrica dos conceitos de lateralidade, demonstrando as ambições 

da abordagem postural. 

Se o estabelecimento da normalidade, mesmo quando baseada na simetria, é assim 

complexa, não menos dificil é a classificação dos desvios ou da anormalidade. Por isso, a 

incidência e a prevalência dos desvios posturais não são seguramente detectados. Vários 

autores concordam que apenas uma porcentagem muito pequena da população apresenta os 

parâmetros de normalidade propostos. Reider 2001, por exemplo, lembra que poucos 

indivíduos possuem um alinhamento esquelético ideal. Charriere (1987: 44), falando de 

atitudes escolióticas em crianças, considera que "não existe nenhuma causa mecânica 

aparente". Ele vê a atitude escoliótica como um "mau hábito" e afirma que a criança na 

idade escolar "quase sempre se mantém obliquamente". 

Gelb, 2000 considera a má postura pandêmica. Hearn (1973 : 7) afirma que "somente 

15% se movem bem ". Bricot 200 l concorda com o escasso número de indivíduos dotados de 

uma boa postura. Para ele, a estática normal somente é encontrada em menos de 10% da 

população e afirma que estes indivíduos quase nunca apresentam dores. Asher (1976: 53) 

considera que "uma postura ideal é raramente observada". Mesmo observando tamanhas 

proporções de desvios posturais, esses autores não questionam se os "desvios" não são apenas 

variações da normalidade. Não inferem se o modelo estabelecido, antes de ser determinado 

biologicamente, é determinado culturalmente. 

A literatura técnica mostra que os conceitos de normalidade e de desvio vêm 

carregados de valores de juízo e subjetividade, de um modo tão enraizado que torna dificil a 

sua detecção. Eles são assumidos e incorporados como verdadeiros, encarados como 

detenrtinações biológicas que precisam ser perseguidas sem ter clara a sua fragilidade. No 

momento da atuação prática eles podem ser geradores de dúvidas e angústias. 

Uma vez que a conceituação de postura normal não é uma coisa simples, tanto mais 

complexa é a identificação da má postura. Inúmeros aspectos são levados em conta nessa 

categorização elas variam de autor para autor. Algumas delas já foram discutidas 

anteriormente, mas ainda assim serão retomadas. 
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11-3-A compreensão da "má postura" 

A fraqueza muscular e o baixo nível de reserva de energia, segundo vários autores, são 

causas de má postura. A postura anormal é adotada com a finalidade de conservar energia e 

manter o posicionamento com o menor gasto energético. Convém assinalar que essa premissa 

llsada para a classificação de má postura coincide com algumas definições de boa postura que 

também a entende como uma posição econômica. 

A má postura é também atribuída aos hábitos. Brito Jr 1995 afirma que não só hábitos 

:uins, mas também o "bom hábito postural obtido com o crescimento e desenvolvimento, em 

?era/ numa atividade física esportiva regular " podem desencadear alterações posturais. Para 

!le, na grande maioria das alterações posturais, principalmente em crianças e adolescentes, 

1ão são observadas deformidades irredutíveis ou ·fixadas, mas sim comprometimento da 

:Unção ideal, por causa de encurtamentos musculares e falta de força muscular. 

Segundo ele, a alteração postural se toma inconsciente para o portador. O hábito 

>ostural é adquirido repetindo-se muitas vezes determinado gesto de modo inconsciente, e 

;obre esse repertório gestual serão realizadas todas as atividades, consolidando o desvio 

)Qstural. Ele credita as alterações posturais ao vestuário como determinados usos de bolsas e 

;alçados. Faz referência ainda à aspectos hered_itários, principalmente na cifose e a uma base 

;enética. 

Outro fator considerado por Brito Jr. 1995 nas alterações posturais é a questão racial. 

~le diz que a anteversão pélvica e a hiperlordose lombar observada na raça negra não traduz 

1ma fisiologia postural incorreta ou ruim, ou mesmo uma deformidade, ao contrário da raça 

>ranca que pode representar um desequilíbrio da função de estabilização pélvica e de tronco, 

evando a uma alteração postural importante. Mesmo que essas considerações pareçam 

ógicas, a questão postura/raça, normalidade e anormalidade, despertam outras discussões. O 

lrasil, por exemplo, é um país marcado pela miscigenação, uma mistura de raças que 

lCOmpanha muitas gerações. Como, então, diferenciar se um achado postural está associado a 

1ma característica racial, fiuto da miscigenação ou a uma alteração do equilíbrio ou ainda a 

1ma desordem morfoestrutural e funcional . 



120 

Brito Jr. (1995 : 257) discorre que fatores emocionais interferem na postura adequada. 

Para ele "indivíduos confiantes, positivos, apresentam um padrão postural correto, 

ocorrendo o contrário com indivíduos deprimidos ou insatisfeitos". Como já discutido 

anteriormente, a postura é vista como manifestação de caráter revelando a sua submissão à 

valores de juízo. 

Finalmente este autor fala de fatores orgânicos, alterando diretamente ou indiretamente 

as articulações e os sistemas ósseos, muscular e ligamentar, como ocorre em distúrbios 

nervosos, em patologias musculares, em doenças ósseas, acarretando profundas alterações na 

dinâmica postural. 

II - 4 - Aspectos anatômicos, funcionais e clínicos na questão postural 

A dor exerce papel importante nos discursos referentes à postura. Comumente é 

associada à alteração postural. Sua avaliação é sempre uma tarefa dificil, já que ela é 

influenciada por estados psíquicos e por variáveis culturais, sempre tendo um crivo subjetivo. 

A dor interfere nas dimensões fisicas, emocionais, afetivas e sociais. Em uma sociedade 

guiada pela lógica do mercado e da produção, a dor representa também diminuição da 

capacidade de produção e mesmo incapacidade para o trabalho, ganhando uma dimensão 

econômica. 

A dor pode ter natureza crônica ou aguda. Na primeira observa-se pequena expressão 

dos sinais físicos da doença orgânica, enquanto na dor aguda esses sinais são mais facilmente 

identificados. Kaziama ( 1995: 151) diz que a dor crônica está associada à "ocorrência de 

depressão, ansiedade, hostilidade, adoção de posturas particulares, aumento das 

preocupações somáticas e do período de repouso com conseqüências financeiras e sociais", 

evidenciando a preocupação econômica despertada pela dor. Entre as conseqüências negativas 

da dor crônica está o "aumento do período de repouso " e as "conseqüências financeiras ". 

Ela recomenda, entre outros procedimentos terapêuticos no controle da dor, a reeducação 

postural e a cinesioterapia, entendendo que as alterações posturais podem · ser a causa e a 

conseqüência do processo álgico. 
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Brito Jr. 1995, Kendall 1977, Knoplich 1989 e Bricot 2001 também associam 

alterações posturais à dor, afirmando que a desarmonia entre os componentes do aparelho 

locomotor pode levar ao processo inflamatório desencadeador do quadro álgico. Para eles a 

dor pode ser o sintoma único da alteração postural no adulto e, por isso, os problemas 

posturais devem ser tratados. 

Knoplich 1989 afirma que, se o indivíduo não cuidar dos problemas de postura e das 

agressões psíquicas à vários componentes da coluna, as dores persistirão. Segundo esse autor 

os pacientes que sofrem de dores nas costas desconhecem o que eles próprios podem fazer 

para aliviá-las e afirma que seguir uma série de recomendações sobre como sentar, como 

andar, trabalhar, carregar peso, escolher o vestuário, pode atuar favoravelmente. Ele associa o 

desequilíbrio postural e as dores subseqüentes ao modo de produção de nossa sociedade e à 

adoção da postura sentada por longos períodos o que, segundo ele, leva à sobrecarga de 

esforço, à distensão da musculatura e à fadiga pelo comprometimento circulatório nos 

músculos. 

Bradford s.d. considera que o problema mais comum na escoliose é a dor, mas admite 

que muitos casos de escoliose são assintomáticos, mesmo entre os adultos. Por outro lado, a 

literatura mostra muitas dúvidas quanto a presença de dor em indivíduos corretamente 

alinhados; talvez, por conta do pequeno número de indivíduos que se enquadram no modelo 

de postura ideal, seja dificil chegar a esses dados. 

Bricot 2001 afirma que os raros indivíduos perfeitamente posicionados não sofrem de 

dores nas costas. Kottke 1994, mesmo afirmando que a dor é considerada uma das 

conseqüências de distúrbios posturais, lembra haver controvérsias quanto a sua incidência em 

comparação com indivíduos não portadores. Knoplich (1999:152) afirma que 

"evidentemente uma pessoa que já tenha escoliose desde jovem, que fica obesa 

e não cuida da postura terá problemas psicológicos de tensão nervosa e 

muscular e acabará tendo uma discopatia e uma série de dores, como as 

outras pessoas nas mesmas circunstâncias, porém sem escoliose ". 

Souchard 2001 afirma que as escolioses idiopáticas da criança e do adolescente são 

indolores; mas, como outros autores, reconhece que muitas desordens posturais são 
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assintornáticas, podendo passar despercebidas ao longo da vida, tanto esteticamente quanto 

pela ausência de dor. 

Don Lehrnkuhl 1987 compreende que urna contração mínima de poucos grupos 

musculares é suficiente para manter a postura ereta. Desconfortos ou dores, segundo ele, 

seriam causados não por contração muscular ou gasto de energia excessiva, mas sim por 

insuficiência vascular das estruturas que estão sob compressão ou tensão. Corno a dor está 

associada nesses discursos aos desalinhamentos, vale tentar compreender um pouco de corno 

as estruturas corporais estão concebidas anatomicamente. 

II - 7 - Aspectos anatômicos, funcionais e clínicos envolvidos na postura 

Na descrição dos elementos corporais usa-se a posição anatômica, que consiste no 

corpo em posição ereta, de pés unidos, cabeça e olhos voltados para o horizonte, membros 

superiores locados ao longo do tronco, com as palmas das mãos voltadas para frente. Esta 

posição é usada para indicar relações topográficas. Por esse corpo passam planos imaginários: 

o plano sagital, o plano frontal e o plano transversal. O plano sagital ou mediano divide o 

corpo em metades direita e esquerda. Nesse plano, os movimentos que levam um seguimento 

corporal para frente são chamados de flexão e os que levam o seguimento para trás são 

chamados de extensão. (McMinn 1989, Calais-Germain 1991) 

~--:...~ -., 
. i l.}. ; . \ __ _,/,. . . 

! --- ~·~ ! 
1 l . ' \\ 
1 ~ \:.... ! 11 

~ '. ' \.\ ' ' \ \1 
~ ' . ...- \ 

\ \ 

1 \
1

~. · r 
1 1 1 

~) 

Plano frontal Plano transversal Plano Sagital Posição Anatômica 

Figura 4 - Posição anatômica, planos frontal, sagital e transversal. (CALAIS-GERMAIN, B. "A natomia para o 

movimento ". foi. 1: Introdução à análise das técnicas corporais ". São Paulo: Manole, 1992. p. 7,8,9.10) 
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O plano frontal divide o corpo em anterior e posterior. Nesse plano, os movimentos 

são visíveis de frente. Os movimentos que aproximam o seguimento deslocado à linha 

mediana são chamados de adução e os que se afastam de abdução. Em relação ao tronco e 

pescoço, o movimento em plano frontal é chamado de inclinação lateral. 

O plano transversal divide o corpo em porções superior e inferior. É o plano no qual se 

realizam os movimentos visíveis de cima ou de baixo. O movimento em plano transversal que 

leva uma parte do corpo para fora se chama rotação externa. O movimento que leva para 

dentro se chama rotação interna. São essas linhas imaginárias que se prestam para a 

verificação da simetria, tão valorizada na avaliação postural. 

Curvaturas e arcos corporais também estão submetidos a modelos de normalidade, 

mas como foram discutidos anteriormente, estes moldes não estão consistentemente 

estabelecidos. O exame postural envolve uma observação estrutural dos diferentes segmentos 

corporais; a linha da gravidade é a principal referência utilizada para a investigação em 

diferentes planos. Todos os segmentos corporais - a cabeça, o tronco, os membros superiores 

e membros inferiores - são avaliados em relação a esse parâmetro; é dessa linha que se servem 

os autores para falar de simetria corporal, uma das principais referências da "boa" postura. 

A coluna vertebral é formada por trinta e três vértebras, que foram agrupadas 

segundo as regiões que ocupam: sete vértebras cervicais, doze vértebras torácicas, cinco 

lombares, cinco sacrais e quatro coccígeas. Os dois últimos grupos apresentam as vértebras 

fundidas entre si. 

Na visão lateral a coluna vertebral apresenta várias curvaturas fisiológicas que 

correspondem ás suas diferentes regiões. Essas curvaturas, convexidades e concavidades que 

se sucedem recebem respectivamente o nome de lordose e cifose. A região cervical e a região 

lombar apresentam convexidade anterior e as regiões torácica e pélvica - formada pelo sacro 

e pelo cóccix - apresentam concavidade anterior. As cifoses torácica e pélvica já estão 

presentes na vida intra-uterina e por isso são chamadas de curvaturas primárias. As lordoses 

cervical e lombar aparecem depois do nascimento; a primeira vai se formando à medida que a 

criança adquire controle da cabeça e a segunda quando começa a deambular. São, então, 

secundárias. 
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Gray 1988 fala da forma ideal dessas curvaturas. A curva cervical, segundo ele, inicia

se no ápice do processo odontóide ou dente e vai até a metade da segunda vértebra torácica. O 

dente é uma extensão cranial do corpo da segunda vértebra cervical. A curva torácica inicia-se 

no meio da segunda vértebra torácica e termina no meio da décima segunda. A curva lombar 

começa no meio da última vértebra torácica e termina no ângulo sacro-vertebral. Esse autor 

diz que a convexidade das três últimas vértebras é mais acentuada que as duas primeiras. 

Finalmente, a curvatura pélvica inicia-se na articulação sacro vertebral e termina na ponta do 

cóccix. 

Calais-Germain (1992: 35), pensando de forma diversa, considera que essas curvaturas 

variam de um indivíduo para outro. Para ela a cifose torácica pode "praticamente não 

existir ". 

Kahle (1997: 62) diz que a curvatura da região cervical apresenta muitas variações e 

que na idade entre 20 e 30 anos podem-se diferenciar três tipos: 

"aquela usualmente apresentada como lordose típica que é mais rara; uma 

lordose dupla, também denominada angulação de lordose, que é a mais 

freqüente e finalmente a lordose pode estar quase ausente e fala-se então de 

uma coluna vertebral retificada ". 

Leva em conta diferenças entre a coluna vertebral em homens e mulheres, observando 

que a lordose típica é mais rara em mulheres, a lordose dupla é igualmente freqüente nos dois 

sexos e a retificada é mais comum na mulher que nos homens. A lordose típica recebe esse 

nome porque todas as vértebras estão posicionadas em lordose; na lordose dupla as vértebras 

superiores estão lordosadas enquanto as últimas estão retificadas. 

Ele ressalta que a coluna vertebral vai se modificando devido à diminuição da 

espessura dos discos intervertebrais, formando uma curvatura xifóide de toda a coluna e sua 

mobilidade é diminuída. Diz-se xifóide a toda estrutura com forma de espada. 

Oliver 1998 considera duas curvaturas na coluna cervical. A primeira é a cervical 

superior, que se estende do occipital ao áxis e a segunda, mais extensa, que se estende do áxis 
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até a segunda vértebra torácica. A curvatura cervical inferior é convexa em sentido anterior e 

é direcionada inversamente em relação à curvatura cervical superior. 

Essas curvaturas podem ser interpretadas pela óptica do patológico. Asher (1976:27) 

considera três graus de cifose: o moderado, o médio e o severo. Sem especificar exatamente 

os parâmetros, classifica como moderados aqueles em que ocorre um ''pequeno aumento da 

curvatura normal ". 

Reider (2001 : 296) considera que na perspectiva lateral a coluna cervical a lordose 

cervical pode estar diminuída ou até retificada de modo anormal, como fonte de dor. Ele 

considera normal a cifose torácica que apresenta de 21 a 33° quando medida 

radiograficamente pelo ângulo de Cobb. Mas esse mesmo autor considera a dificuldade para 

quantificar a cifose torácica através do exame tisico e diz que os desvios devem ser avaliados 

através de "comparação geral com a experiência anterior de normalidade do examinador". 

Ele diz que a cifose torácica acima da faixa normal produz um aspecto de ombros caídos. 

Brito Jr. 1995 considera o dorso curvo como uma deformidade antiestética e 

antifuncional. Segundo esse autor ela é marcada pelo aumento do ângulo da cifose fisiológica 

e com o conseqüente aumento da lordose lombar, pelo deslocamento do centro de gravidade. 

Ele não faz referência ao limite normal considerado quanto ao ângulo de Cobb. Ele diz que a 

cifose dorsal aumenta com a idade, em especial nas mulheres pós-menopausa, em geral por 

ação da osteoporose. Outra alteração destacada por ele é a hiperlordose cervical, caracterizada 

pela elevação da linha do horizonte, acompanhada por contratura permanente da musculatura 

extensora cervical. Associa a presença de dores locais e cefaléias ao quadro postural. 

Na posição de pé, segundo Oliver 1998, a lordose lombar deve formar um ângulo entre 

o promontório do sacro e a horizontal que varia entre 50 e 53°. Para ele na postura normal, em 

posição ereta, o corpo de L5 coloca-se verticalmente sobre o sacro. Ele admite que as 

tentativas de medir a lordose lombar levaram a diferença substancial de resultados já que os 

investigadores usam diferentes parâmetros. 

Essa diferença de parâmetro pode ser vista em Knoplich 1989 que, diferente de Oliver 

1998, considera que a lordose lombar está diretamente relacionada com a obliqüidade pélvica 

que, segundo ele, deve estar em torno de 20°. Considera que uma inclinação maior que esta 
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leva ao aumento da lordose e conseqüente deslocamento do centro da gravidade e 

realinhamento de todas as curvas para uma compensação postural. 

Bienfait (1995: 66) propõe um modelo de alinhamento lateral ao qual chama de 

alinhamento occipital-escápula-sacro de Mezieres, que considera uma boa estática quando a 

sínfise mentoneira esteja no alinhamento da sínfise pubiana Para ele "a lordose é um exagero 

permanente da curva fisiológica das colunas cervical e lombar, mas é uma correção da curva 

na região dorsal". Ao contrário de Reider 2001, esse autor não avalia as curvas de modo 

isolado, mas sempre através da globalidade, conceito explicado anteriormente. 

• I 

Figura 5 - Resolução ideal da lordose lombar e o posicionamento pélvico correspondente. segundo Bienfait. 

(BIENF AIT, M. "Os desequilíbrios estáticos: filosofia, patologia e tratamento fisioterápico ". São Paulo: 

Summus, 1995. p 66 fig 102) 

Bienfait ( 1995: 66) diz que a posição pélvica e a curva lombar são inseparáveis, 

chamando esse complexo de "segmento fêmur-tronco" . Segundo ele, no exame estático 

sempre é encontrada a associação entre a anteversão pélvica e a lordose lombar; só raramente 

verifica-se retroversões pélvicas associadas à inversão da curvatura lombar, ou seja, a cifose 

lombar. As duas situações estão inseridas na categoria dos desequilíbrios. Anteversão pélvica, 

chamada por alguns autores como báscula anterior, consiste em uma rotação anterior da pelve 

sobre o fêmur na articulação coxo-femoral; o movimento inverso da pelve, ou seja, a rotação 

posterior da pelve sobre o fêmur é chamada por retroversão pélvica. 
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Figura 6 - Movimento da pelve segundo Calais- Gennain (CALAIS-GERMAIN. B. "Anatomia para o 

movimento ". Vai. 1: Introdução à análise das técnicas corporais". São Paulo: Manole. 1992. p 198) 

Bienfait 1995 faz considerações sobre a lordose fisiológica, diferenciando-a da lordose 

anormal. Para ele, na estática, o ponto frágil do homem ereto é a falta de tonicidade dos 

glúteos e a tensão do psoas. Sua tendência é a anteversão pélvica e a lordose lombar. Sobre 

essa tendência pode se acrescentar uma contratura das massas lombares e uma retração da 

porção tônica do psoas. 

Esse autor discorda de outros que consideram que a lordose é compensada por uma 

cifose dorsal. Ele diz que 

"é preciso abandonar a idéia estúpida que ainda encontramos em muitos 

livros: a lordose é compensada por uma cifose e vice-versa. Nada pode ser 

mais falso. Veremos que uma Jordose é compensada por outra lordose " 

(Bienfait 1995: 66) 

Essa posição do autor vem testemunhar a dificuldade encontrada para o 

estabelecimento de condutas e a controvérsia presente no tema. 

Reider 2001 considera que a lordose lombar normal deve complementar exatamente a 

cifose torácica e a lordose lombar, de modo que a base do occipício, ou parte ínfero-posterior 

da cabeça, possa repousar diretamente sobre o sacro. Ele considera que a lordose lombar 

normal é de 60° e que podem ocorrer vários desvios possíveis da lordose como hiperlordose, 

diminuição da lordose, deformidade lombar em dorso plano e deformidade em giba. Ele 

considera a hiperlordose uma deformidade postural flexível. Também associa a hiperlordose à 

contratura em flexão dos quadris. Ele não faz referência a variáveis étnicas ou etárias nem a 

sexo. 
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Segundo Reider 2201 a diminuição da lordose lombar é uma deformidade temporária e 

reversível, secundária a dor e ao espasmo muscular que normalmente vem associado a ela. 

Admite como deformidade tanto a hiperlordose quanto a sua diminuição ou retificação. 

Brito Jr. 1995 diz que a hiperlordose lombar surge como conseqüência da flexão da 

cintura pélvica com a inclinação das vértebras sacrais para frente . Desse modo, a lordose 

lombar se acentuará para equilibrar o sistema acompanhado por aumento da cifose dorsal e da 

lordose cervical. Isso provoca, segundo ele, a diminuição da flexão de tronco, uma limitação 

dos movimentos e propensão a hemiação discai. Ele não trata das retificações lombares em 

seu trabalho. 

Campignon 1995 considera que a hiperlordose aparece quando ocorre uma competição 

entre as cadeias musculares pôstero-mediana e a ântero-mediana responsável pela cifose 

dorsal, colocando como razão para esse desvio postural a ação de grupos musculares não 

considerados por outros autores. 

Outra questão postural muito discutida é a escoliose. Talvez seja esse o aspecto que 

maior número de polêmicas desperta. A escoliose consiste em uma curvatura lateral da coluna 

vertebral e a literatura apresenta controvérsias quanto ao reconhecimento da escoliose como 

um achado normal na coluna vertebral. Khale 1997 afirma que escolioses mínimas são 

observadas com freqüência em radiografias e considera a curvatura lateral para a direita do 

plano sagital mediano mais freqüente que para a esquerda. Esse autor não esclarece o que 

entende como "escolioses mínimas", ou a partir de que ângulo elas escapam do padrão 

normal. 

Knoplich 1989 diz que de cada 100 pessoas, quatorze são portadoras de uma pequena 

escoliose e, a exemplo de outros autores, não esclarece quando classificar uma curvatura 

lateral como pequena. Também Kapandji (1987B: 14), considera que, na vista anterior ou 

posterior, a coluna é retilínea. Mas afirma que "pode existir certa curvatura transversal sem 

que se possa falar nesse caso em curvatura patológica quando ela permanece no interior de 

limites estreitos ", sem também especificar que limites estreitos são esses. Segundo ele, ocorre 

uma rotação automática dos corpos vertebrais, que em certos casos, por perturbações da 
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estática vertebral, por má distribuição das tensões ligamentares quanto a desigualdades de 

desenvolvimento, pode tornar-se permanente. 

A escoliose consiste na inclinação e rotação dos corpos vertebrais. A escoliose 

estrutural, para alguns autores, refere-se às situações em essa inclinação e rotação vertebral 

fixou-se. Os quadros de escoliose sem rotação de vértebras e costelas e que podem ser 

corrigidos temporariamente com a mudança de postura ou mudança de tração são 

considerados curvas não estruturais. 

Gray 1977, Oliver 1998 afirmam que a coluna vertebral, anatomicamente normal, tem 

uma leve curvatura lateral cuja convexidade se dirige para o lado direito. Atribuem essa 

curvatura ao predomínio de lateralidade, à ação muscular e ao arco aórtico e a parte superior 

da aorta torácica descendente. Essa posição contraria outros autores como Reider 2001 que 

consideram que a coluna vertebral deva ser absolutamente retilínea, entendendo qualquer 

desvio ou assimetria como indicativo de uma anomalia ou deformidade. 

Mesmo com alguns autores levando em conta variações do alinhamento lateral como 

normais, os desvios laterais são abordados comumente através da óptica do anormal ou do 

patológico. Apesar de afirmarem que a atitude ou postura escoliótica pode manter-se sem 

evolução na infância e na adolescência e mesmo diante da ausência de limites precisos do 

àngulo de desvio lateral a partir do qual se pode considerá-la como patologia, a vigilância e a 

abordagem terapêutica são constantemente recomendadas. 

Charriére 1987, por exemplo, refere-se às situações de desvios laterais utilizando os 

termos "defeitos" ou "deformidades " e recomenda estiramentos passivos, trações, aparelhos 

ortopédico ou colete de Milwakee. Reconhece dois tipos de escoliose, a estrutural e a não 

estrutural. Segundo ele a fisioterapia pode apresentar resultados nas atitudes escolióticas, mas 

os resultados tornam-se menos interessantes nas escolioses leves. Nos desvios mais graves ele 

recomenda que a fisioterapia seja associada ao uso de aparelhos ortopédicos e cirurgia. 

Aponta como causas os desequilíbrios da pelve por diferença no comprimento dos membros 

inferiores, alterações morfoestruturais dos pés como pés planos, cavos, valgos, varos, 

alterações nos joelhos como o valgismo, o varismo e o geno recurvato. Cita também as 

paralisias ou paresias dos músculos de tronco e as posições antálgicas como causas da 

escoliose, mas reconhece que a causa da maior parte das escolioses e das atitudes escolióticas 
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permanecem desconhecidas e o que se faz na maior parte das vezes é apenas combater suas 

manifestações. 

As dificuldades para explicar as escolioses e suas causas também são admitidas por 

Knoplich 1989. Ele tenta apontar algumas causas como fatores genéticos, musculares, 

ligamentares, articulares. metabólicos. intensidade e velocidade do crescimento pondero

estatural, distúrbios neurológicos congênitos ou adquiridos e ainda os distúriios de equilíbrio. 

Mas, admitindo que o prognóstico das escolioses altas - aquelas curvaturas presentes nos 

setores cervicais e torácicos da coluna vertebral - é pior que nas curvaturas mais baixas, 

reconhece que esse é outro detalhe inexplicável da biomecânica da escoliose, pois se os 

fatores como a gravidade e o peso corporal tivessem algum efeito na evolução da curva 

escoliótica, a pior evolução deveria ser a da curvatura lombar. 

Bradford s.d. considera que não há desvios laterais na coluna vertebral normal, mas 

que elas podem estar presentes em indivíduos que gozam de perfeita saúde, por conformação 

natural e por hábitos. Admite haver controvérsia quanto a interpretação da escoliose enquanto 

variação da normalidade ou como deformidade. Fala da falta de parâmetros para essa 

classificação e diz que, se for levada em conta, para o diagnóstico de deformidade, curva 

acima de 10°, será obtida uma prevalência muito inferior aos índices obtidos nos diagnósticos 

de curvas de 5º. Como a incidência de curvas de 5° é muito alta, ele questiona se essa 

angulação não deva ser considerada como variação do normal. 

Constata que alguns estudos voltados à incidência de escoliose basearam-se em 

radiografias de tórax realizadas para triagem de tuberculose enquanto outros foram 

organizados a partir de triagem escolar. Ele cita trabalhos de Shands e Eiseberg, 1955 que 

através de exames radiológicos de tórax de 50.000 pessoas observaram escoliose de 1 Oº ou 

mais em 1, 9% dos indivíduos com mais de 14 anos de idade e escoliose de 20º ou mais em 

0,5%. Como se trata de um trabalho realizado através de radiografias de tórax, o resultado 

encontrado diz respeito somente a escolioses torácicas, não avaliando outras regiões 

corporais. 

Bradford, s.d. cita ainda estudos realizados no início da década de sessenta em 

Delaware, América do Norte, por Hensinger e cols. que acompanharam 316.000 estudantes 

em idade escolar e deles. l . 109 foram encaminhados para a avaliação médica. Destes jovens. 
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599 receberam diagnóstico de deformidade da coluna vertebral : 475 casos de escoliose, 47 

casos de cifose dorsal, 15 casos de hiperlordose; l 7 sujeitos apresentavam dores nas costas e 

27 relataram episódios de torcicolo. 

Charriére 1987 considera a coluna vertebral como um mastro articulado e o tronco 

como um sólido eminentemente deformável onde toda a musculatura do tronco intervém nos 

movimentos e na manutenção da postura. Para ele, nos desvios laterais da coluna vertebral a 

função muscular é menos importante do que o equilíbrio das tensões de elevação em todos os 

planos. Concebendo-os como entidades patológicas, entende que os desvios e as deformações 

vêm complicar esse equilíbrio e até transformá-los, causando encurtamentos de ligamentos e 

músculos na região da concavidade, provocando a assimetria de pressões sobre as epífises 

vertebrais e favorecendo as deformações estruturais o que provoca novas contrações. As 

estruturas musculares na convexidade se alongam e se reforçam, agravando o desequilíbrio ' 

das tensões. Por isso defende a intervenção terapêutica. 

Bradford s.d. conta que no período entre o século V e XV pouco se discutiu e poucos 

progressos foram conseguidos quanto ao tratamento das deformidades da coluna, voltando 

a ser uma preocupação com a revolução científica. A partir dai vários autores se ocuparam 

com as causas da escoliose e com condutas terapêuticas, sem sucesso. A partir da segunda 

metade do século XX os estudos sobre a escoliose foram intensificados, mas as suas causas 

permaneceram controversas e o rotulo "idiopático'' ainda hoje é frequentemente usado. 

No campo das ciências da saúde,as patologias classificadas como idiopaticas, ou seja, 

com origem espontânea ou desconhecida, permanecem como objetos confusos e de dificil 

abordagem, colocando profissionais e portadores em posição de fragilidade. 

A idiopatia, no caso das questões posturais, pode ser resultado do fato de que, antes de 

constituir-se em discurso médico, a postura é uma preocupação resultante do processo 

civilizador e disciplinar, da necessidade de se instaurar uma determinada ordem moral e 

social. A nosografia da postura nasceu como uma legitimação médica, postulando uma 

terapêutica antes da medicina. Antes de possuírem eficácia e competência, esses discursos 

desempenharam um papel moral e social. Mas como não conseguem esconder completamente 

a vulnerabilidade por trás deles frequentemente lança-se mão da idiopatia A falta de clareza 
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quanto ao diagnóstico, etiologia, fisiopatologia presente em alguns discursos médicos e na 

vivência prática dos profissionais pode ser resultado desse processo. 

Dito de outra forma, as vulnerabilidades dos discursos médicos em tomo das questões 

corporais e as técnicas, só podem ser mais claramente entendidas uma vez que se observe a 

postura enquanto modalidade do processo de controle e disciplina do corpo. Essas formas de 

controle do corpo apoiadas nos discursos científicos e nas técnicas corporais surgem paralelas 

à descoberta de novas coações, mas também junto a novas zonas de descontrole, de mistérios 

e de riscos. Pode-se perceber, então, nos discursos científicos uma série de lacunas, de 

conceitos ambíguos, de parâmetros frágeis, resultado de um discurso que "corre atrás" de 

contextos culturais, sociais e econômicos. Atrás dessas técnicas que abordam o corpo está 

subentendida a tentativa de discipliná-lo segundo uma norma vigente e esconde-se, também, a 

negação ao diferente. 

Esse cenário de fundo onde são construídos os discursos médicos que tentam definir 

os desvios posturais,parece desencadear premissas científicas pouco claras, conflitantes, que 

antes de esclarecer tomam o objeto ainda mais confuso; ao mesmo tempo em que afirmam, 

negam. 

Knoplich ( 1989: 95), se presta a exemplo, quando, tentando justificar a necessidade 

de abordagem nos casos de escoliose. diz que 

··como é de se prever. quanto mais cedo se inicia a esco/iose no paciente. 

tendo a mesma muitos anos para crescer, o prognóstico é pior, com exceção 

do tipo il!famil. que tende a desaparecer em 90% dos casos ... a escoliose 110 

adulto só tende a agravar-se na 5ª ou 6ª década da vida, por osteoporose ". 

Mesmo advertindo que quanto mais cedo a escoliose se manifesta mais grave é o 

prognóstico, afirma que isso não é válido para as crianças já que nelas a escoliose tende a 

desaparecer. Então qual é esse momento em que a manifestação da escoliose é grave? Ainda 

assim afirma que o espaço escolar é o lugar ideal para a prevenção e cuidado da escoliose, por 

considerar que testes muito simples podem detectar os casos mais graves e permitir o 

acompanhamento de desvios pequenos. 
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Charriére 1987 é outro autor que recomenda em todos os casos um programa de 

ducação neuromotora que mobilize o paciente em sua totalidade. Para ele, o esquema 

:orporal, enquanto a representação que alguém faz de seu corpo, da sua forma no espaço e no 

empo, está alterado no portador de desvios posturais, o que obriga a uma abordagem 

1edagógica, educacional e médica. 

Além do alinhamento da coluna vertebral, outros aspectos da simetria corporal são 

:onsiderados. Alguns autores consideram que os desvios da coluna vertebral estejam 

1ssociados a perturbações da posição dos pés, joelhos e quadril, nessa ordem. Bienfait 1995 

iiz que é a posição dos membros inferiores que condiciona a forma, a dimensão e a orientação 

ia base de sustentação; ele aponta inúmeras possibilidades de apoio que tomam mais u 

nenos fácil o equilíbrio corporal. Afirma que sem bom apoio podal não há boa estática; estes 

)Ons apoios dependem do equilíbrio do pé, mas podem ser perturbados por desequilíbrio de 

~struturas superiores como os joelhos e o quadril. 

Bienfait 1995, discordando de autores que consideram que a distribuição de peso deva 

acontecer igualmente entre o retropé e o antepé, considera que a distribuição é de dois terços 

anteriores e um terço posterior. No antepé, ela se divide novamente em dois terços para a 

cabeça do primeiro metatarso e um terço para o quinto. Mas alerta que essas avaliações são 

pedagógicas e os apoios dependem da forma do pé, do equilíbrio estático do corpo, da forma 

da superfície de apoio. 

Esse autor fala de patologias posturais dos pés, referindo-se principalmente ao arco 

plantar. Credita a organização e sustentação desse arco à sola aponeurótica e ao sistema 

ligamentar, contrariando outros autores que entendem esse arco como resultado da ação da 

musculatura intrínseca dos pés. Os pés não se apóiam, segundo ele, em três apoios como a 

literatura clássica aponta, mas em quatro: as cabeças do primeiro e quinto metatarso e as duas 

tuberosidades posteriores do calcâneo atrás. Em varo, o pé se apóia na tuberosidade externa, 

em valgo na tuberosidade interna. Ele considera que existem dois tipos de pés planos: o pé 

valgo e o achatamento plantar. Considerando a altura do arco externo e a orientação diferente 

do calcâneo e do tálus, a tendência do pé é para o valgo. 

Mas afirma que a distribuição das cargas, segundo a forma entendida por ele, em 

quatro apoios é, sobretudo, teórica. Argumenta que esses apoios obviamente variam segundo 
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o deslocamento do centro de gravidade para frente ou para trás, fazendo com que a 

distribuição de cargas ocorra predominantemente no antepé ou no retropé. 

Evidenciando como os pressupostos em tomo da postura estão formados em tomo de 

um modelo ideal, Bienfait (1995: 34) diz que o equilíbrio da perna sobre o pé é um dos pontos 

fracos da estática. Segundo ele esse equilíbrio é responsável por várias patologias, entre as 

quais a escoliose; sendo perfeito nos plano sagital e frontal , mas frágil no plano frontal. A 

posição ereta fez surgir à necessidade de rotação, inexistente na posição quadrúpede. Então 

conclui que ''falta ao homem uma articulação 110 tornozelo", dessa vez insinuando que a 

estrutura anatômica humana não atende adequadamente ao modelo ideal de postura. 

Santos 2001 concorda com os quatro apoios recomendados por Bienfait 1995. 

Considera como normalidade do pé quando, em apoio, o bordo interno esteja retilíneo e o 

hálux esteja em seu prolongamento, e o bordo externo retilíneo e alinhado com o quinto dedo. 

Os tendões de Aquiles devem estar verticais e o apoio sobre os calcanhares deve ocorrer de 

forma equilibrada entre a região externa e interna do retropé. A partir desses parâmetros ela 

fala dos desvios e patologias do pé. A protuberância no bordo interno sob o maléolo interno 

corresponde ao valgo grave do retropé. A protuberância no bordo interno, três dedos à frente 

do maléolo, com a tuberosidade do osso escafóide saliente consíste no desabamento do arco 

plantar. A protuberância da cabeça do primeiro metatarso acompanhada pelo desvio do hálux 

para o eixo médio do pé corresponde ao hálux valgo, popularmente conhecido como joanetes. 
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Figura 7- Posições anormais dos pés segundo Santos. (SANTOS. A . .. Diagnóstico clínico postural: um guia 

prático". São Paulo: Summus. 2001. p.80) 
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Apesar dessas considerações, Santos 2001 alerta que por vezes pode aparecer uma 

protuberância na região da tuberosidade do escafóide associada a um arco plantar normal. 

Segundo ela, isso ocorre quando o músculo tibial posterior que se insere nessa região é muito 

potente, moldando uma tuberosidade mais desenvolvida. 

No bordo externo, Santos 2001 aponta para a saliência do quinto metatarso, logo 

abaixo da falange proximal do quinto dedo associado ao seu desvio em direção do eixo médio 

do pé, configurando o varismo do quinto dedo. A saliência do tubérculo do quinto metatarso 

no meio do bordo externo corresponde a uma adução do antepé, acompanhada pela inversão 

do antepé. A associação das duas saliências configura o pé aduto-varo associado à inversão. 

Quanto ao alinhamento do tendão de Aquiles, quando este formar um ângulo aberto para fora, 

levando ao maior apoio sobre o bordo interno, classifica-se como calcâneo valgo. Se o tendão 

fechar esse ângulo para fora, com o aumento do apoio sobre o bordo externo, tem-se o 

calcâneo varo. 

Calais-Germain 1992 reconhece três pontos de apoio ao invés de quatro : a cabeça do 

primeiro metatarso, a cabeça do quinto metatarso e entende as tuberosidades do calcâneo 

como um ponto único. Esse autor responsabiliza a manutenção dos arcos plantares à ação 

muscular e ligamentar, diferente dos autores anteriores. 

Reider 2001 compartilha da idéia de que o pé e o tornozelo proporcionam a 

estabilidade necessária para a adoção da posição ereta. Ele diz que não existe nenhum critério 

universalmente aceito para definir um arco plantar normal, mas indica que a borda medial do 

pé atrás da cabeça do primeiro metatarso até um ponto cerca de dois centímetros distalmente a 

tuberosidade do calcâneo deve estar elevada do solo quando o indivíduo está em posição 

ortostática. O ápice desse arco tem habitualmente cerca de um centímetro. 

Ele fala de alguns critérios para estabelecer graus de desvio ou normalidade desses 

arcos: o arco de grau I é "subjetivamente " normal ou exibe uma ligeira depressão com o 

suporte do peso; no arco de grau II toda a borda medial do pé entra em contato com o solo. 

porém a sua margem é retilínea. Já no arco de grau III toda a borda medial do pé não apenas 

entra em contato com o solo, como também faz uma protuberância convexa para o lado do 

examinador. Chama de pés planos aqueles que têm um arco medial muito pequeno ou ausente 

e recomenda que se verifique a simetria em ambos os pés. Pés que apresentam o arco medial 
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alto, em geral bilateral podem ser idiopáticos ou estar presentes em anomalias congênitas, 

distúrbios neurológicos ou desequilíbrios musculares. 

Kapandji 1987 também destaca a posição dos pés na posição ortostática e entende que 

o apoio é realizado sobre três pontos e a semelhança de Reider 200 l, credita os arcos 

plantares à ação de músculos e ligamentos. Ele diz que a forma normal da planta do pé, que 

oferece a adaptação correta ao solo, é o resultado do equilíbrio entre as forças musculares e 

ligamentares do lado inferior do pé ou a base, do lado ântero-superior e do lado posterior. O 

pé cavo, segundo esse autor, é resultado da retração dos ligamentos plantares ou da contratura 

dos músculos plantares do que pela fraqueza dos músculos flexores do tornozelo. O pé plano 

é causado pela insuficiência das formações ligamentares ou por fraquezas musculares 

plantares. 

Quanto à posição dos joelhos, Reider 2001 considera a situação de normalidade 

quando o indivíduo é capaz de ficar na posição ortostática com os joelhos e os pés se tocando 

simultaneamente. Para que isso ocorra, o fêmur e a tíbia devem estar em posição de valgo. 

Considera que esse alinhamento em valgo seja, em média, de 7° nas mulheres e 5% nós 

homens, observável através de avaliação radiológica. Classifica como geno valgo os casos em 

que, na posição ortostática, os tornozelos permaneçam separados enquanto os joelhos estão 

juntos; aqui o ângulo formado no joelho pelo fêmur e pela tíbia está para dentro, em direção à 

linha mediana, enquanto a tíbia afasta-se dela. No geno varo o ângulo formado pelos dois 

segmentos está direcionado para fora da linha mediana, e o segmento mais distal está voltado 

para a linha mediana. Levando em conta o alinhamento patelar diz que com os pés unidos e os 

bordos mediais voltados para diante, as duas patelas devam estar simetricamente voltadas para 

frente. 

Don Lehmkuhl 1987 utiliza outro critério para avaliação do alinhamento do joelho. 

Segundo ele, na vista anterior, com o joelho estendido aparece um ângulo de abertura lateral 

entre o fêmur e a tíbia; esse ângulo varia, mas a média aceita está ao redor de 170º, medidos a 

partir do eixo longitudinal de cada osso. Ele é resultado da posição aduzida da diáfise do 

fêmur e à direção compensatória da tíbia para transmitir o peso perpendicularmente sobre o pé 

e o chão. Durante o suporte sobre uma perna, as forças estão diretamente dirigidas para a face 

medial do joelho. Classifica como geno valgo quando esse ângulo toma-se menor que 170º e 
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como varo quando o ângulo se aproxima dos 180º, utilizando parâmetros ligeiramente 

diferentes do autor anteriormente citado. 

Outra posição anormal do joelho descrita por Don Lehmkuhl 1987 é o geno 

recurvatum. Normalmente urna pessoa pode ficar de pé com os joelhos estendidos, levemente 

fletidos ou em pequena hiperextensão. No caso do geno recurvatum essa hiperextensão é 

excessiva. Ele não especifica a partir de que angulação pode-se considerá-la patológica. Fala 

também do alinhamento patelar, utilizando o ângulo Q, formado pelo ligamento patelar e 

pelos tendões do quadriceps femoral afirmando que esse ângulo não pode exceder 15°. 

Asher 1976 classifica como geno valgo quando, na posição sentada com as pernas 

estendidas, os maléolos mediais não se tocam, estando os côndilos mediais do remur unidos e 

as patelas voltadas para cima. Segundo ela, o valgismo não é um desvio do desenvolvimento e 

sim uma fase normal, naturalmente corrigida entre os cinco e os sete anos de idade, graças ao 

crescimento do remur mais acentuado que o da tíbia e ao desaparecimento de um coxim de 

gordura presente na porção interna do côndilo medial. Fatores como o aumento da largura do 

quadril durante a adolescência, o crescimento dos ossos longos e uma correção da rotação do 

remur, itens mais comuns em meninos que em meninas, podem acontecer. Diz que são os 

distúrbios de equilíbrio e a necessidade de adaptações da base de sustentação que levam ao 

geno valgo. 

Asher ( 1976: 75) dá pouca importância clínica ao geno varo em crianças, por entendê

la corno particularmente comum durante o primeiro ano de vida, sendo posteriormente 

substituída pela rotação medial da tíbia, fazendo surgir o valgisrno. Ela afirma que "a 

seqüência de organização do valgismo e do varismo está provavelmente correta, mas pode-se 

naturalmente dar outras interpretações a esses aspectos " . 

Kapandji 1987 considera que além das variações fisiológicas do joelho segundo o 

sexo, o valgisrno pode aparecer como condição patológica. Ele propõe dois tipos de medidas 

para sua avaliação e diagnóstico. Primeiro pela medida do ângulo dos eixos diafisários, que 

no caso de geno valgo é inferior a 170º ou através da medida do deslocamento interno do 

centro do joelho em relação ao eixo mecânico do membro inferior. Ao contrário da autora 

anteriormente citada, entende que esses desvios laterais são clinicamente significativos, 
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estando associados à artrose e recomenda que para prevenir os processos patológicos dos 

joelhos, devem-se tratar os desvios laterais na infância, inclusive cirurgicamente. 

Com relação ao alinhamento do quadril, a simetria corporal é de novo reivindicada 

como principal índice de observação. Reider 2001 considera na avaliação do alinhamento a 

discrepância no comprimento dos membros inferiores e o mau alinhamento rotacional dos 

mesmos. Entende que no individuo considerado normal, na posição ortostática os dois lados 

da pelve devem estar no mesmo nível e que, com os joelhos estendidos e os pés unidos, a 

linha imaginária que passa entre as duas cristas ilíacas deve ser paralela ao chão. 

Lapierre 1982 confere grande importância ao alinhamento pélvico. Ele afirma que, ao 

contrário da concepção de muitos autores que atribuem aos pés e tornozelos o ponto de 

equilíbrio postural. o equilíbrio geral se dá a partir da articulação coxofemoral. 

Bienfait 1995 mesmo reservando para os pés a preocupação terapêutica primordial, 

atribui à rotação horizontal da pelve papel fundamental nos quadros de escoliose, posição 

também compartilhada por Brito Jr. 1995. Para Bienfait (1995: 44) o equilíbrio frontal pélvico 

em apoio bilateral é condicionado pelo comprimento simétrico dos membros inferiores e 

''este está longe de ser perfeito... um encurtamento em tomo de cinco milímetros é 

costumeiro, podemos quase dizer fisiológico .. . O crescimento dos membros não é simultâneo, 

é alternado ". 

Asher 1976 considera que a inclinação pélvica é um importante mecanismo na 

manutenção do equilíbrio, em especial, nas crianças por entender que essa inclinação permita 

a distribuição adequada do peso em relação à linha de gravidade enquanto as proporções 

corporais se alternam. 

Bricot 2001 aponta pesquisas mostrando que 100% da população pesquisada apresenta 

báscula em cinturas pélvica e escapular. Recomenda que, apesar desses dados e de alguns 

autores considerarem uma pequena báscula de pelve como um dado normal, terapeuticamente 

é possível o alinhamento completo da pelve através da correção terapêutica. 

A cintura escapular também é objeto de atenção sob o prisma postural. Reider 2001 

diz que embora o termo alinhamento não seja frequentemente utilizado em relação aos 
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ombros, "porte", "atitude" e ·'postura" são muitas vezes empregados para expressar conceitos 

de alinhamento. Recomenda que devam ser simétricos. As clavículas, segundo ele, devem ter 

a mesma inclinação. as espinhas escapulares estar simétricas, bem como as bordas mediais da 

escápula que, segundo se espera, estejam paralelas e eqüidistantes dos processos espinhosos 

da coluna torácica. Mas admite que a posição habitual em repouso pode variar amplamente 

entre os indivíduos e mesmo entre um ombro e outro; o ombro dominante pode estar 

ligeiramente abaixo do não dominante. Ele afirma que isso é particularmente evidente em 

trabalhadores braçais ou em certas práticas esportivas como, por exemplo, o tênis. 

Bienfait 1995 considera que na posição bípede a tonicidade postural da região cervical 

está ativa durante todo o tempo e a cintura escapular é que suporta as retrações. Segundo ele, 

a postura ortostática. que deixou livres os membros superiores. trouxe os desequilíbrios da 

cintura escapular como a herança de todos os humanos. Afirma que são raros os indivíduos 

que não apresentem assimetrias como um ombro mais alto ou mais protuso, ou ainda mais 

estreito que o outro. 

Mesmo sendo comum as observações quanto à freqüência de variações do 

posicionamento da cintura escapular, elas são classificadas como deformidade. Brito Jr. 1995 

diz que as escápulas abduzidas são deformidades comuns, atribuídas ao desequilíbrio na 

contração e no tônus, prevalecendo a ação dos músculos peitoral maior e menor e serrátil em 

relação ao trapézio, rombóide e elevador da escápula, deslocando a escápula para frente. 

Afirma que gradualmente podem instalar-se a retração da musculatura anterior associada ao 

enfraquecimento da posterior. 

A adaptação da cabeça, segundo Bienfait 1995, é imperativa, tanto na função estática 

quanto na função dinâmica. Ela está envolvida nos controles neurológicos da função postural 

e aponta a assimetria da visão ou audição como causa de seu desalinhamento. Barlow 1956 

apud Asher 1976 entende que a postura da cabeça é o fator isolado mais importante no 

estabelecimento de uma boa postura e se a sua posição estiver correta, o resto do corpo se 

alinhará. 

E interessante observar que mesmo havendo controvérsia entre diferentes autores 

quanto aos parâmetros utilizados para a avaliação e diagnóstico postural, a simetria corporal é, 

provavelmente. aquele que merece maior atenção. Mesmo tratando-se de índices 
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aparentemente objetivos, os achados corporais que se prestam como base de análise e 

diagnóstico postural não são unânimes. Existem divergências importantes quanto aos 

referenciais e a consideração de normalidade e anormalidade. 

Mas se o campo estudado não encontra unidade conceituai no campo anatômico e 

biomecânico, não menos controversas são as questões ligadas ao$ comandos neurais da 

postura humana e vale a pena falar um pouco sobre eles. 

Apesar de ser comum a abordagem ortopédica sobre a função postural, vários autores 

trataram dos comandos neurológicos concorrentes. Brito jr. 1995 fala que a manutenção da 

postura ocorre por ação de um sistema neuromuscular onde atuam os motoneurônios gama, o 

fuso muscular, mantidos por reflexos de endireitamento ou retificação, corrigindo os 

deslocamentos e mantendo o alinhamento corporal. Ele descreve tipos de reflexos de 

endireitamente, alertando que eles podem agir associadamente na manutenção da postura. 

Os reflexos, comandados por centros nervosos supenores, são respostas motoras 

deflagradas por receptores ópticos, labirínticos, exteroceprivos e proprioceptivos; esse 

conjunto de respostas é formado pelo reflexo labiríntico de endireitamente, o reflexo de 

endireitamente corporal agindo sobre a cabeça, o reflexo de endireitamento cervical, o reflexo 

de endireitamento do corpo e o reflexo de endireitamente óptico. Em outros autores esses 

mesmos mecanismos neurais podem ser chamados como reação labiríntica de retificação, 

reação corporal de retificação agindo sobre a cabeça, reação cervical de retificação, reação 

corporal de retificação agindo sobre o corpo e reação óptica de retificação. 

Brito jr. 1995 fala ainda de reflexos de atitude iniciados pelo movimento da cabeça, 

por estimulação dos receptores labirínticos. Esses reflexos, segundo ele produzem respostas 

que modificam a postura corporal. A .musculatura específica do globo ocular é ativada por 

estímulos labirinticos resultantes dos movimentos da cabeça, na tentativa de preservar o 

campo visual original. 

Brito jr. 1995 diz que a atitude ereta estática com apoio bípede desencadeia sempre 

uma oscilação que produz um equilíbrio instável, obrigando o constante ajuste e adaptação. O 

corpo, portanto, não permanece totalmente imóvel; seu centro de gravidade está sempre se 

deslocando em razão dos movimentos solicitados e posturas assumidas. São fundamentais na 
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coordenação e no equilíbrio os mecanismos sensoriais que determinam a velocidade, o ritmo e 

a amplitude dos movimentos destinados a manter o equilíbrio. Concorrem para esses ajustes 

os receptores visuais, os canais semicirculares do sistema vestíbulo-coclear, os 

proprioceptores e os exteroceptores. Para o corpo atingir seu equilíbrio e a coordenação básica 

dos movimentos é fundamental a percepção bem desenvolvida dos movimentos não 

equilibrados, valendo o mesmo para as abordagens terapêuticas. 

Asher 1976 utiliza as mesmas bases neurofuncionais e diz que a postura no adulto é 

um hábito permanente e o indivíduo _sempre volta para essa posição depois da atividade: ela 

vê como uma posição de descanso, característica do indivíduo e dependente da "imagem 

corporal"; e reconhece que é difícil descrever o significado desse termo e que muitos o tenta. 

Cita ainda Critchley 1950, que entende como "imagem do corpo" uma idéia mental que cada 

indivíduo tem de seu próprio corpo e de suas características físicas e estéticas. Já para Head e 

Holmes 1911 apud Asher 1975 ela é o modelo postural. Ela afirma, evidenciando a influência 

dos códigos culturais na construção dos discursos técnicos, que a imagem do corpo "é muito 

plástica nos dias atuais; isso fica evidente quando consideramos as crianças de hoje que 

estão constantemente lutando com as suas deformações anatômicas, preocupando-se com 

seus órgãos genitais e com inscrições pornográficas por toda a parte .. . ''(p. 50). 

Oliver 1998 também considera a coordenação neuromuscular, através de mecanismos 

reflexos na manutenção da postura e destaca a ação entre a cabeça e o pescoço sobre a postura 

de toda a coluna. Ele afirma que enquanto é aceito que a estrutura óssea possa variar 

individualmente, é menos óbvio que a proporção de atividade muscular despendida na 

execução de tarefas idênticas possa também variar; ele diz que embora algumas pessoas 

consigam relaxar em várias posições sem incremento na atividade muscular, as tensas 

apresentam aumento pronunciado na atividade muscular em várias posturas, com dificuldade 

em relaxar, exceto em algumas poucas posições. 

Bienfait 1989 fala de dois sistemas neuromusculares envolvidos na postura, um fásico 

e outro tônico. O sistema fásico, formado por fibras musculares longas, envolve axônios de 

condução rápida; a função básica desse sistema é a execução de movimentos, já que seu 

caráter de ação é basicamente rápido, cinético e fugaz . O sistema tônico é marcado por fibras 

musculares curtas e envolve a inervação de axônios de condução lenta e sua função é 

basicamente antigravitacional, já que produz uma contração mais lenta e duradoura. Ele 
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reconhece ainda um terceiro grupo de músculos dinâmicos, mas suas unidades tônicas 

submetidas a aferências centrais têm uma atitude postural direcional, que prepara o músculo 

para um movimento preciso, orientado no sentido de um objetivo determinado; esse sistema 

está baseado nos mecanismos reflexos já citados anteriormente. 

Uma afirmação feita por Bienfait l 995 levanta algumas questões com relação à 

possibilidade de esperarmos posturas ideais. Ele afirma que o tônus postural é uma 

organização segmentar ascendente e praticamente inexistente ao nascimento; diz ainda que a 

postura progride segundo as necessidades da estática e só se completa em idade avançada. 

Afirma que não há cadeia tônica imutável e cada indivíduo tem sua própria organização, 

surgidas a partir de suas experiências sensório-motoras; de acordo com as necessidades da 

estática, cada segmento se equilibra sobre o segmento subjacente. 

Essa afirmação pode ser interpretada de modos opostos. Se por um lado permite 

conjecturar sobre a utilidade da abordagem postural em crianças "modelando" esse sistema 

postural, permite perguntar se essas resoluções não devam, então, ser encaradas como 

variações da normalidade. 

Lapierre 1982 afirma que apesar do mecanismo postural ser um mecanismo 

econômico, que demanda um mínimo de esforço para ser mantido e estabelecido, necessita de 

uma modulação muito fina e precisa do tônus postural. além de grande sensibilidade dos 

proprioceptores, que devem responder muito prontamente às necessidades de adaptação do 

corpo no espaço, exigindo grande vigilância neuromotora. Pondera que como essa vigilância é 

bastante fatigante e compromete o equilíbrio, pois modifica a função sináptica, obriga o 

indivíduo a adotar uma postura onde esse equilíbrio seja mecanicamente menos fatigante; 

mas o controle sensitivo-motor é menos preciso e mais rápido, semelhante ao que ocorre nas 

más posturas. Esse tipo de posturas é regulado por mecanismos reflexos medulares, não 

implicando na ação de segmentos superiores, sendo assim obtidas com o mínimo de regulação 

neuromotora, tomando-se menos custosa. Então ele, paradoxalmente, considera essas más 

posturas como "preguiça" neuromotora e não como um mecanismo econômico. 
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II - 8 - Os pressupostos da abordagem terapêutica 

As propostas de abordagem terapêutica mostram as feições pedagógicas, modeladoras 

e disciplinadoras que acompanham a questão postural. O condicionamento, a conscientização 

e a disciplina formam a base dos princípios no tratamento postural. Asher ( 1976: 51) diz que o 

conceito de imagem corporal é muito importante no tratamento postural e recomenda que 

deve haver um período de condicionamento durante o qual o novo modelo postural é treinado. 

Segundo ela, esse treino pode ser estimulado "verbalmente 011 de outra maneira qualquer··. 

Charrriére (1987: 32/3) recomenda que 

"a educação neuromotora global deve conduzir o paciente a sentir, a tomar 

consciência de seu corpo, das correções locais e globais, integrar todas as 

aquisições a partir de sensações exteroceptivas e proprioceptivas para se 

conseguir um esquema corporal melhor e mais rico ". 

Outro aspecto destacado na abordagem terapêutica é que ela se fundamenta também 

no "autocontrole", tendo a dimensão de tarefa, compromisso. Charriére (1987: 39/40), por 

exemplo, afirma que após o período de conscientização, urna nova fase propriamente 

corretora se inicia. Nessa fase, onde se intenta que o tônus muscular, os alongamentos , que os 

ganhos posturais se estruturem, espera-se a participação do paciente que deve "cooperar, 

ajudar-se, encorajado nessa obra a dois ... ". Essa tarefa continua noutra fase, notoriamente 

higiênica, onde se pretende que o automatismo postural seja consolidado em todas as 

circunstâncias da vida do indivíduo, espera-se que seja integrado nas atitudes e ações da vida 

cotidiana e assim, segundo esse autor: 

"o paciente, bem em seu corpo, é levado a mantê-lo por muito tempo, em todas 

as circunstâncias ... O paciente é orientado para uma atividade higiênica ou 

esportiva adaptada, suscetível de completar a reeducação ou de substituí-la ''. 

Charriére 1987, reforçando o auto-cuidado e a responsabilidade para com o próprio 

corpo, estende o espaço e o tempo da abordagem terapêutica para fora do ambiente 

profissional; ela deve atingir a vida cotidiana do sujeito e, segundo ele 
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"a cada dia o paciente faz alguns exercícios corretores. Convém que ele pense 

em assumir suas responsabilidades posturais o maior número de vezes ao dia, 

mesmo que seja por alguns mim1tos. O fisioterapeuta deve saber manter o 

interesse, a regularidade de um tratamento sempre longo e por muitas vezes 

monótono ". {p.40) 

Souchard 2001 fala da necessidade de evidenciar ao paciente sua desordem postural, já 

que em grande número de vezes ela não é percebida~ mas ele não se detém no período de 

conscientização ou atuação voluntária do paciente, exceto na fase inicial da aprendizagem 

postural, segundo ele, indispensável. Ele considera que nenhum exercício passivo pode 

garantir por si só a modificação do esquema corporal, mas que é fundamental a ação do 

sistema automático de controle postural, de modo que os novos códigos posturais sejam 

incorporados. 

Knoplich ( 1999: 19/20) fala do auto cuidado com relação às dores nas costas e segue 

firmemente a linha de atuação onde cada um é responsável pela sua saúde e seu corpo. As 

questões sociais, culturais. os modos de produção não são questionados com relação ao papel 

que desempenham e como atuam sobre o corpo. Atribui ao indivíduo a responsabilidade de 

manter o corpo em bom funcionamento, como uma máquina que deve ser conservada para 

cumprir seu papel; ele diz que os pacientes que sofrem de dores nas costas desconhecem o 

que eles mesmos podem fazer para aliviar as dores nas costas 

''uma vez que os próprios médicos estão pouco familiarizados com os 

padecimentos da coluna, sua orientação e acompanhamento(. . .) Há uma série 

de recomendações como sentar, andar. trabalhar. carregar peso, o colchão, 

calçar o sapato (...) que as pessoas aprendam a conviver com os seus 

padecimentos e controlá-los, descobrindo as imímeras agressões que cometem 

diariamente, piorando-as ". 

É interessante notar que é atribuída ao portador do quadro não só a responsabilidade 

pela abordagem terapêutica., como também ele é culpabilizado pelo seu quadro. Está também 

implícito que caso o problema álgico não seja resolvido, o paciente deve colocar a dor sob seu 

controle. 
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Knoplich 1989 recomenda, por exemplo, que na posição sentada os dois pés estejam 

apoiados no chão, o tronco deve permanecer reto, com a cabeça erguida, olhando para frente e 

as costas apoiadas no respaldo da cadeira; ou ainda, que se estiver assistindo à televisão 

procure segurar um cabo de vassouras nas costas. Suas recomendações atingem o dia a dia do 

indivíduo, esteja ele em sono ou vigília e considera que mesmo o relaxamento muscular 

obtido durante o sono permite que as vértebras sejam torcidas mecanicamente, levando à 

posturas danosas para a coluna cervical. 

Deve-se pontuar que alguns autores reconhecem que o estilo de vida está associado às 

dores e problemas da coluna e a postura ideal surge como remédio para esses males; sugerem, 

então, a domesticação de atividades que escapam do controle racional, como por exemplo, a 

forma de dormir. 
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III - OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS 

OBJETIVOS GERAIS: 

-Investigar representações sociais em tomo do corpo que geram a preocupação com os 

svios posturais na criança. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Identificar os diferentes discursos em tomo da postura humana. 

- Discutir as representações sociais dos adultos frente ao corpo que desencadeiam a idéia de 

intervenção postural no ambiente escolar e doméstico. 

- Evidenciar as contradições presentes nos discursos médicos, pedagógicos e estéticos em 

tomo da postura humana. 
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IV - MATERIAL E MÉTODOS 

Segundo Moscovici 1981, responsável pela proposição do termo e precursor desse 

campo de estudos psico-sociológicos, por representação social entende-se o conjunto de 

afirmações, conceitos e explicações que têm origem nas comunicações interindividuais. 

Equivalem, desse modo, a teorias do senso comum, através das quais procedemos à 

interpretação e construção das realidades sociais. 

Para Jodelet 1985, o conceito de representação social designa uma forma peculiar de 

conhecimento, que é o saber do senso comum. Os conteúdos desse saber expressam processos 

geradores e funcionais socialmente marcados. Ou seja, expressam uma forma de pensamento 

socialmente construído. As representações sociais representam, assim, um tipo de pensamento 

que tem sua orientação para o domínio do meio social. Elas representam características 

específicas no plano da organização dos conteúdos, das operações mentais e da lógica. 

Segundo Lefovre 2000 as representações sociais podem ser vistas como discursos de uma 

coletividade sobre um conjunto vastíssimo de fenômenos sobre os quais é possível, aos 

indivíduos comuns, pensar. 

A marcação social dos conteúdos ou dos processos de representação refere-se a 

condições e aos contextos nos quais emergem as representações, às comunicações pelas quais 

elas circulam. às funções que elas servem na interação com o mundo e com os outros. 

Nos universos consensuais, a sociedade mesma se vê como grupo de indivíduos que 

são de igual valor e irredutíveis. Nessa perspectiva, cada indivíduo é livre para se comportar 

como um amador ou observador curioso. Desse modo manifesta suas opiniões, apresenta suas 

teorias e tem uma resposta para os problemas. Criam-se gradualmente núcleos de estabilidade 

e maneiras habituais de fazer coisas, um acervo de significados comuns entre aqueles que 

participam da comunidade (Santos 1995). 

A partir dessa tendência básica de toda representação social tomar familiar o que não é 

familiar, os eventos e objetos são reconhecidos e compreendidos com base em encontros e 

modelos anteriores. Nesse sentido, a mesma memória, o passado e a resposta predominam 

sobre a lógica, o presente e o estímulo. Ao contrário das representações sociais, a ciência 
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toma o familiar em não familiar, através da utilização do pensamento lógico e todo um 

conjunto de provas e procedimentos de verificação do dado. 

A metodologia, pensada como caminho e instrumental próprio de abordagem da 

realidade, obriga a pensar que a escolha entre o método qualitativo e quantitativo deva 

respeitar a natureza do problema a ser pesquisado; a busca da verdade é que deve ser o 

norteador da opção metodológica. Minayo 1992 lembra que a opção pelo método qualitativo 

baseia-se no fato que esse método permite incorporar a questão do significado e da 

intencionalidade como inerentes aos atos, às relações e às estruturas sociais, sendo estas 

últimas tomadas tanto no seu advento quanto na sua transformação, como construções 

humanas significativas. O significado e a intencionalidade são fundamentais na pesquisa 

qualitativa, já que são resgatados através da análise de discursos dos atores enquanto sujeitos 

da pesquisa e enquanto sujeitos sociais. 

Grande parte das pesquisas qualitativas adota a "análise de discurso", por acreditar 

que, através das falas dos sujeitos, pode-se resgatar as suas representações. Segundo Simioni 

1996 as abordagens de corte qualitativo permitem a compreensão dos campos na medida em 

que remetem a uma teia de significados, de dificil recuperação através de estudos de corte 

quantitativo. Tentar captar o pensamento coletivo em tomo de um objeto não é tarefa fácil. Ao 

aplicar um questionário de natureza quantitativa, com questões fechadas, poder-se-ia incorrer 

no risco de deformar ou reduzir as escolhas de respostas dentro de um rol de alternativas 

fixadas pelo pesquisador, alternativas que poderiam estar contaminadas ou levar a indução de 

respostas. No caso desse trabalho, no qual se deseja compreender as idéias que acompanham a 

"postura", pareceu mais adequado lançar mão da pesquisa qualitativa. 

Segundo Lefevre 2003 , os pensamentos, na qualidade de expressão da subjetividade 

humana, precisam passar, previamente pela consciência. O acesso à consciência só pode se 

dar através de pesquisas qualitativas, de base indutiva, capazes de recuperar e resgatar os 

pensamentos contidos nessa consciência. O pensamento é sempre um discurso que se professa 

em tomo de algo. 

Uma forma de permitir que as pessoas expressem esse pensamento é fazendo-lhes 

perguntas abertas, de modo a viabilizar que se manifestem mais ou menos livremente, 

produzindo discursos. Para obter o pensamento de uma coletividade, é preciso unir os 
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discursos individuais. O Discurso do Sujeito Coletivo é uma proposta de organização e 

tabulação de dados qualitativos de natureza verbal, colhidos através de depoimentos, artigos 

de jornais, matérias de revistas, etc. Trata-se de analisar o material verbal coletado, extraindo

se de cada um dos depoimentos as Idéias Centrais e as suas correspondentes expressões

chave. Com as expressões-chave das idéias centrais ou ancoragens semelhantes compõem-se 

um ou vários discursos-síntese na primeira pessoa do singular. 

Para Lefevre (2003 : 16) o Sujeito Coletivo se expressa através de um discurso emitido 

no que ele chama de "primeira pessoa (coletiva) do singular"; ao mesmo tempo em que 

sinaliza a presença de um sujeito individual do discurso, expressa uma referência coletiva na 

medida em que esse eu fala em nome de uma coletividade. Entende-se que o pensamento de 

uma coletividade sobre determinado tema pode ser visto como o conjunto dos discursos ou 

formações discursivas, ou representações sociais existentes na sociedade e na cultura em tomo 

de determinado tema. O Discurso do Sujeito Coletivo visa dar luz ao conjunto de 

individualidades semânticas componentes do imaginário social. 

O Discurso do Sujeito Coletivo utiliza três figuras metodológicas: as expressões

chave, as idéias centrais e a ancoragem. As expressões-chave são trechos ou transcrições 

literais do discurso que, uma vez destacadas, revelam a essência do conteúdo discursivo. 

Procura-se o resgate da literalidade do depoimento. Segundo Lefevre (2003 : 17) esse resgate é 

fundamental na medida em que, através dele, o leitor é capaz de "comparando um trecho 

selecionado do depoimento com a integralidade do discurso e com as afirmativas 

reconstnúdas sob a forma de idéias centrais e ancoragens. julgar a pertinência ou não da 

seleção e da tradução dos depoimentos ". Ou seja, as expressões-chave são uma espécie de 

prova discursivo-empírica da verdade das idéias centrais e das ancoragens e vice-versa. É com 

as expressões-chave que se constrói o Discurso do Sujeito Coletivo. 

A Idéia Central descreve de maneira sintética o sentido de cada discurso analisado; ele 

não é uma interpretação, mas sim uma descrição do sentido de um depoimento ou de um 

conjunto de depoimentos. 

A ancoragem é, segundo Lefevre (2003 : 17), a manifestação lingüística explícita de 

uma dada teoria, ou ideologia, ou crença que o autor do discurso professa e que na qualidade 

de afirmação genérica, está sendo usada para enquadrar uma situação específica. 
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Na organização do discurso do sujeito coletivo, palavras e expressões que representam 

os depoimentos formam as categorias, onde serão enquadrados os discursos equivalentes ou 

iguais. podendo. tal como num questionário fechado. somarem-se as respostas da mesma 

categoria. A categoria representa., portanto. depoimentos e discursos equivalentes que 

expressam a mesma idéia. 

O Discurso do Sujeito Coletivo visa tornar mais clara uma representação social, bem 

como o conjunto das representações que conforma um dado imaginário. 

IV- 1- Como? 

A fim de compreender as representações sociais em torno da "Postura·', optou-se por 

realizar entrevistas semi-estruturadas junto aos sujeitos da pesquisa. Por entrevistas abertas 

semi-estruturadas entendem-se aquelas em que o informante fala livremente sobre o tema 

proposto, limitado, contudo, por um roteiro de questões a serem pontuadas no momento da 

entrevista. 

Positivamente, a entrevista permite o acesso aos dados da realidade de caráter 

subjetivo, isto é, as idéias, crenças. maneiras de pensar, opiniões. sentimentos, maneiras de 

atuar. conduta ou comportamento presente ou futuro. razões conscientes ou inconscientes de 

detenninadas crenças. sentimentos, maneiras de atuar ou comportamentos. 

Nas pesquisas qualitativas o instrumento de coleta de dados denominado " roteiro de 

entrevista" pode e deve sofrer modificações sucessivas, em decorrência da aplicação de pré

testes. Nesse trabalho. as questões foram previamente pré-testadas junto a dezesseis sujeitos 

locados na cidade de Santo André, São Caetano do Sul e São Paulo, dos quais quatro eram 

profissionais da área de saúde, quatro eram professores e funcionários da escola pública de l º. 

E 2°. Graus da rede pública dessas mesmas localidades. três dos entrevistados eram mães e 

um pai de criança em idade escolar e quatro crianças da 5ª e 6ª séries do primeiro grau. As 

questões foram apresentadas com finalidade de aproximar o entrevistador da problemática em 

questão e verificar se o instrumento de pesquisa se prestava ao trabalho. Como os objetivos 
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pretendidos não foram alcançados, os discursos obtidos foram preteridos. T\iesse pnme1ro 

grupo de pré-testes os problemas encontrados foram: 

a - o direcionamento das questões formuladas para o aspecto médico da postura. Nesse caso 

as perguntas apontavam para a postura enquanto uma resolução corporal passiva de correção, 

induzindo então as respostas: 

b - a faixa etária escolhida junto aos alunos - entre 11 e 14 anos - mostrou-se ineficaz uma 

vez que eles exigiam explicações muito detalhadas sobre as questões, correndo o risco de ter 

as respostas também induzidas. 

A entrevista foi reelaborada e novamente pré-testada em outros oito sujeitos 

provenientes dos mesmos locais que na primeira pré-testagem, sendo dois profissionais de 

saúde, dois professores de ensino de 1 º e 2º graus da rede pública, duas mães de crianças em 

idade escolar e dois estudantes de 16 e 17 anos, também da rede pública. Uma vez atingidos 

os objetivos propostos para cada pergunta, iniciou-se a coleta de dados. Na dinâmica das 

entrevistas, as perguntas foram acrescidas de outras dependendo do rumo das respostas do 

entrevistado. Optou-se por entrevistar alunos mais velhos, onde não se fizeram necessárias 

explicações que pudessem contaminar o instrumento de pesquisa. 

Buscou-se não explicar a natureza das questões, permitindo livre interpretação das 

perguntas por parte dos entrevistados. Foram realizadas três perguntas: 

1 - O que você entende por corpo saudável? 

2 - O que você entende por postura? 

3 - Você acha que se aprende postura na escola? 

As entrevistas, feitas individualmente pela pesquisadora e por duas assistentes, foram 

gravadas em K7 e posteriormente transcritas, respeitando-se a integralidade das respostas. As 

entrevistas estão transcritas na íntegra nos anexos. Reivindicou-se o auxílio da fisioterapeuta 

Paula Galera e da professora de ensino médio Adriane dos Santos pelo acesso possível a elas 

em um Centro de reabilitação localizado em São Caetano do Sul e a uma escola da rede 

pública em Mauá. 
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As entrevistas com os professores e com os alunos da escola pública foram realizadas 

no período do intervalo de aulas, em salas de aula sem atividade no momento da entrevista. 

Essas mesmas salas foram utilizadas para entrevistar os familiares que se dispuseram a 

conceder a entrevista, no momento em que traziam ou buscavam seus filhos . Os diretores da 

escola permitiram à autora do trabalho convidar os professores à entrevista durante o intervalo 

e os professores fizeram esse convite para seus alunos. Os familiares foram contatados pela 

própria autora no momento em que esses traziam as crianças para as aulas. 

As entrevistas com os profissionais e acadêmicos da área de saúde, quando no 

ambiente universitário, também foram realizadas nos intervalos e o convite a participar se deu 

da mesma forma. As entrevistas realizadas com os profissionais e acadêmicos locados nos 

serviços de fisioterapia obedeceu agendamento prévio. 

IV- 2- Onde? 

As entrevistas junto aos profissionais foram realizadas em Universidades Particulares 

localizadas nas cidades de São Paulo, Santo André e Guarulhos, bem como em clínicas de 

reabilitação localizadas nas cidades de São Caetano. Osasco e São Bernardo do Campo. Os 

professores e familiares foram entrevistados em escolas de primeiro e segundo grau da rede 

pública locadas em São Caetano do Sul, São Paulo, Mauá, Osasco, Guarulhos e Santo André. 

Os alunos estudam em escolas de Mauá. Santo André e São Paulo . 

IV- 3- Quem são os sujeitos da pesquisa? 

Em todas as categorias, foram os sujeitos participantes que deliberaram participar da 

pesquisa, sendo-lhes esclarecido que poderiam deixar a pesquisa a qualquer tempo, e que a 

não participação ou desistência não acarretaria nenhum ônus ou represália. Foram também 

esclarecidos os objetivos do trabalho no momento do convite à participação e os 

entrevistadores ofereceram esclarecimentos com relação aos objetivos e as razões do convite 

no momento das entrevistas tendo, entretanto, o cuidado de não influenciar nas respostas. Os 

participantes não foram identificados e assinaram um termo de compromisso em duas vias 

destinadas ao autor da pesquisa e ao próprio sujeito. 
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Acredita-se que o resultado dessa pesquisa pode beneficiar os seus sujeitos, uma vez 

que pareceu haver uma preocupação comum aos quatro grupos pesquisados em relação à 

questão postural. De todo o modo, ficou tratado que se fará saber os resultados encontrados, 

sendo encaminhado para as escolas o trabalho na sua íntegra. 

Foram entrevistados: 

• 57 sujeitos categorizados como profissionais. Dentro desse grupo estão incluídos 33 

acadêmicos das áreas de Fisioterapia., Enfermagem, Quiropraxia. Oito profissionais 

atuam tanto na área acadêmica quanto na clínica sendo que quatro detém o título de 

mestre, compreendendo nesse grupo dois médicos, cinco fisioterapeutas e um 

enfermeiro. Dezesseis profissionais atuam apenas na área clínica e dentro desse grupo 

encontram-se fisioterapeutas, médicos. fonoaudiólogos. psicólogos, enfermeiros e 

quiropráxicos. A idade dos entrevistados nesse grupo variou entre 18 e 40 anos. 

• 33 professores e funcionários. Esse grupo era formado por professores de disciplinas 

como Matemática, Língua Portuguesa, História, Geografia, Ciências, Sociologia que 

atuam no l º e 2º graus e por professores do ensino fundamentai_ que atuam também 

em escolas da rede privada. Estão incluídos professores de educação fisica que 

também atuam como personal training. Foram ouvidos funcionários que atuam na 

administração, no setor de limpeza e merenda e na segurança da escola, totalizando 

trinta e três sujeitos Vinte e oito desses sujeitos têm o curso superior completo. 

quatro têm o curso de 2º grau completo e um tem o curso de 2º grau incompleto. A 

idade dos sujeitos entrevistados variou entre 22 e 47 anos. 

• 27 familiares de crianças e adolescentes . O grupo composto de familiares é formado 

por pessoas que exercem o papel de pai, mãe, avô ou tia das crianças integrantes das 

escolas que se prestaram a campo. Nesse grupo encontram-se profissionais liberais, 

balconistas, aposentados, professores, trabalhadores com cargo técnico em indústrias, 

comerciantes, motoristas e trabalhadores braçais. A idade dos sujeitos entrevistados 

variou entre 20 e 74 anos e um dos sujeitos preferiu não revelá-la. 

• 12 alunos de Escolas de 1 º e 2º graus da rede pública. A idade dos sujeitos variou 

entre 13 e 20 anos. 
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Os sujeitos da pesquisa pertencem à classe média, média baixa e média alta, morando 

em residências que contam com serviço de luz, água e esgoto, transporte público disponível, 

ruas pavimentadas, serviço de coleta de lixo. As escolas entrevistas estão situadas junto a 

áreas urbanizadas, mas recebem alunos provenientes de áreas carentes. 
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V - APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

Foram realizadas três perguntas junto a todos os quatro grupos de sujeitos: os 

profissionais de saúde, identificados pela legenda "postprof', os professores e funcionários de 

escolas de 1 º. E 2°. Graus, identificados por '"postesc'', os familiares, identificados por 

"postfam'', e os alunos de escolas de 1 º. E 2º. Graus, identificados por postaluno. Os sujeitos 

serão identificados pela legenda seguida pelo número de ordem. (Anexo 2) 

Para a construção do discurso do sujeito coletivo lançou-se mão de estratégias 

metodológicas cujos passos estão descritos no Quadro 1. 

Quadro l: Estratégias para a construção do Discurso do Sujeito Coletivo 

Passo l Coleta de dados: escolha dos sujeitos, elaboração do roteiro de 
perguntas. 

Passo 2 Transcrição integral do conteúdo de todas as respostas dos 

sujeitos da pesquisa 

Passo 3 Identificação das Expressões-chaves 

Passo4 Identificação das ldéia5 Centrais a partir das expressões chaves 

com base nos pressupostos teóricos utiliz.ados no trabalho 

Passo 5 Agrupar as Idéias Centrais com mesmo sentido, sentido 

equivalente ou complementar. 

Passo 6 Nomear as Idéias Centrais 

Passo 7 Construção do Discurso do Sujeito Coletivo, seqüenciando as 

Expressões-Chave, eliminando as repetições de idéias que se expressem 

do mesmo modo ou através de palavras iguais. Foram descartadas as 

particularidades de sexo, idade, eventos particulares. Foi utiliz.ado todo o 

material das Expressões-Chave. 
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A elaboração do Discurso do Sujeito Coletivo foi realizada por grupos: aqueles 

organizados a partir das falas dos profissionais de saúde, a partir das falas dos professores e 

funcionários, em terceiro lugar os discursos estruturados a partir das falas dos familiares das 

crianças em idade escolar e, finalmente, os organizados a partir das falas dos alunos. 

Os discursos serão apresentados em resposta a cada questão. Serão destacadas as 

Idéias Centrais e os Discursos do Sujeito Coletivo (DSC), apresentados em fonte colorida, a 

fim de tornar mais clara a sua visualização e leitura. Antecede a apresentação de cada Idéia 

Central e DSC a indicação dos sujeitos que emitiram as falas, bem como a porcentagem 

obtida pela respectiva Idéia Central . 

V - 1 - DSC obtidos a partir da pergunta "0 que você entende por corpo saudável?" 

A primeira pergunta feita junto aos sujeitos foi "O que você entende por corpo 

saudável?". As Idéias Centrais obtidas através das respostas dos sujeitos estão apresentadas no 

Quadro 2. 

Quadro 2: Idéias Centrais obtidas na pergunta "O que você entende por corpo saudável?" 

O que você entende por corpo saudável? 

A - É sentir-se bem 

B - Depende de boa alimentação. (Como essa idéia central apareceu em vários sujeitos 

foi colocada em destaque) 

C - É um corpo disciplinado e higiênico. (Nesse caso, a disciplina é entendida como 

um dever, uma obrigação) 

D - Depende de auto-cuidado. (Nesse caso, o cuidado como corpo foi compreendido 

como um direito, um beneficio) 

E - É um corpo que se exercita 

F - Depende de boa estrutura familiar 

G - É um corpo sem doença e sem deficiência 

H - É um corpo ativo 

I - É um corpo fisiologicamente normal 

J - É o bem estar tisico, mental e social (A idéia é que corpo saudável implica na saúde 

do corpo, da psique e na inserção social saudável) 
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K - Não sei responder 

L - É aquele que leva a um envelhecimento mais saudável 

M - É um corpo ideal, bonito 

V - 1 - a - DSC obtidos a partir das falas dos profissionais 

O pnme1ro grupo de discursos apresentados refere-se às falas dos profissionais de 

saúde. A tabela contendo as expressões chaves e as idéias centrais de cada um dos entrevistados 

está no Anexo 3. A distribuição das idéias centrais segwido as respostas obtidas junto aos 

profissionais da área de saúde podem ser observadas na Tabela 1 e no Gráfico 1. 

Tabela 1: Distribuição das idéias centrais segundo as respostas obtidas junto aos profissionais da área de saúde 
(em número e porcentagem) 

1 ) O voce entende por corpo saudável? 

A É SENTIR-SE BEM 
8 DEPENDE DE BOA AUMENTAÇÃO 
C É UM CORPO DISCIPLINADO E HIGIÊNICO 
D DEPENDE DE AUTO CUIDADO 
E É UM CORPO QUE EXERCITA-SE 
G É UM CORPO SEM DOENÇA E SEM DEFICIÊNCIA 
H É UM CORPO ATIVO 

1 É UM CORPO FISIOLÓGICAMENTE NORMAL, QUE FUNCIONA BEM 
J É O BEM ESTAR FISICO, MENTAL E SOCIAL 
M É UM CORPO IDEAL, BONITO 

TOTAL DE RESPOSTAS DA PERGUNTA 

9 9,00 % 
16 16,00 % 
6 6,00 o/o 
6 6,00 % 

15 15,00 o/o 
12 12,00 % 

3 3,00 o/o 
2 2,00 % 

30 30,00 % 
1 1,00 % 

100 

Gráfico 1: Distribuição das idéias centrais segundo o número de respostas obtidas junto aos profissionais da área 

de saúde. 
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A Idéia Central A "É sentir-se bem " aparece nas falas de postprof 1, 24, 30, 45, 48, 

31, 33, 38, 39, correspondendo a 9% da amostra: 

IDÉIA CENTRAL A "É sentir-se bem": 

DSC: É não ter idade pra se cuidar. Não ter que se preocupar com roubos, trânsito, 

emprego: é ler uma vida pacata, sem correrias. Fazer coisas que se sente bem. É a pessoa 

viver bem, se sentindo bem com seu corpo. Não se preocupar com o que dizem. Não podemos 

viver escravos do corpo. É a pessoa estar bem com ela mesma, feliz, tanto com as qualidades 

quanto com seus defeitos. Corpo saudável é aquele fora dos parâmetros da sociedade: é ser 

feliz com o corpo que tem independente da forma. É ser e ter postura própria. 

A Idéia Central B "Depende da boa alimentação" aparece nas falas de postprof 1, 3, 

11, 17, 18, 33, 44, 48, 50, 53, 54, 56, 57, correspondendo a 16% da amostra: 

IDÉIA CENTRAL B "Depende da boa alimentação": 

DSC: Corpo saudável é ter uma boa alimentação, controlar o corpo com sua alimentação, 

com os nutrientes necessários para manter uma qualidade de vida. Comer os legumes, as 

hortaliças, as carnes. Você saber.fàzer uma combinaçlio desses elementos, com certeza, você 

vai ler uma vida saudável, um corpo saudável. Alimentação saudável é tudo para manter um 

corpo saudável. 

A Idéia Central C "É um corpo disciplinado e higiênico'', foi encontrada nas falas de 

postprof 3, 13, 24, 44, 53, correspondente a 6%: 

IDÉIA CENTRAL C "É um corpo disciplinado e higiênico": 

DSC: É um corpo higiênico, é a pessoa procurar um medicamento caso tiver uma doença. A 

disciplina é a chave. A pessoa deve cuidar do corpo, logicamente para não comprometer sua 

saúde. Por exemplo, a pessoa nlio precisa ter o mínimo de gordura que é permitido, mas 

também nclo precisa estar bem acima do peso. Devemos saber dosar prazer e quando 

devemos nos preocupar com o corpo. Corpo saudável é ter o peso ideal; você tendo peso hom 

automaticamente você passa a ter chances de ter uma postura melhor. Corpo saudável é 

também relacionado à postura, como é o trabalho da pessoa, quantas horas fica sentada. E 

precisa ter bom sono. Saúde boa é disposição e noites de sono bem dormidas. 



159 

A Idéia Central D "Depende de auto cuidado" foi encontrada nas falas de prostprof 1, 

8, 9, 51 , correspondendo a 6% da amostra: 

IDÉIA CENTRAL D "Depende de auto-cuidado" : 

DSC: É quando a pessoa se cuida. A pessoa tem que ter certo cuidado com o corpo, tentar 

cuidar pra que ef e não dê sinais de que as coisas nc7o estão bem. Ter uma boa qual idade de 

vida, uma boa postura, peso na medida certa, de acordo com a ai tura, a postura, porque tem 

que cuidar da postura. 

A Idéia Central E "É um corpo que se exercita" foi encontrada nas falas de postprof 1, 

3, 9, 11,12, 15, 33, 44, 48, 50, 51 , 53, 54, 56, 57, correspondendo a 15% da amostra: 

IDÉIA CENTRAL E "É um corpo que se exercita": 

DSC: É quando a pessoa faz exercícios fisicos, é poder praticar esportes, atividades .flsicas 

diárias, fàzendo exercícios de alongamento. É um corpo que não é sedentário, que .fàça 

caminhadas, de acordo com a necessidade desse corpo, tudo com certa regularidade. As 

alividades.flsicas c~judam o corpo todo. 

A Idéia Central G "É um corpo sem doença e sem deficiência" foi encontrada nas falas 

de postprof2, 5, 7, 8, 19, 27, 29, 31, 36, 41, 46, 52, correspondendo a 12% da amostra: 

IDÉIA CENTRAL G "É um corpo sem doença e sem deficiência": 

DSC: É um corpo sem deficiências fisicas, sem problemas fisicos, livre de qualquer 

e1?fermidade e doença. Um corpo que age sem um e.feito colateral, sem sentir dor ou 

impedimento. Que não tenha nenhuma restrição com o movimento natural, articular, sem 

problemas motores. É um corpo sem nenhuma lesão e em equilibrio. Se não houver dor, tanto 

corporal quanto emocional, eu me sinto saudável, mesmo sabendo que saúde não é só isso. É 

um corpo sem patologias que o afetem, que comprometam o bem estar físico. É um corpo 

livre de stress. Creio que qualquer sinal de dor, inquietação, angústia, qualquer coisa que te 

tire o bom humor nüo é mais um corpo saudável. 

A Idéia Central H "É um corpo ativo" foi encontrada nas falas de postprof 5, 17, 55, 

correspondente a 3 % da amostra: 
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IDÉIA CENTRAL H "É um corpo ativo": 

DSC: É um co1po capaz de realizar todas as atividades a ele requisitadas. É um corpo do 

qual a gente necessita: ele éfimcional. 

A Idéia Central 1 "É um corpo fisiologicamente normal, que funciona bem" foi 

encontrada nas falas de postprof 1 O, 16, correspondente a 2% da amostra: 

IDÉIA CENTRAL 1 "É um corpo fisiologicamente normal": 

DSC: Corpo saudável é quando há um equilíbrio entre todas as estruturas do corpo. É 

quando o corpo está em homeostase. Um equilíbrio dentro de suas normalidades, com todos 

os seus valoresfisioiôgicos normais". 

A Idéia Central J "É o bem estar físico, mental e social" foi encontrada nas falas de 

postprof 11, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 

43 , 45, 47, 48, 49, 52, 53, correspondendo a 30% da amostra. Esta foi uma idéia central que 

se mostrou fortemente entre os profissionais de saúde. 

IDÉIA CENTRAL J "É o bem estar físico,mental e social": 

DSC: É o equilíbrio entre mente, espírito e o corpo. Não importa só a aLividade .flsica; tudo 

está conectado. Corpo saudável é aquele em que tudo está em harmonia. É quando o menLal, 

o flsico , o social andam hem, sempre em conjunto. Quando um não está bem trará uma 

alteraçcio nos ouLros , perdendo essa harmonia e deixando de ser saudável. É também quando 

o individuo mantém uma boa refação com o ouLro e consigo mesmo na sociedade. Não é só a 

ausência de doença. Se nela estamos bem menLalmente ou socialmente não estamos saudáveis. 

É preciso estar bem consigo mesmo e em todos os aspectos: social, .financeiro, amoroso, 

inclusive a própria sati.~fàçllo consigo mesmo. ALuaLmenLe o conceito de corpo pe1feito levou 

alguns.fanáticos a acreditar que um cotpo saudável é aquele malhado, bem trabalhado, e na 

verdade um corpo saudável independe de estar dentro dos padrt5es da moda; ele é resultado 

desse conjunto, o bem estarflsico, mental e social. Mais importanLe mesmo é a saúde menLal, 

jó que desta dependem nossas atitudes Qualquer pessoa deixa de ser saudável quando um 

problema se torna maior que tudo. Não existe um corpo saudável com a mente conturhada, 

como também o inverso é verdadeiro. O conceito de saudável varia de acordo com o 

individuo. Se houver alguma enfermidade mental ou social, o corpo fala e consequentemenLe 

a postura do individuo muda. É importante a inclusão social, onde percebemos nosso 
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comportamento na sociedade.Se o individuo está com algum problema mental, como, por 

exemplo, stress, depressüo, o físico vai ser totalmente afetado, mudando sua postura e seu 

relacionamento com outras pe ·soas. É preciso a pessoa estar em paz consigo mesma. 

A Idéia Central M" O meu corpo é ideal" evidenciou-se apenas na fala de postprof 4, 

correspondendo a 1 % da amostra: 

IDÉIA CENTRAL M "O meu corpo é ideal": 

DSC : O meu . 

Junto aos profissionais de saúde não surgiram respostas nas categorias F ("Depende de 

boa estrutura familiar"), L ("É o que leva a um envelhecimento mais saudável") e K ("Não sei 

responder"). Algumas das respostas apresentadas pelos professores traziam mais de uma Idéia 

Central, o mesmo sendo observado junto aos outros subgrupos (Professores e Funcionários de 

escolas de 1 º. E 2°. Graus, familiares e estudantes). A Idéia Central mais fortemente 

encontrada entre os profissionais de saúde foi a de que "Corpo saudável significa bem estar 

fisico, mental e social", seguida pela Idéia Central de que "É um corpo que se exercita" e "É 

um corpo sem doença e sem deficiência". 

V -1 - b - DSC obtidos a partir das falas dos professores e funcionários da escola de 1° 

e 2º graus 

A seguir serão apresentados os discursos do sujeito coletivo organizados a partir da 

fala dos professores e funcionários de escolas de 1° e 2º graus. A tabela contendo as 

expressões chaves e as idéias centrais aqui obtidas está no Anexo 4. 

Gráfico 2: Distribuição das idéias centrais segundo o número de respostas obtidas junto aos professores e 

func ionários das escolas de 1 ºe 2° graus. 
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Tabela 2: Distribuição das Idéias Centrais segundo as respostas obtidas junto aos professores e funcionários de 

escola de l º e 2° graus (em número e porcentagem) 

O discurso do sujeito coletivo que traz a Idéia Central "Depende de boa alimentação" 

1 ) O voce entende por corpo saudável? 

- --- - -- ---

B DEPENDE DE BOA ALIMENTAÇÃO 
C É UM CORPO DISCIPLINADO E HIGltNICO 
D DEPENDE DE AUTO CUIDAOO 
E É UM CORPO QUE EXERCITA-SE 
F DEPENDE DE BOA ESTRUTURA FAMILIAR 
G É UM CORPO SEM DOENÇA E SEM DEFICltNCIA 
H É UM CORPO ATIVO 
1 É UM CORPO FISIOLÓGICAMENTE NORMAL, QUE FUNCIONA BEM 
J É O BEM ESTAR FISICO, MENTAL E SOCIAL 
K NÃO SEI RESPONDER 

TOTAL DE RESPOSTAS DA PERGUNTA 

14 21 ,88 % 
7 10,94 % 

6 9,38 % 
15 23,44 % 
2 3,13 % 
3 4,69 % 
1 1,56 % 
3 4,69 o/o 

12 18,75 o/o 
1 1,56 % 

64 

- -------- - ---

foi elaborado a partir das falas de postesc 2, 4, 5, 6, 8, 11, 13, 14, 7, 25, 26, 27, 29, 30, 

somando 21,88% da amostra: 

IDÉIA CENTRAL B: "Depende de boa alimentação" 

D C: Depende de sua alimentação, se você sabe se alimentar bem, comer frutas, verduras, 

proteínas, uma dieta balanceada. Se você souber fazer uma combinação desses elementos, 

com certeza você vai ter uma vida saudável. A alimentação saudável é tudo pra manter um 

corpo saudável, nos períodos da manhã, tarde e noite, não comer coisa muito gordurosa, que 

estej a te prejudicando a saúde. 

A Idéia Central " É um corpo disciplinado e higiênico", o discurso do sujeito coletivo 

foi construído a partir da fala de postesc 1, 18, 19, 21 , 22, 23, 27, somando 10,94% da 

amostra: 

IDÉIA CENTRAL C: "É um corpo disciplinado e higiênico" 

DSC: É um corpo higiênico, é uma pessoa que não bebe, não fi11na. É a pessoa procurar um 

medicamento caso estiver com uma doença. É a pessoa que nüo usa drogas, que dorme bem. 
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Na Idéia Central "Depende de autocuidado", o discurso do sujeito coletivo foi formado 

a partir das falas de postesc 3, 6, 11, 25, 26, 29, somando 9,38% da amostra: 

IDÉIA CENTRAL D: "Depende de autocuidado" 

DSC: É o corpo cuidado, é aquele que nós devemos tomar todos os cuidados com ele. 

valorizando-o. Peso na medida certa, de acordo com a altura, postura. Quem tem peso bom, 

acho que tem boa saúde. O meu corpo não está lá muito saudável porque eu nüo estou 

cuidando dele como eu deveria, mas eu acredito que a pessoa pra ter um co1po saudável ela 

tem que cuidar do próprio corpo. 

A Idéia Central "É o corpo que se exercita", o discurso do sujeito coletivo foi 

organizado a partir da fala de postesc 2, 4, 6, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 26, 30, 32, 

perfazendo 23,44% da amostra: 

IDÉIA CENTRAL D: "É o corpo que se exercita" 

DSC: Seu c017Jo estar adequado a praticar exercícios.físicos sem restrições. É trabalhar com 

ginástica, desenvolver habilidades.flsicas, .fàzer caminhadas, praticar esportes. A pessoa bem 

exercitada, que faz exercícios com certa freqüência, que trabalha com o corpo fisicamente, é 

muito importante para sentir bem. 

O discurso do sujeito coletivo referente à Idéia Central "Depende de boa estrutura 

familiar" foi elaborado a partir das falas de postesc 1 7 e 19, num total de 3, 13 % da amostra: 

IDÉIA CENTRAL F: "Depende de boa estrutura familiar" 

DSC: Para ter um corpo saudável é importante uma boa estrutura familiar, não ter graves 

problemas na.fàmília, porque se não tiver uma boa estrutura familiar como vão dar uma boa 

alimentaçüo? 

O discurso do sujeito coletivo referente à Idéia Central "É um corpo sem doença e 

sem deficiência" foi organizado a partir das falas de postesc 11, 20, 26, somando 4, 69% da 

amostra: 

IDÉIA CENTRAL G: "É um corpo sem doença e sem deficiência" 

DSC: É um corpo sem doença e sem deficiência. 
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O discurso do sujeito coletivo referente à Idéia Central "É um corpo ativo" foi 

organizado a partir das falas de postesc 27, correspondente a 1,56% da amostra: 

IDÉIA CENTRAL H: "É um corpo ativo" 

DSC: É um corpo que consegue desempenhar as atividades durante o dia , sem maior 

complicação. 

A Idéia Central "E um corpo fisiologicamente normal, que funciona bem" apareceu 

nas falas de postesc 9 e 33, perfazendo 4,69% da amostra: 

IDÉIA CENTRAL I: "É um corpo fisiologicamente normal, que funciona bem" 

DSC: É aquele que você olha e aparentemente e fisicamente está por completo. É a parte 

.fisiológica boa, o sangue, a parte interna que são os órgãos, urina, inclusive o cérebro. É 

aquele que é.forte e é estruturado. 

O discurso do sujeito coletivo referente à Idéia Central "É o bem estar fisico, mental e 

social" foi organizado a partir das falas de postesc 6, 7, 12, 15, 16, 19, 21, 24, 27, 28, 31, 32, 

somando 18,75% da amostra: 

IDÉIA CENTRAL J: "É o bem estar físico, mental e social" 

DSC: É um conceito que vem da Grécia antiga, onde tinha os espartanos e os gregos; uns 

cultivavam o corpo e os outros a mente. É pensar como os gregos: mente sã e corpo são. 

Quando sua cabeça está boa seu corpo acompanha naturalmente aquilo. Efetivamente, tem 

uma combinação de bem estarflsico, mental, intelectual e espiritual ao mesmo tempo, pois o 

mal estar de um reflete o outro. Não é somente aquele livre de doença, pois se a mente está 

bem, com pensamentos positivos, o corpo sente isso e a pessoa tem mais segurança em si 

mesma. Com a mente equilibrada, sem stress, o seu corpo responde bem a qualquer estímulo 

fisico: mas também não adianta ter uma mente saudável, cheia de conhecimentos se o co1po 

está totalmente debilitado. 

Na Idéia Central "Não sei ti responder", o discurso do sujeito coletivo foi organizado a 

partir das falas de postesc 1 O, correspondendo a 1,56% da amostra: 



IDÉIA CENTRAL K: "Não sei responder" 

DSC: Não sei ti responder. 
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Entre os professores e funcionários das escolas de 1° e 2° graus não foram 

identificadas falas nas categorias A (É sentir-se bem), L (Leva a um envelhecimento mais 

saudável) e M (É um corpo ideal, bonito). As Idéias Centrais mais encontradas foram "É um 

corpo que se exercita", "Depende de boa alimentação", "É o bem estar fisico, mental e 

social". 

V - 1 - e - DSC obtidos a partir das falas dos familiares 

Os discursos dos sujeitos coletivos apresentados a seguir foram estruturados a partir 

das respostas dos familiares. As idéias centrais e as expressões chaves estão apresentadas no 

Anexo 5. 

Tabela 3: Distribuição da Idéias Centrais segundo as respostas obtidas junto aos familiares (em número e 

porcentagem) 

1 ) O voce entende por corpo saudável? 

A É SENTIR-SE BEM 4 9,52 % 
B DEPENDE DE BOA ALIMENTAÇÃO 9 21,43 % 
e É UM CORPO DISCIPLINADO E HIGlt:NICO 2 4,76 % 
D DEPENDE DE AUTO CUIDADO 1 2,38 % 
E É UM CORPO QUE EXERCITA-SE 5 11,90 % 
G É UM CORPO SEM DOENÇA E SEM DEFIClt:NCIA 4 9,52 % 
H É UM CORPO ATIVO 3 7,14 % 
J É O BEM ESTAR FISICO, MENTAL E SOCIAL 12 28,57 % 
L É AQUELE QUE LEVA A UM ENVELHECIMENTO MAIS SAUDÁVEL 2,38 % 
M É UM CORPO IDEAL, BONITO 2,38 % 

TOTAL DE RESPOSTAS DA PERGUNTA 42 

------- - - --- - - - --
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Gráfico 3: Distribuição das Idéias Centrais segundo o número de respostas obtidas junto aos familiares. 
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Na Idéia Central é "É sentir-se bem", o discurso do sujeito coletivo foi produzido 

através das falas de postfam 2, 15,18,27, somando 9,52%: 

IDÉIA CENTRAL A: "É sentir-se bem" 

DSC: É como se cada individuo estivesse bem consigo mesmo. Não importa se há uma 

doença, um defeito físico, ou mesmo um corpo malhado, mas sim o olhar da pessoa para ela 

mesma, vendo seus defeitos, qualidades, erros e acertos, sabendo lidar, com tudo isso de uma 

forma saudável, sem se machucar. É a pessoa estar bem, é um corpo muito bom, com sinal de 

saúde. O corpo saudável varia de pessoa para pessoa. Não existe um padrão para o corpo, e 

sim uma pessoa que tenha uma atitude de ser resolvida com seu corpo. A pessoa que tem um 

corpo saudável é aquela que se olha e não encontra problema no que está vendo, 

independente do que os outros consideram. 

O próximo discurso do sujeito coletivo foi organizado através das falas de postfam 4, 

5, 7, 8, 10, 14, 16, 21, 23, totalizando 21,43%. A idéia Central é que o corpo saudável 

"Depende de boa alimentação": 

IDÉIA CENTRAL B: "Depende de boa alimentação" 

DSC: É um corpo que tenha uma boa alimentação. A gente precisa se alimentar para não 

parecer a idade que tem, pra ficar bonita, com a pele bonita. 
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O próximo discurso do sujeito coletivo representa a Idéia Central "Corpo disciplinado 

e higiênico". Foi organizado a partir das falas de postfam 21, 23, somando 4,76%: 

IDÉIA CENTRAL C: "É um corpo disciplinado e higiênico" 

DSC: É um corpo de quem não bebe, não fuma, não usa nenhum tipo de drogas. Que faz 

repouso, que faz tudo com responsabilidade. 

A Idéia Central de que corpo saudável "Depende de auto cuidado", o discurso do 

sujeito coletivo foi elaborado a partir das falas de postfam 4: 

IDÉIA CENTRAL D: "Depende de autocuidado" 

DSC: É você se cuidar. 

Na Idéia Central "É um corpo que se exercita", o discurso do sujeito coletivo foi 

elaborado a partir das falas de postfam 7, 8, 14, 16, 21: 

IDÉIA CENTRAL E: "É um corpo que se exercita" 

DSC: É praticar exercícios, fazer esporte e poder fazer atividade fisica normalmente. 

Na Idéia Central É um corpo sem doença e sem deficiência", o discurso do sujeito 

coletivo foi organizado a partir das falas de postfam 8, 10, 14, 15: 

IDÉIA CENTRALG: "É um corpo sem doença e sem deficiência" 

DSC: É não ter nenhum tipo de doença, que não necessite de medicação. Uma pessoa 

doente é d(ferente, é uma pessoa com mal estar, por exemplo. com gripe, problema . no 

intestino, problema na coluna, na vista. 

A Idéia Central "É um corpo ativo" o discurso do sujeito coletivo foi elaborado a 

partir das falas de postfaml 1, 12, 17: 

IDÉIA CENTRAL H: "É um corpo ativo" 

DSC: É um corpo que você pode exigir dele flexibilidade e agilidade . É quando você 

consegue exercer suas atividades do seu dia-a-dia. É o corpo funcional, não importa se está 

dentro dos medidas adequadas, se alinhado ou não em resumo dentro do padrão cultural 
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determinado pela sociedade em determinado momento, se permanece dentro do "modismo" 

atual. 

O discurso do sujeito coletivo foi elaborado a partir das falas de postfam 1, 3, 6, 13, 

19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28. A Idéia Central é que corpo saudável "É o bem estar tisico, 

mental e social": 

IDÉIA CENTRAL J: "É o bem estar físico, mental e social" 

DSC: Não é só a ausência de uma doença, mas sim possuir um bom comportamento fisico, 

emocional, espiritual, social. Significa saúde por inteiro, ou seja, corpo e mente saudável. O 

corpo influência na saúde da mente, mas a mente tem um forte domínio sobre o corpo, que 

pode levar este corpo a doenças ou fazer mesmo uma pessoa saudável. Se não está bem 

acaba transferindo essa energia negativa para o seu corpo, se fadiga você transfere isso 

para o lado mental afetando o bem estar do individuo. Corpo para ser saudável tem de estar 

em uma boa sintonia com a mente. Se a pessoa está bem psicologicamente, com certeza o seu 

corpo reagirá de forma saudável; mesmo que haja uma patologia instalada a pessoa saberá 

lidar com tranqüilidade, se a sua mente estiver bem. Não depende de apenas exercícios 

fí.sicos, mas depende da mente. A mente tranqüila e da boa capacidade de raciocínio. Tem 

que ter a cabeça boa. 

A Idéia Central que corpo saudável leva a um envelhecimento mais saudável. O 

discurso do sujeito coletivo foi elaborado a partir da fala de postfam 9: 

IDÉIA CENTRAL L: "É aquele que leva a um envelhecimento mais saudável" 

DSC: Um corpo saudável daria, no futuro, um envelhecer mais saudável. 

Na Idéia Central "É um corpo ideal, bonito", o discurso do sujeito coletivo foi 

elaborado a partir das falas de postfam 8: 

IDÉIA CENTRAL M: "É um corpo ideal, bonito 

DSC: Corpo saudável é aquele de uma pessoa normal, bonita, forte , corada. 

Não foram encontradas junto aos familiares falas correspondentes às categorias F 

("Depende de boa estrutura familiar"), 1 ("É um corpo ativo"), K ("Não sei responder"). 
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V - 1 - d - DSC obtidas a partir das falas dos profissionais 

O último grupo de discursos do sujeito coletivo obtido através das respostas para a 

primeira questão "O que você entende por corpo saudável?" foi elaborado a partir das 

respostas emitidas pelos alunos das escolas de 1 º. e 2°. Graus. A tabela contendo as 

Expressões Chaves e as Idéias Centrais estão no Anexo 4. 

Tabela 4: Distribuição das Idéias Centrais segundo as respostas obtidas junto aos alunos das escolas de 1° e 2° 

graus (em número e porcentagem). 

1 ) O voce entende por corpo saudável? 

B DEPENDE DE BOA ALIMENTAÇÃO 
C É UM CORPO DISCIPLINADO E HIGltNICO 
E É UM CORPO QUE EXERCITA-SE 
G É UM CORPO SEM DOENÇA E SEM DEFICltNCIA 
J É O BEM ESTAR FISICO, MENTAL E SOCIAL 
M É UM CORPO IDEAL, BONITO 

TOTAL DE RESPOSTAS DA PERGUNTA 

5 29,41 % 
3 17,65 % 

2 11 ,76 '* 
2 11 ,76 '* 
1 5,88 '* 
4 23,53 '* 

17 

Gráfico 4: Distribuição das Idéias Centrais segundo o número de respostas obtidas junto aos alunos das escolas 

de 1 º e 2° graus. 
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Na Idéia Central "Depende de boa alimentação'', o DSC foi organizado através das 

falas de postalunol, 2, 3, 4, 8. Essa categoria totalizou 29,41% das respostas: 

IDÉIA CENTRAL B: "Depende de boa alimentação" 

DSC: Seria uma alimentação boa, legal, saudável. 

Na Idéia Central "É um corpo disciplinado e higiênico", o discurso do sujeito coletivo 

foi organizado a partir da fala de postal uno 2, 7, 1 O, somando 17 ,65% da amostra: 

IDÉIA CENTRAL C: "É um corpo disciplinado e higiênico" 

DSC: É um corpo de quem não bebe, não fama, não usa nenhum tipo de drogas, sem nada de 

toxina. 

Na Idéia Central "é um corpo que se exercita", o discurso do sujeito coletivo foi 

elaborado a partir das falas de postaluno12, 8, totalizando 11,76% das respostas: 

IDÉIA CENTRAL E: "É um corpo que se exercita" 

DSC: É aquele que pratica exercícios fisicos. 

Na Idéia Central "É um corpo sem doença e sem deficiência", o discurso do sujeito 

coletivo foi elaborado através das falas de postaluno 7, 11, somando-se 11, 76%: 

IDÉIA CENTRAL G: "É um corpo sem doença e sem deficiência" 

DSC: É um corpo sem nenhum arranhão, sem doença. 

Na Idéia Central "É o bem estar fisico, mental e social", o discurso do sujeito foi 

organizado a partir das falas de postaluno 9, correspondendo a 5,88% da amostra: 

IDÉIA CENTRAL J: "É o bem estar físico, mental e social" 

DSC: Não significa apenas ter um corpo malhado de academia, se sua cabeça não está bem, 

pois corpo e cabeça estão muito ligados para você se sentir bem consigo mesmo. Você 

estando com os dois legais, cabeça e corpo, ai sim terá um corpo saudável . . 
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Na Idéia Central "É um corpo ideal, bonito", o discurso do sujeito coletivo foi 

elaborado a partir das falas de postaluno 5, 6, 10, 3, totalizando 23,53%: 

IDÉIA CENTRAL M: "É um corpo ideal, bonito" 

DSC: Corpo saudável é aquele reto, bonito, sarado, malhado. É um corpo ideal, é a forma 

fisica. 

Não surgiram respostas dentro das Categorias A ("É sentir-se Bem"), D ("Depende de 

auto cuidado"), F ("Depende de boa estrutura familiar"), H ("É um corpo ativo"), I ("É um 

corpo fisiologicamente normal, que funciona bem") e K ("Não sei responder"). A categoria 

com maior número de resposta foi a B ("Depende de boa alimentação") com 29,41% das 

respostas, seguida da categoria M ("É um corpo ideal, bonito") com 23, 35% e da categoria C 

("É um corpo disciplinado e higiênico") com 17, 65%. 

V - 2 - Comentários em torno da pergunta "O que você entende por corpo 

saudável?" 

Levando-se em conta os quatro grupos de sujeitos ouvidos quando perguntados 

sobre o que entendem como corpo saudável, verificou-se que algumas idéias aparecem com 

grande amplitude, ou seja, está presente em mais de um grupo de sujeitos pesquisados. Desse 

modo a Idéia Central B "Depende de boa alimentação" pode ser vista nos discursos dos quatro 

grupos de sujeitos. Ela aparece em 16% dos profissionais da área da saúde, em 21 ,88% dos 

professores e funcionários das escolas de 1º e 20 graus, em 21,43% dos familiares e em 

29 ,41 % dos alunos, mostrando uma força relativamente semelhante nos quatro grupos. 
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fico 5 : Distribuição da Idéia Central "Depende de boa alimentação" entre os quatro grupos pesquisados 
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A Idéia Central C "É um corpo disciplinado e higiênico" também pode ser vista nos 

.cursos dos quatro grupos de sujeitos. Ela aparece em 6% dos profissionais da área da 

ide, em 10,94% dos professores e funcionários das escolas de 1° e 2º graus, em 4,76% dos 

niliares e em 17,65% dos alunos. 

ifico 6 : Distribuição da Idéia Central "É um corpo disciplinado e higiênico" entre os quatro grupos 

.quisados 
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A Idéia Central E "É um corpo que se exercita" pode ser vista nos discursos dos quatro 

upos de sujeitos. Ela aparece em 15% dos profissionais da área da saúde, em 23,44% dos 

ofessores e funcionários das escolas de 1 º e 20 graus, em 11,90% dos familiares e em 

,76% dos alunos. 
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Gráfico 7 : Distribuição da Idéia Central "É um corpo que se exercita" entre os quatro grupos pesquisados 
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A Idéia Central G "É um corpo sem doença e sem deficiência" também pode ser vista 

nos discursos dos quatro grupos de sujeitos. Ela aparece em 12% dos profissionais da área da 

saúde, em 4,690/o dos professores e funcionários das escolas de 1 º e 20 graus, em 9,52% dos 

familiares e em 11,76% dos alunos. 

Gráfico 8: Distribuição da Idéia Central "É um corpo sem doença e sem deficiência" entre os quatro grupos 

pesquisados 
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A Idéia Central J "É o bem estar fisico, mental e social" aparece com grande 

amplitude nos quatro grupos de sujeitos pesquisados, mais fortemente junto aos profissionais 

de saúde (30%) e nos familiares (28,57%), seguido pelos professores e funcionários de 

escolas de 1º e 2° graus (18,75%) e finalmente entre os alunos de escolas de 1º e 2º graus 

(5 ,88%). 
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Gráfico 9 : Distribuição da presença da Idéia Central "É o bem estar fisico, mental e social" entre os quatro 

grupos pesquisados 
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Isso mostra que algumas idéias em tomo de "corpo saudável" se disseminam e 

ocupam o senso comum. Essas idéias aparecem sem serem inibidas pelos pressupostos 

científicos ou pelos saberes acadêmicos, permeando inclusive os espaços que difundem os 

"saberes oficiais". As Idéias Centrais B "Depende de boa alimentação" e J" É o bem estar 

fisico, mental e social" foram as que atingiram maiores fudices. 

V - 3 - DSC obtidos a partir da pergunta "O que você entende por corpo 

saudável?" 

A segunda pergunta feita junto aos sujeitos foi "O que você entende por postura?". As 

categorias encontradas foram as seguintes: 

Quadro 3: Idéias Centrais obtidas na pergunta "O que você entende por postura?" 

A - A boa postura melhora a saúde e previne problemas futuros (Aqui a saúde é vista 

em múltiplos aspectos) 

B - A boa postura melhora a função e a atividade corporal (Aqui está destacado o 

valor conferido a função e a capacidade da boa postura melhorar esta função) 

C - A má postura causa vários tipos de problemas 

D - Não sei definir a postura ideal, mas existe uma postura ideal 

E - Está associada à beleza 

F - É dificil encontrar alguém com a postura ideal 

G - É uma questão cultural 
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H - Não existe postura correta ou incorreta. Ela é uma adaptação às necessidades do 

corpo da pessoa. 

1 - É uma maneira de ser, é uma resolução individual (A postura confere uma 

identidade) 

J - É uma manifestação emocional (Corresponde a diferentes estados de humor, 

sentimentos, emoções) 

K - É uma palavra com muitos sentidos 

L - É uma forma de captar energia 

M - Está relacionada à forma do indivíduo mover-se, ao seu gesto (É a forma do 

indivíduo sentar-se, levantar-se, etc.) 

N - Diz respeito a uma resolução orgânica e à posição do corpo no espaço (É uma 

função ligada à estática) 

O - Está associada às formas de comportamento do indivíduo em seu meio social 

(Comportamento é aqui visto como formas de ação no mundo) 

P - É uma atitude frente ao mundo. (São os valores do indivíduo, que estão por trás 

de suas ações) 

Q - É uma forma de expressão e comunicação 

V -3 - a - DSC obtidos a partir das falas dos profissionais da área de saúde 

Os discursos apresentados a segmr foram organizados a partir das falas dos 

profissionais da área de saúde. Eles foram identificados pela sigla "postprof' seguidos pelo 

seu número de ordenação. A porcentagem apresentada refere-se à margem obtida dentro do 

subgrupo "profissionais de saúde". A tabela contendo as Expressões Chaves e as Idéias 

Centrais estão no Anexo 5. 
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Tabela 5: Distribuição das Idéias Centrais segundo as respostas obtidas junto aos profissionais da área de saúde 

(em número e porcentagem) 

2 ) O que você entende por postura? 

-- - -----
A A BOA POSTURA MELHORA A SAÚDE E PREVINE PROBLEMAS FUTUROS 4 3,36 % 
B A BOA POSTURA MELHORA A FUNÇÃO E A ATIVIDADE CORPORAL 3 2,52 % 
e A MÁ POSTURA CAUSA VÁRIOS TIPOS DE PROBLEMAS 1 0,84 % 
D NÃO SEI DEFINIR A POSTURA IDEAL, MAS EXISTE UMA POSTURA IDEAL 2 1,68 % 
F É DIFICIL ENCONTRAR ALGUÉM COM BOA POSTURA 2 1,68 % 
G É UMA QUESTÃO CULTURAL 4 3,36 % 
H NÃO EXISTE POSTURA CORRETA OU INCORRETA ELA É UMA ADAPTAÇÃO AS 2 1,68 % 

NECESSIDADES DO CORPO E DA PESSOA 
1 É UMA MANEIRA DE SER, É UMA RESOLUÇÃO INDIVIDUAL 9 7,56 % 
J É UMA MANIFESTAÇÃO EMOCIONAL 12 10,08 % 
K É UMA PALAVRA COM MUITOS SENTIDOS 7 5,88 % 
L É UMA FORMA DE CAPTAR ENERGIA 1 0,84 % 
M ESTA RELACIONADA A FORMA DO INDIVIDUO MOVER-SE, AO SEU GESTO 13 10,92 % 
N DIZ RESPEITO A UMA RESOLUÇÃO ORGÂNICA E A POSIÇÃO DO CORPO NO 23 19,33 % 

ESPAÇO 
o ESTÁ ASSOCIADA As FORMAS DE COMPORTAMENTO DO INDIVIDUO EM SEU 18 15,13 % 

MEIO SOCIAL 
p É UMA ATITUDE FRENTE AO MUNDO. SÃO OS VALORES DO INDIVIDUO 14 11,76 % 
Q É UMA FORMA DE EXPRESSÃO E DE COMUNICAÇÃO 4 3,36 % 

TOTAL DE RESPOSTAS DA PERGUNTA 119 

Gráfico 1 O: Distribuição das Idéias Centrais segundo o número de respostas obtidas junto aos profissionais da 

área de saúde 
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Na Idéia Central "A Boa Postura melhora a saúde e previne problemas futuros, o 

discurso do sujeito coletivo foi organizado a partir das falas de postprof 1, 42, 41 , 57, 

somando 3, 36% das respostas: 

IDÉIA CENTRAL A: "A boa postura melhora a saúde e previne problemas futuros" 

DSC: É a posição do corpo ideal para não provocar lesões futuras. Hoje em dia eu enxergo 

a postura das pessoas como algo, assim, importante para a saúde e o bem estar, dentro da 

vida como um todo, principalmente futuramente . Então, pessoas que tem uma boa postura 

hoje, que sabem se colocar de forma adequada nas suas posturas, elas são pessoas que no 

futuro vão ter menos problemas relacionados com a má postura como hérnia de disco, dor 

ciática, cervicalgia, do que aquelas que têm uma má postura. A boa postura evita todos esses 

problemas relacionados com a má postura, principalmente em relação às crianças que desde 

a infância carregam material, essas coisas, não leva à queixa de dor. 

Na Idéia Central "A boa postura melhora a função e a atividade corporal", o di~urso 

do sujeito coletivo foi organizado a partir das falas de postprof 11 e 57, totalizando 2, 52% 

das respostas: 

IDÉIA CENTRAL B: "A boa postura melhora a função e a atividade corporal" 

DSC: A boa postura é importante, pois fazer as atividades do dia-a-dia depende de uma boa 

postura. Ela é importante para que se possa exercer as atividades sem dor e sem queixa. 

Na Idéia Central "A má postura causa vários tipos de problemas", o discurso do 

sujeito coletivo foi organizado pelas falas de postprof 41 , perfazendo 0,84% das respostas: 

IDÉIA CENTRAL C: "A má postura causa vários tipos de problemas" 

DSC: A má postura traz problemas relacionados como hérnia de disco, dor ciática, 

cervicalgia. Todos esses problemas relacionados com a má postura, principalmente crianças 

que desde a infância, carregam material, essas coisas. 

O próximo discurso do sujeito coletivo foi organizado a partir das falas de postprof 48, 

49, com 1,68%. A Idéia Central é ''Não sei definir postura, mas existe uma postura ideal": 

IDÉIA CENTRAL D: "Não sei defmir postura, mas existe uma postura ideal": 
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DSC: Não sei uma definição correta de postura ideal. 

Na Idéia Central "É dificil encontrar alguém com boa postura'', o discurso do sujeito 

coletivo foi elaborado a partir das falas de postprof 25, 41, totalinmdo 1,68%: 

IDÉIA CENTRAL F: "Não sei def'mir a postura ideal, mas sei que existe uma postura 

ideal" 

DSC: Ninguém é perfeito; todos somos tortos. Como fisioterapeuta é difícil encontrar alguém 

com uma boa postura. Todas as pessoas têm uns vícios. 

Na Idéia Central "É uma questão cultural", o discurso do sujeito coletivo foi 

construído a partir das falas de postprof 33, 35, 41, 57, totalizando3, 36% das respostas 

obtidas: 

IDÉIA CENTRAL G: "É uma questão cultural" 

DSC: Existe um padrão postural e todos possuímos alterações que se adquirem com a 

cultura de cada um, mas nem por isso causa danos ao individuo.A postura se refere a 

educação que recebemos. Geralmente uma boa postura pertence àquelas pessoas que já 

tiveram uma experiência, já foram educadas para aquela boa postura. Mas é dificil fazer as 

pessoas se conscientizarem disso. É que essa coisa de postura tinha que ser mais educativa, 

pra fazer a pessoa assumir a correção postural, para mudar de comportamento. 

Na Idéia Central ''Não existe postura correta ou incorreta; ela é uma adaptação às 

necessidades do corpo e da pessoa", o discurso do sujeito coletivo foi construído a partir das 
\ 

falas de postprof 5, 30, perfazendo 1,68% das respostas: 

IDÉIA CENTRAL H: "Não existe postura correta ou incorreta; ela é uma adaptaçãoàs 

necessidades do corpo e da pessoa" 

DSC: Não existe uma normalidade de postura. A postura se adapta à necessidade do corpo. 

Não existe postura correta ou incorreta ou uma postura ideal. Ela será ideal para cada um. 

Mesmo se o individuo tem alguma alteração na coluna, mas não sente, essa postura será a 

sua postura ideal. 
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A Idéia Central "É uma maneira de ser; é uma resolução pessoal" aparece no discurso 

do sujeito coletivo organizado a partir das falas de postprof 28, 30, 33, 35, 44, 46, 52, 

somando 7, 56%: 

IDÉIA CENTRAL 1: "É uma maneira de ser, é uma resolução individual" 

DSC: A minha. Cada um tem a sua postura, não existe uma postura ideal, será ideal para 

cada um, mesmo se o individuo tem alguma alteração na coluna, mas não sente, a postura 

que será sua postura ideal. A postura mais adequada é aquela que você se sente bem, porque 

postura é a maneira da gente ser. 

Na Idéia Central "É uma manifestação emocional", o discurso do sujeito coletivo foi 

construído a partir das falas de postprof 32, 36, 2l, 26~ 27, 29, 35, 39, 40, 45, 56, totalizando 

1 O, 08% das respostas: 

IDÉIA CENTRAL J: "É uma manüestação emocional" 

DSC: A postura não é só a fisica, mas também a emocional. A postura fisica pode interferir 

em um desajuste emocional ou alguma alteração emocional pode modificar a parte fisica. 

Pela postura fisica muitas vezes podemos saber como esta o lado emocional da pessoa. A 

postura mental e a postura fisica podem ser reflexos da situação emocional que a pessoa se 

encontra. O seu corpo representa e se expressa diante as situações em todo e qualquer 

momento, as reações e predomínios posturais reflete as vivências externas e internas. A 

atitude e a posição do corpo se unem quando há uma decepção por exemplo; a postura 

emocional altera a postura do corpo. As duas estão ligadas; normalmente o fisioterapeuta 

avalia a postura na avaliação fisica do paciente, mas esquece-se de que a postura relaciona

se ao seu estado emocional. Quando você tem uma alta carga de tensão na sua casa, na sua 

vida, altera-se todo o metabolismo e também a postura em virtude da carga de tensão que 

isso acarreta, causando desvios e vários doenças somáticas.A postura psíquica reflete a 

personalidade da pessoa. O ser humano tem a postura que mostra o ele pensa sobre si 

mesmo, mesmo às vezes inconsciente. Se a pessoa é mais retraída, tímida, que não enfrenta o 

mundo: sua postura será mais fechada, curvada diante de tudo como mais ou menos a minha. 

Se uma pessoa não tiver postura frente a uma situação, por exemplo, automaticamente a 

oostura fisica poderá se alterar. Por exemplo, se uma pessoa estiver triste, a postura fisica 

dela será retraída, porque a postura corporal demonstra muito o sentimento da pessoa. 

Quando não estamos bem emocionalmente ou socialmente alteramos nossa postura, ficamos 
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mais suscetíveis a que outras pessoas invadam nosso intimo, o que não deve acontecer no 

caso da nossa profissão, a fisioterapia, porque não podemos demonstrar fraqueza para 

nossos pacientes, e também para impedir que haja algum tipo de envolvimento, porque com 

essa abertura é mais fácil. Pessoas introvertidas ou pessoas tristes, normalmente elas têm 

uma postura inadequada, são mais fracas e isso dificulta o seu dia a dia. 

Na Idéia Central "É uma palavra com muitos sentidos". O discurso do sujeito coletivo 

foi construído a partir das falas de postprof 33, 37, 39, 43, 45, 46, 56, somando 5, 88% das 

respostas: 

IDÉIA CENTRAL K: "É uma palavra com muitos sentidos" 

DSC: Existem vários significados e sentidos dessa palavra. São significados muito 

importantes não só para a fisioterapeuta, como para o ser humano como um todo. É uma 

palavra pequena, mas complicada de definir, pois tem dois sentidos diferentes: pode ser 

postura no sentido postural, anatômico, pode ser no sentido da postura frente a uma situação 

em relação ao comportamento, por isso ficava dificil definir assim simplesmente pela palavra 

sem saber a situação e o porquê dessa pergunta. A postura não é só o fisico, porque o mental 

influencia. Quando não estamos bem emocionalmente ou socialmente alteramos nossa 

postura. É um conjunto de fatores que levam a uma boa postura. 

Na Idéia Central "É uma forma de captar energia'', o discurso do sujeito coletivo foi 

elaborado a partir das falas de postprof 13, perfazendo 0,84% das respostas: 

IDÉIA CENTRAL L: "É uma forma de captar energia" 

DSC: É você estar com seus chakras abertos para que a energia possa ser canalizada do céu, 

que é nosso pai, até a terra, que é nossa mãe, a terra primordial, então você está ereto. O ser 

humano é o ser mais "inteligente" porque ele tem a postura ereta, assim pode canalizar sua 

energia. 

Na Idéia Central "Está relacionada à forma do indivíduo mover-se; ao seu gesto'', o 

discurso do sujeito coletivo foi organiz.ado a partir das falas de postprof 9, 19, 33, 52, 54, 55, 

17, 27, 28, 41 , 49, 51 , 56, totaliz.ando 10, 92% das respostas: 

IDÉIA CENTRAL M: "Está relacionada à forma do indivíduo mover-se" 
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DSC: No sentido ortopédico, fisiológico, anatômico se refere a posição que o individuo se 

apresenta ao andar, sentar e deitar direito. Pode ter uma postura correta ou incorreta. É 

tudo aquilo que propicia pra gente fazer uma atividade livre, por exemplo, a postura sentada 

te propicia a fazer várias atividades, as quais você se tem que fazer sentada.É o jeito como a 

pessoa trabalha. Postura é tudo aquilo que te dá função. Uma boa postura seria aquela 

pessoa que quando vai sentar, tenta sentar de uma forma mais correta, encaixando o quadril, 

sentando de uma forma mais ereta possível, quando vai se abaixar tenta usar o corpo como 

um todo, dobra o quadril, joelho, não somente se abaixa usando a coluna. De noite tenta 

dormir de uma forma adequada, em decúbito lateral, com um travesseiro entre os joelhos. 

Primeiro precisa ter uma musculatura adequada para vencer a gravidade, hábitos do dia a 

dia como sentar, como levantar, como levantar peso, como ficar de pé. Pra que tudo ocorra é 

necessário ter um grupo muscular atuando e permitindo que a pessoa tenha liberdade de 

movimento. 

Na Idéia Central "Diz respeito a uma resolução orgânica e à posição do corpo no 

espaço". O discurso do sujeito coletivo foi produzido a partir das falas de postprof 8, 12, 26, 

27, 31 , 35, 44, 50, 51 , 53, 57, 19, 21, 25, 29, 30, 34, 37, 39, 41, 43, 46, totalizando 19,33% 

das respostas: 

IDÉIA CENTRAL N: "Diz respeito a uma resolução orgânica e a posição do corpo no 

espaço" 

DSC: É um posicionamento correto da estrutura corporal. É algo relacionado à posição com 

que você se mantém em pé, se você tem as costas curvas ou não. É a posição que a gente fica, 

mas uma boa posição, a qual você se sinta correto sem prejudicar. Quando pensamos em 

postura na fisioterapia, pensamos logo na postura física, então ela compreende a parte 

biomecânica. ·Essa estrutura corporal é formada pelo sistema músculo esquelético de uma 

pessoa. Esse sistema mantém a pessoa ereta em oposição à força da gravidade. No decorrer 

da vida de uma pessoa essa estrutura músculo-esquelético vai se modificando de acordo com 

a história de vida que cada um tem. Para manter esse arcabouço sem causar danos 

fisiológicos há um envolvimento de estruturas cerebrais que atuam no equilíbrio corporal e 

na manutenção do tônus muscular. A postura diz respeito também às curvaturas fisiológicas e 

anatômicas da coluna, como a lordose, a cifose, e outros ossos e articulações, o mais correta 

possível. Esse posicionamento deve ter menos gasto energético para ele, para as estruturas e 

deve manter coluna ereta. É como o corpo fica posicionado, todo retinha ou todo torto. O 
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mais difícil, além de explicar essa questão é corrigir uma postura errada, todos sabemos que 

mesmo uma pessoa que procura a fisioterapia, por exemplo, pra se corrigir, chega lá, corrigi 

e quando chega em casa, volta à postura que estava, mesmo dizendo para o fisioterapeuta 

que fez em casa, a gente sabe que não fez. Esse alinhamento da coluna vertebral pode ser 

visto em relação a atividade exercida. É enfim, a postura fisica, sua forma normal e a 

anormalidade do corpo. Aí entra o fisioterapeuta ou uma pessoa especifica para ajudar a 

corrigir, mas que essa postura muitas vezes está relacionada com a postura do dia a dia. 

Na Idéia Central "Está associada às formas de comportamento do indivíduo em seu 

meio social", o discurso do sujeito coletivo foi construído a partir das falas de postprof 7, 15, 

16, 17, 18, 22, 23 , 24, 25 , 28, 34, 38, 41, 47, 27, 33, 43, 46, totalizando 15,13% das respostas: 

IDÉIA CENTRAL O: "Está associada às formas de comportamento do indivíduo em seu 

meio social" 

DSC: É a maneira que você se comporta nas diferentes posições em qualquer tipo de 

atividade e diante de determinadas situações cotidianas. É uma forma da pessoa se 

posicionar diante do próximo e do senso comum. É a maneira, a forma, a conduta a ser 

tomada diante uma situação. Uma pessoa deve se comportar de forma correta. Postura 

profissional é como o profissional de qualquer área deve agir frente às situações do seu dia a 

dia. O profissional deve saber se dirigir, se controlar frente as adversidades comuns no dia a 

dia de qualquer trabalho. O profissional deve ter responsabilidade e saber o que está fazendo 

frente aos seus desafios para ser um profissional bem sucedido e confiável, mantendo uma 

postura firme, decidido, sabendo o que faz. Muitas vezes é necessário mudarmos nossa 

personalidade; quem trabalha em hospital, por exemplo, muitas vezes não pode ser 

irreverente, pois estamos tratando de pessoas e devemos manter uma postura séria. Todos 

profissionais ·mantém uma postura, alguns são altamente profissionais outros são mais 

humanos. No caso da fisioterapia, por exemplo, dentro da ética, dentro da postura 

profissional, o terapeuta não pode se envolver com o paciente ai ém dos objetivos terapêuticos 

e mesmo assim muitas pessoas se envolvem deixando a postura de fado. Esperamos que todos 

os profissionais sejam mais responsáveis e policiem mais sua postura, pois desse jeito 

teremos profissionais mais respeitados e profissionais cada vez melhor. É como o homem se 

coloca a sociedade, a capacidade que o homem tem de resolver seus problemas e situações 

frente a sociedade, se ele consegue se equilibrar diante das coisas que o afetam 

emocionalmente, que o tiram da sua tranqüilidade, de seu conforto, que afetem a sua 
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estabilidade, se ele consegue passar diante de situações que o abalam, que façam ele sair de 

seu porto seguro, situações que façam com que ele pense sobre a realidade. A postura do 

indivíduo diante de diversas situações pode afetar a postura corporal e com isso causar dor, 

trazendo mais alterações emocionais para a postura do individuo dentro da sociedade. Cada 

um tem uma postura d~ferente, é mais ou menos como personalidade. Cada um tem uma 

forma de agir enfi'entar os problemas e as alegrias. A forma de lidar com as atividades do 

dia-a-dia, a forma de agir, reagir, com o ambiente em que vive, trabalha, fazem com que 

adotemos uma postura seja ela de forma perceptível ou não. É o comportamento do ser 

humano em seu cotidiano, ou seja, temos que ter certos comportamentos em algumas 

ocasiões, como por exemplo, se em casa brigamos por qualquer motivo, pois temos mais 

afetividade e acabamos falando o que não nos agrada, já com os amigos essa postura se 

modifica e acabamos falando algumas coisas e guardando as mágoas, o que acaba 

mod~ficando aquela postura diante daquela pessoa. Existem posturas diferentes em situações 

diferentes, ou seja, quando você está no trabalho sua postura é uma, quando você está na 

faculdade sua postura é modifica assim por diante. É a postura ética onde a gente vê o 

comportamento diante de um acontecimento bom ou ruim, diante de um desafio a cumprir. É 

importante saber qual postura adequada para qualquer lugar. 

Na Idéia Central "É uma atitude frente ao mundo; são os valores do indivíduo". O 

discurso do sujeito coletivo foi elaborado a partir das falas de postprof 10, 14, 20, 21, 29, 30, 

40, 23, 24, 31, 32, 36, 37, 46, totalizando 11,76% das respostas: 

IDÉIA CENTRAL P: "É uma atitude frente ao mundo; são os valores do indivíduo" 

DSC: É a atitude de uma pessoa frente a uma situação. É a forma que encaramos as 

situações, nossa forma de pensar, é uma opinião, diante do que ocorre durante a nossa vida. 

E a postura que temos perante a estas situações cotidianas podem alterar nossa postura 

fisica. Quando você encara o mundo na sua realidade você prejudica a sua postura. Como um 

indivíduo encara uma situação nova e diferente na vida que pode deixá-lo triste oufeliz o que 

afetará assim a sua postura flsica. Se a pessoa tiver uma postura positiva quanto a 

determinada situações, sua po ·fura fisica será aparentemente boa. Porém se tiver uma 

postura de negativismo sua postura fisica será afetada por uma retração, por uma aparência 

de medo do que pode lhe ocorrer. Eu acho que a postura que temos perante a sociedade está 

muito ligada a nossa postura fisica. Essa postura fi'ente a alguma situação tem inte1ferência 

com o emocional. A postura muda também conforme a personalidade de cada um. Um 
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individuo com a personalidade mais forte, terá uma postura diferente de um individuo com a 

personalidade mais maleável. E frente a um problema ou patologia a postura muda. Dentro 

de postura podemos citar postura positiva ou negativa, dentro de bom senso ou não. Cada 

individuo tem uma postura diferente sobre a mesma situação, pois cada um tem uma forma de 

pensar, tem um conhecimento especifico, tem uma bagagem de aprendizagem dtferente, tem 

uma "cultura" diferente, uma forma de educação, criação diferente, o que torna a postura de 

cada individuo dtferente, dificultando a compreensão do que é postura. A postura está 

envolvida na auto-imagem e percepção com o meio externo e na relação de individuo para 

individuo. Ela é um complemento que envolve os valores de cada pessoa. A postura social é 

aquela que o ser humano adquire em conseqüência do trabalho que exerce e suas atitudes 

perante as pessoas, na familia, com os amigos. 

Na Idéia Central "É uma forma de expressão e de comunicação'', o discurso do sujeito 

coletivo foi organizado a partir das falas de postprof 6, 29, 36, 38, somando 3,36% das 

respostas: 

IDÉIA CENTRAL Q: "É uma forma de expressão e de comunicação" 

D C: É uma expressão corporal. O corpo fala, ele transmite o que o individuo está sentindo e 

muitas vezes pensando. Pela postura dá para ver como a pessoa é, ou seja, ela passa isso 

pela postura que ela adquire. A postura tanto no sentido corpo ou forma faz com que o outro 

perceba com o olho treinado o que se passa, o que se informa de si mesmo, tanto de uma 

forma que implique para seu fisico, a má postura, como de olhar para a postura, em busca de 

per analidade, mesmo que as vezes este olhar tenha que estar atento nas postura camufladas, 

que são adotadas como outras, como a forma de perceber o que tem em volta". 

Nesse grupo, as categorias que apresentaram maiores porcentagens de respostas foram 

a A ("Diz respeito a uma resolução orgânica e a posição do corpo no espaço"), a O (Está 

associada às formas de comportamento do indivíduo em seu meio social"), a P ("É uma 

atitude frente ao mundo; são os valores do indivíduo"). Não foram encontradas falas dentro da 

categoria E ("Está associada à beleza"). 



185 

V - 3 - b - DSC obtidos a partir da fala dos professores e funcionários da escola de 1 º e 

2º graus 

O segundo grupo de respostas à segunda questão foi elaborado a partir dos discursos 

dos professores e funcionários da escola, identificados pela sigla "postesc". A tabela contendo 

as Expressões Chaves e as Idéias Centrais estão no Anexo 6. 

Tabela 6: Distribuição das Idéias Centrais segundo as respostas obtidas junto aos professores e funcionários da 

escola de Iº e 2° graus (em número e em porcentagem) 

2 ) O que voc6 ent8nde por postura? 

A A BOA POSTURA MELHORA A SAÚDE E PREVINE PROBLEMAS FUTUROS 
B AE ROA PO~TI IRA MFI HORA A Ft tNr.An i:: A ATI\1tnAn1= r.n~Pni:a1 
K UMA PALAVRA COM MUITOS SENTIDOS 
M ESTÁ RELACIONADA A FORMA DO INDIVIDUO MOVER-SE, AO SEU GESTO 
N DIZ RESPEITO A UMA RESOLUÇÃO ORGÂNICA E A POSIÇÃO DO CORPO NO 

ESPAÇO 
O ESTÁ ASSOCIADA AS FORMAS DE COMPORTAMENTO DO INDIVIDUO EM SEU 

MEIO SOCIAL 
P É UMA ATITUDE FRENTE AO MUNDO. SÃO OS VALORES DO INDIVIDUO 
Q É UMA FORMA DE EXPRESSÃO E DE COMUNICAÇÃO 

TOTAL DE RESPOSTAS DA PERGUNTA 

2 3,33 % 
1 1 ç:7 .,, 

8 13,33 o/o 
16 26,67 % 
8 13,33 % 

9 15,00 % 

7 11,67 % 
3 5,00 % 

60 

Gráfico I I: Distribuição das Idéias Centrais segundo o número de respostas obtidas junto aos professores e 

funcionários da escola de I 0 e 2° graus. 
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Na Idéia Central "A boa postura melhora a saúde e previne problemas futmos", o 

discurso do sujeito coletivo foi organizado a partir das falas de postesc 21 e 28, somando 

3,33% das respostas: 

IDÉIA CENTRAL A: "A boa postura melhora a saúde e previne problemas futuros 

D C: É uma posição que nclo é prejudicial à coluna, que não provoque muita dor. É aquela 

postura que.futuramente terá reflexo na sua vida. 

Na Idéia Central "A boa postma melhora a função e a atividade corporal", o discmso 

do sujeito coletivo foi elaborado a partir das falas de postesc 28, perfazendo 1,67% das 

respostas: 

IDÉIA CENTRAL B: "A boa postura melhora a função e a atividade corporal" 

DSC : É aquela que o individuo faz com que as suas estruturas fiquem de uma.forma que não 

prejudique sua funcionalidade. 

Na Idéia Central "É dificil encontrar alguém com boa postma", o discurso do sujeito 

coletivo foi construído a partir das falas de postesc9, totalizando 1,67% das respostas: 

IDÉIA CENTRAL F: "Não sei definir a postura ideal, mas sei que existe uma postura 

ideal" 

DSC: Ninguém tem a postura exatamente perfeita. 

Na Idéia Central "É uma questão cultmal'', o discmso do sujeito coletivo foi 

organizado a partir das falas de postesc 1 O, perfazendo 1, 67% das respostas: 

IDÉIA CENTRAL G: "É uma questão cultural" 

DSC: É também educação. 

Na Idéia Central "É uma maneira de ser; é uma resolução pessoal" o discmso do 

sujeito coletivo foi organizado a partir das falas de postesc 9, 12, perfazendo o total de 3,33%: 

IDÉIA CENTRAL 1: "É uma maneira de ser, é uma resolução pessoal" 
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DSC: É a percepção que o individuo tem do seu corpo. Claro que cada um tem a sua postura 

fís ica diferente do outro. A postura é aquela ao qual nosso corpo se adapta. 

Na Idéia Central "É uma manifestação emocional", o discurso do sujeito coletivo foi 

construído a partir das falas de postesc 9 e 28, totalizando 3,33% das respostas: 

IDÉIA CENTRAL J: "É uma manifestação emocional" 

DSC: A postura jisica está relacionada com o emocional de cada um. Por exemplo, uma 

pessoa com uma postura cifótica provavelmente deve ser uma pessoa tímida, que tem medo 

de enfrentar o mundo de frente. Algumas pessoas entendem que a postura fisica reflete 

psicologicamente, no modo de agir. Há relatos que antigamente as mães enrolavam seus 

bebês bem forte para no futuro terem aquela postura idealizada. 

Na Idéia Central "É uma palavra com muitos sentidos", o discurso do sujeito coletivo 

foi construído a partir das falas de postesc 9, 11, 13, 14, 18, 19, 30, 31, somando 13,33% das 

respostas: 

IDÉIA CENTRAL K: "É uma palavra com muitos sentidos" 

DSC: A palavra postura tem uma concepção bastante ampla. Acho diflcil uma definição 

objetiva de postura porque depende de como se colocar a palavra. Ela pode significar um 

monte de coisa. Tem uma postura fisica, postura moral, a psicológica. Elas podem ser 

corretas e incorretas, depende da atitude que a pessoa toma tanto na postura moral como na 

postura jisica. Acho que é tentar no dia a dia fazer o que é certo, tanto fisico quanto moral. 

Na Idéia Central "Está relacionada à forma do indivíduo mover-se; ao seu gesto.,, o 

discurso do sujeito coletivo foi organizado a partir das falas de postescl, 2, 5, 6, 8, 10, 14, 15, 

17, 21, 22, 25, 26, 27, 29,30, totalizando26, 67% das respostas: 

IDÉIA CENTRAL M: "Está relacionada à forma do indivíduo mover-se" 

DSC: É a maneira que o corpo está nas várias situações, por exemplo, pra andar, pra sentar, 

pra dormir, pra agachar, pra agir. É você estar reta com a coluna reta no lugar, pra fazer 

qualquer exercício. É a maneira que o corpo deve estar em cada situação pra sentar muito 

bem, corretamente. Ela faz parte do nosso dia a dia, pois tudo o que vamos fazer é preciso 

uma boa postura. São movimentos bem alinhados. É andar com a coluna ereta, sentar 
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normalmente, com a coluna não ficando torta, evitando ficar curvada. Praticar alguns 

exercícios fisicos ajuda a postura. 

Na Idéia Central "Diz respeito à uma resolução orgânica e à posição do corpo no 

espaço", o discurso do sujeito coletivo foi produzido a partir das falas de postesc 2, 4, 11, 20, 

21 , 23, 31, 33, totalizando 13,33% das respostas: 

IDÉIA CENTRAL N: "Diz respeito a uma resolução orgânica e a posição do corpo no 

espaço" 

DSC: É a coluna reta, erétil. A pessoa tem que ficar ereta, manter uma posição que fique 

confortá\ el pra ela e que não prejudique seus membros inferiores. É a postura jisica do 

organismo, que envolve musculatura, ossos. 

Na Idéia Central "Está associada às formas de comportamento do indivíduo em seu 

meio social", o discurso do sujeito coletivo foi construído a partir das falas de postesc 6, 7, 9, 

10, 11, 13, 16, 28, 31 , correspondendo a 15% das respostas obtidas: 

IDÉIA CENTRAL O: "Está associada às formas de comportamento do indivíduo em seu 

meio social" 

DSC: Podemos definir po lura como comportamento do individuo perante a sociedade, como 

se comporta diante de certas situações, a maneira correta de agir perante as outras pessoas. 

As pe soas cobram esse comportamento constantemente, elas cobram os outros e a si 

próprio. Todos devem ter postura, mas que postura será essa que a sociedade impõem? 

Somos julgados pelos no sos atos. É preciso saber se comportar. É quando uma pessoa se 

veste bem, está numa mesa e é bem asseado. É um comportamento relacionado com o bem 

estar fisico, mental e espiritual. É que aquela pessoa sabe se colocar em público, ela sabe 

conver ar, andar, sobe como agir em certas ocasiões. 

Na Idéia Central "É uma atitude frente ao mundo; são os valores do indivíduo'', o 

discurso do sujeito coletivo foi elaborado a partir das falas de postesc 3, 9, 12, 19, 24, 28, 31, 

somando 11,67% das respostas: 
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IDÉIA CENTRAL P: "É uma atitude frente ao mundo; são os valores do indivíduo" 

DSC: Pelas nossas atitudes diariamente, nós mesmos nos desvalorizamos, achando na 

maioria das vezes que aquela atitude não foi a correta. Pode ser a postura, por exemplo, de 

um profi sional como no meu caso como professora na classe perante o aluno. Eu tenho que 

pas ar pra ele respeito pra ele também ter respeito por mim e também na parte de postura 

referente a outro profissional da mesma área .Em alguns casos, como os modelos ou outras 

pessoas famosas, que se diz que ela tem postura para aquele determinado papel que ela está 

exercendo, um policial, um advogado, tem que ter uma postura para impor respeito mediante 

algo, assim como nós no dia-a-dia, para encarar os perigos da vida selvagem na cidade mas 

também para enfrentar os outros selvagens. 

Na Idéia Central "É uma forma de expressão e de comunicação", o discurso do sujeito 

coletivo foi organizado a partir das falas de postesc 8, 14, 16, somando 5% das respostas: 

IDÉIA CENTRAL Q: "É uma forma de expressão e de comunicação" 

DSC: É uma forma de você se expressar. 

Nesse grupo não apareceram as categorias C ("A má postura causa vários tipos de 

problemas"), D ("Não sei definir postura ideal, mas existe uma postura ideal"), E ("Está 

associada à beleza"), H ("Não existe postura correta ou incorreta; ela é uma adaptação às 

necessidades do corpo"), L ("É uma forma de captar energia"). As categorias com maior 

incidência de respostas foram a M ("Está relacionada à forma do indivíduo mover-se, ao seu 

gesto"), a O ("Está associada às formas de comportamento do indivíduo em seu meio social' '), 

a K ("É uma palavra com muitos sentidos"), a N ("Diz respeito a wna resolução orgânica e a 

posição do corpo no espaço"). 

V - 3 - c - DSC obtidos a partir das falas dos familiares 

O próximo grupo de discursos do sujeito coletivo foi obtido através de respostas 

obtidas junto aos familiares das crianças em idade escolar (postfam) em relação ao que 

entendem por postura. As tabelas contendo as Expressões Chaves e as Idéias Centrais estão no 

Anexo 7. 
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Tabela 7: Distribuição das Idéias Centrais segundo as respostas obtidas junto aos familiares (em número e 

porcentagem) 

----------====-==~.,...,.,,~--------------~----== 

2 ) O que você entende por postura? 

A A BOA POSTURA MELHORA A SAÚDE E PREVINE PROBLEMAS FUTUROS 
C A MA POSTURA CAUSA VÁRIOS TIPOS DE PROBLEMAS 
D NÃO SEI DEFINIR A POSTURA IDEAL, MAS EXISTE UMA POSTURA IDEAL 
E ESTA ASSOCIADA A BELEZA 
G IÕ: UMA QUESTÃO CULTURAL 
1 !:: UMA MANEIRA DE SER. !:: UMA RESOLUÇÃO INDIVIDUAL 
J IÕ: UMA MANIFESTAÇÃO EMOCIONAL 
K IÕ: UMA PALAVRA COM MUITOS SENTIDOS 
M ESTÁ RELACIONADA A FORMA DO INDIVIDUO MOVER-SE, AO SEU GESTO 
N DIZ RESPEITO A UMA RESOLUÇÃO ORGÂNICA E A POSIÇÃO DO CORPO NO 

ESPAÇO 
O ESTÁ ASSOCIADA ÀS FORMAS DE COMPORTAMENTO DO INDIVIDUO EM SEU 

MEIO SOCIAL 
P !:: UMA ATITUDE FRENTE AO MUNDO. SÃO OS VALORES DO INDIVIDUO 
Q IÕ: UMA FORMA DE EXPRESSÃO E DE COMUNICAÇÃO 

TOTAL DE RESPOSTAS DA PERGUNTA 

--- - ---- -

r 

- ·--- ·---- -
1,64 % 
1,64 % 

1 1,64 % 
2 3 ,28 % 
7 11,48 % 
2 3 ,28 % 
3 4 ,92 % 
5 8 ,20 % 

11 18,03 % 
9 14,75 % 

8 13, 11 % 

10 16,39 % 
1,64 % 

61 

Gráfico 12: Distribuição das Idéias Centrais segundo o número de respostas obtidas junto aos familiares . 
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Na Idéia Central "A Boa Postura melhora a saúde e previne problemas futuros, o 

discurso do sujeito coletivo foi organizado a partir das falas de postfam4, perfazendo 1,64% 

das respostas: 
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IDÉIA CENTRAL A: "A boa postura melhora a saúde e previne problemas futuros 

D C: É a aúde da pe oa. 

Na Idéia Central "A má postura causa vários tipos de problemas", o discurso do 

sujeito coletivo foi organizado pelas falas de postfam 16, perfazendo 1,64% das respostas: 

IDÉIA CENTRAL C: "A má postura causa vário tipos de problemas" 

D C: º'A má postura me prejudica, é um peso no cotpo. Como me canso muito, acabo 

relaxando no meu c01po ". 

O próximo discurso do sujeito coletivo foi organizado a partir das falas de postfam13. 

A Idéia Central é ''Não sei definir a postura ideal", correspondendo a 1,64% das respostas: 

IDÉIA CENTRAL D: "Não sei definir postura, mas existe uma postura ideal": 

D C: ' ão sei dizer exatamente". 

Na Idéia Central "Está associada à beleza", o discurso do sujeito coletivo foi 

organizado a partir das falas de postfam 5, 8, correspondendo a 3,28% das respostas: 

IDÉIA CENTRAL E: "Está associada à beleza" 

DSC: Altura, beleza, um corpo perfeito, uma pessoa perfeita. Pode trabalhar com desfile de 

moda. A partir do momento que a gente é perfeita não falta nada no ser humano. 

Na Idéia Central "É uma questão cultural", o discurso do sujeito coletivo foi 

construído a partir das falas de postfam 1, 8, 10, 19, 20, 24, 26, somando 11 ,48% das . 

respostas: 

IDÉIA CENTRAL G: "É uma questão cultural" 

DSC: É da cultura de cada individuo. A postura e adquire desde a infância, na observação 

dos pais. A criança tenta sempre imitar os mais velhos, tendo como uma referencia. Postura 

seria inúmeras forma de e aprender na sociedade, é também educação. A pe soa bem 

educada sabe conversar. A po tura é pré-di posta por alguém ou por um grupo de pessoas 

que determina qual é o certo e qual é o errado. 
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A Idéia Central "É uma maneira de ser; é urna resolução pessoal" aparece no discurso 

do sujeito coletivo organizado a partir das falas de postfamlO, 24, totalizando 3,28% das 

respostas: 

IDÉIA CENTRAL 1: "É uma maneira de ser, é uma resolução pessoal" 

DSC: É aquela que o nosso corpo se adequou. Por ser uma questão individual, o errado para 

alguns pode ser o correto para outros e vice versa. O grande problema desta tal postura, é 

que é uma coisa muito pessoal, individual, fazendo parte da personalidade de cada individuo 

e devendo ser respeitada. Não se deve ultrapassar o limite de cada individuo, respeitando a 

individualidade de todos. 

Na Idéia Central "É uma manifestação emocional", o discurso do sujeito coletivo foi 

construído a partir das falas de postfaml 7, 19, 22, somando 4,92% das respostas: 

IDÉIA CENTRAL J: "É uma manifestação emocional" 

DSC: "É um mecanismo de defesa perante diversas situações em que o individuo se vê 

inserido, ao longo da trajetória da vida. É a personalidade. É a auto-imagem do individuo, 

ou seja, são as características que ele apresenta. Postura é a soma de características 

adquiridas no decorrer a vida. É ser uma pessoa calma ". 

Na Idéia Central "É uma palavra com muitos sentidos'', o discurso do sujeito coletivo 

foi construído a partir das falas de postfaml, 2, 11, 24, 28, totalizando 8,2% das respostas: 

IDÉIA CENTRAL K: "É uma palavra com muitos sentidos" 

DSC: "Tem duplo sentido; dependendo de como você coloca a palavra pode ter dois tipos de 

interpretação: como a pessoa lida com as situações da vida e as características .flsicas, a 

postura na sociedade, a postura ética, a postura familiar. Para cada ocasião nos devemos ter 

uma postura coerente ". 

Na Idéia Central "Está relacionada à forma do indivíduo mover-se; ao seu gesto"o 

discurso do sujeito coletivo foi organizado a partir das falas de postfam 2, 7, 12, 18,20, 21,23, 

24, 26, 28, perfazendo 18,03% das respostas: 

IDÉIA CENTRAL M: "Está relacionada à forma do indivíduo mover-se" 
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DSC: Postura é a posição do nosso corpo no espaço, com a coluna reta, quando sentamos, 

mdamos, deitamos, fazemos as coisas. Pode ser certa ou errada. Principalmente quando 

1océ está numa aula, numa palestra, a gente tem que se pôr de maneira correta. Ela.faz parte 

io nosso dia a dia, pois tudo o que vamos fazer é preciso uma boa postura. Minha postura é 

~rrada, porque no meu dia-a-dia eu não tenho tempo de me avaliar quando me levanto e 

~ento . Eu não presto atenção. Não me sento adequadamente e isso vai prejudicando minha 

oostura. 

Na Idéia Central "Diz respeito à uma resolução orgânica e à posição do corpo no 

espaço"o discurso do sujeito coletivo foi produzido a partir das falas de postfaml, 6, 14, 15, 

22, 23, 26, 28, totalizando 14,75% das respostas: 

IDÉIA CENTRAL N: "Diz respeito a uma resolução orgânica e a posição do corpo no 

espaço" 

DSC: É como si posicionar. É a postura adequada ao teu corpo, ter a coluna ereta, sem 

problemas de coluna. É um bom posicionamento da estrutura óssea e pode ser relacionado à 

anatomia. Postura vem do estado fisiológico. Quando falamos de postura não estamos nos 

referindo só a coluna, mas ao corpo como todo. Devemos sempre ter uma postura correta em 

relação à coluna vertebral e a todas as partes do corpo. Pode significar o conjunto das 

características fisicas da pessoa, por exemplo, se em pé fica reta. 

Na categoria O referente à Idéia Central "Está associada às formas de comportamento 

do indivíduo em seu meio social", o discurso do sujeito coletivo foi construído a partir das 

falas de postfaml 7, 25, 2, 11, 20, 21, 22, 28, totalizando 13,11% das respostas: 

IDÉIA CENTRAL O: "Está associada às formas de comportamento do indivíduo em seu 

meio social" 

DSC: É a forma como o individuo se apresenta, se comporia diante da sociedade em vários 

momentos dentro do meio .familiar, trabalho, lazer. É a forma que uma pessoa se comporta 

perante as situações. Esse comportamento pode ser de stress ou histérico perante um fato que 

a afeta de forma agressiva; pode ser tímido ou encabulado perante um fato constrangedor ou 

ainda ser um comportamento que mostra alegria se o fato é agradável. O comportamento de 

histeria pode ser causado por cargas muito forte igual as das fãs, por exemplo, quando se 

encontram com os ídolos . Enfim, postura é a forma de ação de uma pessoa , é como uma 



194 

pessoa age.É a forma que uma pessoa se comporta perante as situações. Existe até pessoas 

que só engolem o assunto, mas se remoendo por dentro, tendo uma postura formal ou 

pessoas que gritam e quebram tudo, tendo uma postura agressiva e iriformal. Tem a postura 

frente a sociedade, a como a pessoa se comporta em cada situação em que a vida ou as suas 

próprias atitudes, sejam boas ou ruins, certas ou erradas, nos leva a trilhar um caminho, um 

destino. A postura pode ser discreta, educada. A maneira como a pessoa lida com as 

situações da vida, frente a alguma situação pode ser uma postura correta, como saber o que 

fazer, como fazer da melhor forma possível e pode ser uma postura incorreta e a pessoa 

resolve alguns problemas mas não com uma postura correta, não agindo da melhor forma. 

Na Idéia Central "É uma atitude frente ao mundo; são os valores do indivíduo" o 

discurso do sujeito coletivo foi ela9orado a partir das falas de postfam 19, 24, 27, 3, 9, 1, 2, 6, 

12, 14, somando 16,39% das respostas: 

IDÉIA CENTRAL P: "É uma atitude frente ao mundo; são os valores do indivíduo" 

DSC: Postura é ter caráter, é saber lidar com as situações a cada ambiente freqüentado. É 

um posicionamento relacionado à opinião, de como colocar esta opinião para outra pessoa, 

de como escolher o momento correto para expressar esta opinião, saber se deve ou não 

expressar determinada opinião em determinados momentos. Pode ser a correta e a errada. 

Ela é pré-disposta por alguém ou por um grupo de pessoas que determina qual é o certo e 

qual é o errado, mas na verdade, por esta ser uma questão individual, onde o errado para 

alguns pode ser o correto para outros e vice versa. Pessoas que conseguem encarar os seus 

problemas são desinibidas, comunicativas, geralmente mantêm uma postura fisica mais 

"alongada", mantêm o olhar para o horizonte, cabeça erguida, peito aberto. Por outro lado 

os indivíduos que são mais ''fracos" para os problemas, mais acanhados não gostam de ser 

percebidos tendem a se fechar projetando os ombros para frente adotando uma postura 

corcunda, olhar baixo, sem comunicação. São as características morais de uma pessoa, 

características que dizem respeito a valores, conceito, percepções, reações. Qual é a postura 

perante uma traição, ou seja, qual a sua percepção relacionada a uma traição? Eu também 

interpreto postura como a índole de uma pessoa. Por exemplo, a minha postura é de uma 

pessoa que apesar de nova já sofri muito, portanto eu me classifico como uma pessoa 

responsável que pensa muito antes de fazer qualquer coisa, pois tenho consciência de que o 

resultado de meus erros podem fazer muita gente sofrer. Minha postura em relação a meu 

pai, por exemplo é uma postura fria e distante mas que só se torna assim por auto defesa. 
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Postura é uma conduta ética, de caráter, honestidade que será carregado para o resto de 

nossas vida. Para cada ocasião nós devemos ter uma postura coerente. Em certas ocasiões é 

muito d{ficil escolher o tipo de postura que devemos tomar, mas se não fosse assim a vida 

seria muito sem graça, pois não haveria nenhuma swpresa tudo seria muito simples de se 

resolver. As atitudes da pessoa sejam boas ou ruins, certa ou errada, nos leva a trilhar um 

caminho, um desuno. A nossa postura como profissional, como ser humano é a mais diflcil. 

De acordo com cada situação em nossa vida, temos uma postura, uma atitude d{ferente, que 

nem sempre agrada a pessoas que estão a nossa volta, muitas vezes a postura que tomamos 

frente a uma problemática que se apresenta acaba criando outros conflitos. 

Na Idéia Central "É uma forma de expressão e de comunicação", o discurso do sujeito 

coletivo foi organizado a partir das falas de postfaml 7, somando 1,64% das respostas: 

IDÉIA CENTRAL Q: "É uma forma de expressão e de comunicação" 

DSC: "A postura revela a vida, cotidiano, comportamento e a personalidade do individuo, a 

postura. medos, prazer e coragem ". 

A categoria mais encontrada entre os familiares foi a M ("Está relacionada à forma do 

indivíduo mover-se, ao seu gesto"), seguida pela categoria P ("É uma atitude frente ao 

mundo; são os valores do indivíduo"), pela N ("Diz respeito a uma resolução orgânica e a 

posição do corpo no espaço") e pela O ("Está associada às formas de comportamento do 

indivíduo em seu meio social"). 

V - 3 -d - DSC obtidos a partir das falas de alunos de escolas de 1 º e 2º graus 

A segmr serão expostos os discursos do sujeito coletivo organizados a partir das 

respostas dos alunos identificados pela legenda "postaluno". A Tabela contendo as 

Expressões Chaves e as Idéias Centrais emitidas pelos sujeitos está em Anexo 8. 
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Tabela 8: Distribuição das Idéias Centrais segundo as respostas obtidas junto aos alunos da escola de lº e 2° 

graus (em número e em porcentagem). 

2 ) O que você entende por postura? 

A A BOA POSTURA MELHORA A SAÚDE E PREVINE PROBLEMAS FUTUROS 
D NÃO SEI DEFINIR A POSTURA IDEAL, MAS EXISTE UMA POSTURA IDEAL 
M ESTÁ RELACIONADA A FORMA DO INDIVIDUO MOVER-SE, AO SEU GESTO 
N DIZ RESPEITO A UMA RESOLUÇÃO ORGÂNICA E A POSIÇÃO DO CORPO NO 

ESPAÇO 
O ESTÁ ASSOCIADA AS FORMAS DE COMPORTAMENTO DO INDIVIDUO EM SEU 

MEIO SOCIAL 

TOTAL DE RESPOSTAS DA PERGUNTA 

3 21 ,43 °' 
2 14,29 °' 
4 28,57 °' 
4 28,57 °' 
1 7, 14 °' 

14 

Gráfico 13 : Distribuição das Idéias Centrais segundo o número de respostas obtidas junto aos alunos da escola de 

1 º e 2º graus. 
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Na Idéia Central "A boa postura melhora a saúde e previne problemas futuros"o 

discurso do sujeito coletivo foi organizado a partir das falas de postaluno3, 4, 11, totalizando 

21,43% das respostas: 

IDÉIA CENTRAL A: "A boa postura melhora a saúde e previne problemas futuros 

DSC: Corpo são, mente sã. Ajuda a se sentir bem, confortável. Quanto melhor a postura, 

mais saudável, ajuda a digestão e não fica corcunda. 
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O próximo discurso do sujeito coletivo foi organizado a partir das falas de postaluno2, 

1 O, com 14,29% das respostas. A Idéia Central é "Não sei definir postura, mas existe uma 

postura ideal": 

IDÉIA CENTRAL D: "Não sei definir postura, mas existe uma postura ideal": 

D C: ão ·ei dizer. 

Na Idéia Central "Está relacionada à forma do indivíduo mover-se; ao seu gesto" o 

discurso do sujeito coletivo foi organizado a partir das falas de postalunol , 6, 8, 9, somando 

28,57% das respostas: 

IDÉIA CENTRAL M: "Está relacionada à forma do indivíduo mover-se" 

D C: É a pessoa estar com a coluna reta, para andar de forma correta, sentar direitinho, 

com ombro para trás. É a forma correta de carregar peso. 

Na Idéia Central "Diz respeito à uma resolução orgânica e à posição do corpo no 

espaço" o discurso do sujeito coletivo foi produzido a partir das falas de postaluno 5, 7, 9, 12, 

totalizando 28,57% das respostas: 

IDÉIA CENTRAL N: "Diz respeito a uma resolução orgânica e a posição do corpo no 

espaço" 

DSC: É uma postura ereta, certinha, com a coluna no lugar. 

Na Idéia Central "Está associada às formas de comportamento do indivíduo em seu 

meio social", o discurso do sujeito coletivo foi construído a partir das falas de postaluno 9, 

totalizando 7,14% das respostas: 

IDÉIA CENTRAL O: "Está associada às formas de comportamento do indivíduo em seu 

meio social" 

D : É como a pe oa ·e porta diante de alguma situações do seu dia-a-dia, qual seu 

comportamento, como ela age enfim qual sua postura. 

Entre os alunos não foram encontradas as categorias B,C, E, F, G, H, 1, J, K, L, P, Q. 
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V - 4 - Comentários em torno da pergunta "o que você entende por 

postura?" 

Algumas Idéias Centrais em torno do que é postura circulam em todos os grupos de 

sujeitos entrevistados. Elas permeiam o imaginário desses grupos de forma independente dos 

discursos técnicos. 

A Idéia Central A "A boa postura melhora a saúde e previne problemas futuros" 

apareceu em 3,36% das respostas dos profissionais da área de saúde, em 3,33% das respostas 

dos professores e funcionários de escolas de 1° e 2º graus, em 1,64% dos familiares e em 

21,43 dos alunos de escolas de 1ºe2° graus. 

Gráfico 14 : Distribuição da Idéia Central "A boa postura melhora a saúde e previne problemas futuros" entre os 

quatro grupos pesquisados 

25,00'Yo 

20,00'Yo 
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A Idéia Central M "Está relacionada à forma do indivíduo mover-se, ao seu gesto" 

apareceu em 10,92% das respostas dos profissionais da área de saúde, em 26,67% das 

respostas dos professores e funcionários de escolas de 1 º e 2° graus, em 18,03% dos familiares 

e em 28,57% dos alunos de escolas de 1° e 2° graus. Isso mostra que a idéia de postura vista 

pelos seus aspectos funcionais está presente em vários setores da população. 
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Gráfico 15 : Distribuição da Idéia Central "Está relacionada à fonna do indivíduo mover-se, ao seu gesto" entre 

os quatro grupos pesquisados 
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Idéia Central N "Diz respeito a uma resolução orgânica e à posição do corpo no 

espaço" aparece em 19,33% das respostas dos profissionais da área de saúde, em 13,33% das 

respostas dos professores e funcionários de escolas de 1° e 2° graus, em 14,75% dos familiares 

e em 28,57% dos alunos de escolas de 1 ºe 2º graus. 

Gráfico 16 : Distribuição da Idéia Central "Diz respeito a uma resolução orgânica e à posição do corpo no 

espaço" entre os quatro grupos pesquisados 
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A Idéia Central O "Está associada às formas de comportamento do indivíduo em seu 

meio social" apareceu em 3,36% das respostas dos profissionais da área de saúde, em 3,33% 

das respostas dos professores e funcionários de escolas de 1 º e 2° graus, em 1,64 % dos 

familiares e em 21,43 dos alunos de escolas de 1 º e 2° graus. 
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Gráfico 17 : Distribuição da Idéia Central "Está associada às formas de comportamento do indivíduo em seu 

meio social" entre os quatro grupos pesquisados 
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V - 5 - DSC obtidos a partir da pergunta "Você acha que se aprende postura na 

escola?" 

A segmr serão apresentados os discursos do sujeito coletivo obtidos através das 

respostas à questão "Você acha que se aprende postura na escola?". As Idéias Centrais obtidas 

através das respostas dos sujeitos estão apresentadas no Quadro 4. 

Quadro 4: Idéias Centrais obtidas a partir da pergunta "Você acha que se aprende postura na escola?" 

A - Sim, educa a forma e os movimentos do corpo, prevenindo complicações. 

B - Sim, mas não é feita da melhor forma. 

C - Sim, mas não só na escola. 

D - Depende de um profissional especializado. 

E - Não se aprende, mas deveria. 

F - Pode, mas não deveria. 

G - A postura é uma questão individual. 

H - Sim. 
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H - Sim. 

J - Sim, quando se fala em atitude e comportamento. 

K - É em casa que se aprende tanto do ponto de vista fisico, quanto em relação a 

atitudes ou comportamento. 

L - Postura em criança é coisa séria. 

M - Não, postura se aprende na vida. 

N - É importante do ponto de vista social e corporal. 

V - 5-- a - DSC obtidos a partir das falas dos profissionais da área de saúde 

A seguir serão expostos os discursos do sujeito coletivo, obtidos a partir das falas dos 

profissionais da área de saúde. A Tabela contendo as Expressões Chaves e as Idéias Centrais está 

no Anexo 9. 

Tabela 9: Distribuição das Idéi as Centrais segundo as respostas obtidas junto aos profissionais da área de saúde (em 

número e em porcentagem) 

você acha que se aprende postura na escola? 

A SIM.EDUCA A FORMA E OS MOVIMENTOS DO CORPO, PREVININDO 
COMPLICAÇÕES 

B SIM. MAS NÃO É FEITA DA MELHOR FORMA 
C SIM, MAS NÃO SÓ NA ESCOLA 
O DEPENDE DE UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO 
E NÃO SE APRENDE. MAS DEVERIA 
F PODE.MAS NÃO DEVERIA 
G A POSTURA É UMA QUESTÃO INDIVIDUAL 
H SIM 
1 NÃO 
J SIM, QUANDO SE FALA EM ATITUDE E COMPORTAMENTO 
K É EM CASA QUE SE APRENDE DO PONTO DE VISTA TANTO FISICO, QUANTO 

ATITUDINAL OU COMPORTAMENTAL 
L POSTURA EM CRIANÇAS É COISA SÉRIA 
M NÃO POSTURA SE APRENDE NA VIDA 
N É IMPORTANTE DO PNTO DE VISTA SOCIAL E CORPORAL 

TOTAL DE RESPOSTAS DA PERGUNTA 

6 8,45 % 

9 12,68 % 
10 14,08 % 

1 1,41 % 
11 15,49 % 

1 1,41 % 
5 7,04 % 
2 2,82 % 
3 4 ,23 % 
7 9,86 % 
6 8,45 % 

2 2,82 % 
4 5,63 % 
4 5,63 % 

71 
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Gráfico 18: DistTibuição das Idéias Centrais segundo o número de respostas obtidas junto aos profissionais de saúde. 
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O discurso do sujeito coletivo referente à Idéia Central A ("Sim, educa a forma e os 

movimentos do corpo, prevenindo complicações") foi organizado a partir das falas de 

postprof 1, 7, 11, 34, 42, 57, somando 8, 45% das respostas: 

IDÉIA CENTRAL A: "Sim, educa a forma e os movimentos do corpo, prevenindo 

complicações." 

DSC: É importante. pois é com ela que precisamos nos preocupar para evitar futuras 

complicaçtJes. Tem que falar assim "olha a postura na cadeira". Porque a postura em criança 

me preocupa com certeza. É nesse momento em que a criança vai à escola que nós 

precisamos nos preocupar. A postura de comportamento pode ser moldada na escola, pode 

melhorar ou piorar, dependendo do que a pessoa procura, já que a postura é .flexível. E o 

outro tipo de postura, aflsica, pode ser modificada com o passar do tempo devido a carteiras 

e modo de sentar-se, podendo ocorrer vários problemas posturais. É muito importante para o 

.fiituro das crianças, principalmente por causa da fórma como elas se posicionam nas 

carteiras escolares, como elas levam o material para a escola. Entüo os medos dos 

adolescentes. como eles 1 ão entrar na adolescência, na postura, a timidez, o que vai 

acarretar com certeza no .fúturo, os problemas para elas, deve se pegar desde o início. na 

prevençc/o. Com certeza 1 ocê vai ter menos prohlemas no .fúturo para elas, aprendendo a 

fazer as correçtJes. É um tempo que pode haver formaçc/o de má postura, as crianças .ficom 

muito tempo em determinada posiçüo. É importantíssimo que hqja educaçc7o de postura, que 

as pessoas orientem, eduquem, que comecem a conscientizar as crianças de como fazer as 
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cai as bem feitas. L e con. ·cienti:::em que devem cuidar do corpo. da coluna e assumir uma hoa 

postura, para não d'senvoh er muitos problemas postura is. 

Na Idéia Central "Sim, mas não é feito da melhor forma", o discurso do sujeito 

coletivo foi organizado a partir das falas de postprofl, 2, 13, 19, 27, 43, 44, 54, 34, 

totalizando 12,68% das respostas: 

IDÉIA CENTRAL B " Sim, mas não é feita da melhor forma" 

DSC: Sim. a postura em crianças se ensina na escola, mas nüu da maneira que deveria. Eu 

acho que de1•ia ser a primeira coisa que elas deveriam aprender. Mas eu acho a escola um 

negócio muito fàlho . ela prepara para passar no vestibular e ruia para a vida. Você sai da 

escola sendo programado para o sistema ejú entra na.faculdade. Você tem que escolher uma 

coisa. quando você é criança ainda. 1 ocê mio saiu para a 1 ida, você está sendo uma 

Ol'elhinha do sistema e você não sabe o que realmente você quer sem evoluir nas suas 

habilidades. O sistema li lderece vinte coisas e você tem que se encaixar nelas, você não pode 

dar as suas idéias. você mio pode escrutinar suas idéias. Dependendo da escola. do método e 

da instituição, do curso. do grau de escolaridade. os professores não chamam muita atençüo 

para a posiçüo em cadeirns. Muitas vezes até o pr<dessor passa o conceito de postura, sim. 

ma · é claro que depende da escola e do grau de educação de cada um. Os professores mio 

passam de maneira adequada e correta para os alunos. e aprende o que é convencional. A 

postura. por exemplo. a postura em pé. a postura sentada, mas isso mio é via de regra, 

porque cada indi1 iduo apresenta um tipo de postura. Esses programas de correçüo postural 

na escola deviam ler um pouco mais de divulgaçüo para a populaçüo. Nüo süo todas as 

pessoas que têm essa possihil idade de fazer um programa de correção postural, porque as 

1'eze · a infármaçüo nüo chega. ou chega defasada. 

O discurso do sujeito coletivo referente à Idéia Central "Sim, mas não só na Escola", 

fo i organizado a partir das falas de postprof3, 14, 23, 24, 29, 30, 32, 38, 46, 29, 43, somando 

14,08% das respostas: 

IDÉIA CENTRAL C : " Sim, mas não só na escola" 

DSC: iio se aprende só na escola. mas em casa também. É preciso se conscienti:::or desde 

cedo, porque depois fica mais d(ficil. e aprende com a vida social da pessoa. Entüo se 

aprende também na escola. em todo lugar. A postura é a omatôria de educaçüo aprendida 



204 

na escola, educaçcio vinda de casa passada por nossos pais e também a própria 

personalidade do indivíduo. Algumas vezes .fàtores externos, negativos, ou seja, tristeza, 

doença, depresscio, falta de recursos, leva o indivíduo a alterar sua postura, tornando-se 

pessimista ou negativista. E algumas vezes f atores posilivos como alegria, vitória, conquistas, 

transformam um indivíduo e o fazem tomar postura d!ferente para uma mesma siluaçllo. A 

escola, a fámília slio muito impor/antes, formando o indivíduo para sua adequaçcio com a 

sociedade, Na escola o indivíduo já pode ter sua postura f ormada, e a escola in.fluenciar. 

Talvez, cada criança até a idade escolar j á tem muito da sua postura formada, porque elas 

sempre se e pelham nos pais. mas na escola esta postura pode so.fi·er algumas mudanças . 

.ficando d[/icil de saher onde exatamente é f ormada a postura de cada pessoa. A postura que 

eu entendo é o agir. reagir com o que tem em volta. E na escola, as vezes é nos imposto 

algumas posturas. Dfficil colocar a responsabilidade na escola, mas de certa f orma se 

aprende a ler uma hoa postura e se aprende a conviver em grupo. Na verdade, postura é 

dada dentro de casa no dia-a-dia com os pais, que dão postura correta e a escola nos mostra 

a continuação dessa postura e o que essa postura pode nos dizer. 

Na Idéia Central "Depende de um profissional especializado", o DSC foi organizado a 

partir das falas de postprof4, somando 1,41 % das respostas: 

IDÉIA CENTRAL D: "Depende de um profissional especializado" 

DSC: Com o professor de.fisioterapia se aprende. 

O discurso do sujeito coletivo referente à Idéia Central ''Não se aprende, mas deveria", 

foi organizado a partir das falas de postprof5, 25, 31, 35, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 

totaliz.ando 15,490/o das respostas: 

IDÉIA CENTRAL E: "Não se aprende, mas deveria" 

DSC: ão. infelizmente não. mas tinha que aprender para se ter uma base de boa postura 

Jt'sde criança e evitar futuras complicaçtjes. Ás vezes. nos primeiros anos escolares, alguns 

professores até tentam corrigir a poslura do aluno, mas isso só ocorre no começo. pois 

dt'/J()ÍS de certo tempo ninguém se preocupa com isso e nem lembra que ela existe. Prova 

disso é o quanto as crianças estcio Lendo prohlemas posturais cada vez mais cedo, por 

exemplo, com as cadeiras inadequadas, posturas incorretas na sala de aula, peso excessivo 

nas mochilas ele. e aprendêssemos não haveria tantas patologias resultantes de uma 
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postura na infancia, em geral. no ensino .fundamental. Deveria se preocupar com isso. pra 

evitar esses problemas que aparecem na escola. Nüo tem nenhum tipo de programa 

espectfico pra postura. pelo menos nüo é essa a minha referência. A escola. às vezes. até 

atrapalha. As professoras reforçam a postura inadequada. elas nüo alertam pra postura 

inadequada, por exemplo, se a criança está quase escorregando na cadeira. Deveria dizer: 

olha senta direito fit laninho, olha a postura. Deveria, até pra criança que vai aprender a 

escrever. aprender a sentar de maneira correia. Deveria aprender, mas eu nüo vejo isso. eu 

acho que mio se aprende, ensinar o correio eles não fazem. Falta orientaçüo relacionada a 

postura. fàlta orientaçüo por carência de profissionais da área pra eslar orientando tanto as 

crianças na escola como os professores. A primeira .fàse da vida, onde normalmenLe é 

quando as pessoas convivem ou começam a crescer /em um leigo como orienLador da 

postura. Então na infância é mui/o pouco cobrada a posLura. Já na adolescência, a 

irreverência própria da adolescência não permiLe que façam grandes coisas nesse senLido. A 

irreverência, ela acaba alrapalhando qualquer método, qualquer processo de correção 

postural. As dtficuldades são as cabeças dos indivíduos a se adaptarem aos mélodos de 

correção. E como aqueles coleLes que se usavam antigamenLe que só deixavam o adolescente 

mais IÍmido. mais f echado. Só piorava a posLura. Para que ocorra a correção postural Lem 

que trabalhar muito bem o aspecto psicológico da pessoa. porque muitas vezes a pessoa tem 

problemas psicológicos que alteram a postura e fàzer disso uma doulrina. uma perseverança. 

Precisa da dedicaçêio da pessoa que eslá se submetendo. Acreditar num método de correçêio 

postural é uma coisa e acredifar nas pessoas que se submelem ao mélodo é outra coisa. Essa 

é a grande d(ficuldade dofisioterapeufa, é a persistência do pacienLe, é a consciência. Ele vai 

se senlindo cansado daquele processo que é demorado, ele vai ficando enjoado de repelir as 

mesmas coisas. Ele lem que ser perseverante. A d(ficuldade de ensinar posfura na escola é 

porque a criança não é envolvida no seu dia a dia com a poslura. Qualquer Jrabalho que 

você.faça na escola. a criança vai.fazer uma ou duas horas de correção posLural e no resto de 

seu dia ela dorme mal. se alimenta mal, não Lem nenhum cuidado porque ninguém cobra dela 

a postura mais adequada, nem as adverte quanto a isso. Mas é uma forma de se começar. 

Mas a gente tem que persislir por muito tempo. Ainda tem que desenvolver no aspeclo social, 

como é que ela em casa. quais as condiçiJes que ela /em para seguir um programa de 

rnrreção poslural que é colocado a ela. "Mas a médio e longo prazo a gente vai melhorando 

a cabeça das pessoas. 
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O discurso do sujeito coletivo referente à Idéia Central "Pode, mas não deveria", foi 

organizado a partir das falas de postprof6, somando 1,41 % das respostas: 

IDÉIA CENTRAL F: "Pode, mas não deveria" 

DSC: A escola pode infl.uenciar tanto de forma positiva como negativa, mas é melhor nela 

ensinar. 

Na Idéia Central "A postura é uma questão individual", o discurso do sujeito coletivo 

foi organizado a partir das falas de postprof6, 17, 21, 27, 54, perfazendo 7,04% das respostas: 

IDÉIA CENTRAL G: " A postura é uma questão individual" 

DSC: Não acho que se aprende na escola, porque desde que nasce a pessoa já tem postura. 

A postura emocional as pessoas já nasce com ela e a oufra postura muifas vezes é 

decorrência da emocional. A posfura é individual e depende de vários }afores, inclusive 

sociais. Cada individuo apresenta um tipo de postura; você sabe afravés do livro como é pra 

se ter uma posfura ideal de pé, por exemplo. Mas cada individuo assume um certo tipo de 

postura. Ele aprende o convencional porém não é o que a gente segue. Vai de cada pessoa 

seguir o correio. Mas qual a postura corre la? 

Na Idéia Central H, foram classificados aqueles sujeitos que apenas afirmaram que 

"Sim", aprende-se postura na escola, sem comentar por que. Entre os profissionais, postprof 

12, 53 responderam dessa forma, totalizando 2,82% das respostas: 

IDÉIA CENTRAL H: "Sim" 

DSC: Acredito que sim, sem dúvida. 

Da mesma forma, na Idéia Central 1 foram classificados os sujeitos que responderam 

"Não", sem justificar ou complementar sua resposta. Entre os profissionais, postprof 8,9,39 

responderam dessa forma, totalizando 4,23% das respostas: 

IDÉIA CENTRAL 1: "Não" 

DSC: Não, a postura.física não se aprende na escola. 

Na Idéia Central "Sim, quando se fala em atitude e comportamento", o discurso do 

sujeito coletivo foi organizado a partir das falas de postprof 16, 18, 20, 22, 26, 29, 39, 

totalizando 9,86%: 
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IDÉIA CENTRAL J: " Sim, quando se fala em atitude e comportamento" 

DSC: Sim, pelos vários fatores de influência comportamental, a escola tem que.fázer parte da 

educação. A criança de lu~je é o adulto de amanha. Se nüo der essa educaçcio ela será um 

desequilibrado nofitturo. A escola é um ambiente em que cada dia somos submetidos a coisas 

diferentes. E lemos um reação para cada tipo de situação, sendo assim nossa postura é 

alterada diariamenle sobre as situações que nos são impostas. Portanto, aprendemos assim à 

lidar com vários lipos de situaçifo e vemos como reagimos a cada uma delas. De um modo 

geral postura se aprende na vida, mas uma parte aprendemos na escola porque nela o aluno 

passa grande parle de sua vida. Depende, assim, dos acertos e erros da vida, a gente adquirir 

conhecimento e postura .fente aos problemas e como cada um é responsável por si mesmo, 

podemos escolher nossa poslura f rente as adversidades. Na escola é onde começamo.\· a 

fórmar nossa postura frente aos problemas que começam acontecer. É claro que a escola 

abre a mente para diversas coisas, inclusive sua postura perante a sociedade e a si mesmo. É 

nela que nos mostramos as diversas visões da vida, e aprendemos a ter discernimento para 

agir con.fórme nossos conceitos. Tanto se eu liverfálando da postura em relaçüo a sociedade, 

quanto a educação como em relação ao modo de se comportar ela é dada e aprendida 

também na escola. Às vezes, passando por alguma situação, você pode adquirir uma postura 

na escolas e levá-la para o resto da vida. Depende do interesse, no caso do aluno, se ele quer 

ou não aprender a se comportar, mas nesse caso, seria postura frente às situações. 

O discurso do sujeito coletivo referente à Idéia Central "É em casa que se aprende do 

ponto de vista tanto físico, quanto do ponto de vista de atitude e comportamento", foi 

elaborado a partir das falas de postprof 33, 36, 37, 41, 45,46, totalizando 8,45% das respostas: 

IDÉIA CENTRAL K: "É em casa que se aprende tanto do ponto de vista físico, quanto 

em relação a atitudes ou comportamento" 

DSC: Na escola é colocado em prática a postura adquirida em casa, às vezes a escola ajuda 

com alguma coisa, mas a boa base da postura do individuo, é aprendida com o exemplo e 

condulas dentro de casa. E quando a criança sai de casa j á tem que saber qual conduta, a 

postura que tem que ter em cada atitude. A fàmi/ia é a base, o alicerce, pois é muito comum 

observarmos que as crianças querem ter a mesma prqfissüo do pai ou da müe, pois vêem os 

pais como espelho, e com certeza ferüo algumas posturas muito parecidas com as dos pais. 

Toda e qualquer postura que uma pessoa tem, em relaçüo à sociedade e à seu próprio corpo 

é adquirida, é aprendida dentro de casa, ou mesmo irifluenciada pela sociedade e também 
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ela sua.forma.física. "Ela.fàz parte da educação e depende dos ensinamenlos recebidos em 

asa, da cultura, dos valores e saberes de cada família. 

Na Idéia Central "Postura em criança é coisa séria", o discurso do sujeito coletivo foi 

>rganiz.ado a partir das falas de postprof 1 O e 17, totaliz.ando 2,82% das respostas: 

IDÉIA CENTRAL L: "Postura em criança é coisa séria" 

DSC: Postura é uma coisa séria porque quando as criançw1· eslão em fase de crescimento 

precisam crescer com postura boa. É desde criança que a pessoa vai criar a postura que ela 

vai ler quando adulta. 

Na Idéia Central "Não, postura se aprende na vida", o discurso do sujeito coletivo foi 

organizado a partir das falas de postproflO, 37, 46, 47, somando 5,63% das respostas: 

IDÉIA CENTRAL M: " Não, postura se aprende na vida" 

DSC: Não, postura é uma coisa que se aprende na vida, mio se aprende na escola. Os 

pr<~fessores podem até comentar, por exemplo, para que os alunos .fiquem quietos e respeitem 

a sua aula, mas a maioria dos alunos.fica quieto na hora e depois começa de novo. A postura 

já vem com o ser humano; como ele se comporta em certas situaçi'íes irá depender também 

do que ele já passou diante daquela situação.A postura é influenciada pela sociedade e 

também pela suaformafisica e ela é aprendida convivendo em grupo, com as pessoas. 

O discurso do sujeito coletivo, referente à Idéia Central "É importante do ponto de 

vista social e corporal, foi elaborado a partir das falas de postprof 15, 28, 40, 34, somando 

5,63% das respostas: 

IDÉIA CENTRAL N:" É importante do ponto de vista social e corporal" 

DSC: De certa forma sim, através do convívio entre pessoas, que influencia a .formaçüo da 

personalidade e da postura do aluno. Esse é um processo de desenvolvimento mental e 

corporal. Na escola se aprende a pos/ura de como se comportar com os outros, na presença 

dos mais velhos. Também é na escola que você aprende a ter uma postura.fisica correta, nüo 

ler uma postura errada. As instituições impõem regras, normas, são exigentes, o aluno 

absorve tudo isso e se adapta a isso. Mas quanto a postura de comportamento, por poder ser 

moldada na escola, pode melhorar ou piorar, dependendo do que a pessoa procura, porque 
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mui/as vezes a postura é .flexível. E o outro tipo de postura, a postura corporal, ela pode ser 

mod(ficada com o passar do tempo devido às carteiras e ao modo de sentar-se, podendo 

ocorrer vários problemas posturais. Eu acho interessante esses programas de correçüo 

postural na escola, mas devia ter um pouco mais de divulgação para a populaçclo. Nüo süo 

todas as pessoas que têm essa possibilidade de fazer um programa de correçi'io postural, 

porque as vezes a informação não chega, ou chega defasada. É muito importante para o 

futuro delas, principalmente pra crianças, por causa da forma como elas se posicionam nas 

carteiras escolares, como elas levam o material para a escola. Então os medos dos 

adolescentes, como eles vüo entrar na adolescência, na postura, a timidez, o que vai 

acarretar com certeza no f uturo, os problemas que elas sentirão, devem ser pensados. 

V - 5 - b - DSC obtidos a partir das falas dos professores e funcionários da escola de 1 º 

e 2º graus 

Os discursos do sujeito coletivo seguintes foram elaborados a partir da fala dos 

professores e funcionários das escolas de primeiro e segundo grau (postesc ). A Tabela com as 

Expressões Chaves e as Idéias Centrais estão no Anexo 1 O. 
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Tabela 1 O: Distribuição das Idéias Centrais segundo as respostas obtidas junto aos professores e funcionários da 

escola de 1° e 2° graus (em número e porcentagem). 

você acha que se aprende postura na escola? 

A sim, previne complicações 
B sim. mas não é feita da melhor maneira 
C sim. mas não só na escola 
E não, mas deveria 
H sim 
1 não 
J sim. mas só do pnto de vista de atitude e comportamento 
K é em casa que se aprende 
M não, postura se aprende na vida 

TOTAL DE RESPOSTAS DA PERGUNTA 

5 15,15 °1 

1 3,03 "J 
6 18,18 °1 

9 27.27 "J 
2 6,06 "J 
7 21 ,21 º1 

3,03 º1 

3,03 ., 
3,03 ., 

33 

Gráfico 19: Distribuição das Idéias Centrais segundo o número de respostas obtidas junto aos professores e 

funcionários da escola de 1 º e 2º graus. 
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O discurso do sujeito coletivo referente á Idéia Central "Sim, educa a forma e os 

movimentos do corpo, prevenindo complicações" foi organizado a partir das falas de 

postesc6, 21, 23, 28, 31, somando 15,15% das respostas: 
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OÉIA CENTRAL A: "Sim, educa a forma e os movimentos do corpo, prevenindo 

omplicações" 

)SC: Aprende sim, dependendo do educador. Se o educador entende que o aluno precisa sair 

!a escola totalmente corrigido, completo, ele tem que pensar que não é só o conteúdo l/Ue ele 

feve passar. ele também deve transmitir uma vivência pra esse aluno. de como se comportar 

1erante a sociedade. Aprende-se postura na escola, mas ncio só a postura física e sim a 

1sicofógica, pois as crianças na escola aprendem o que se deve ou não deve fàzer em grupo. 

:om os outras pessoas ou colegas de sala, como se deve tratar o professor e etc.. A postura 

'isica com certeza, se ncio de uma forma direta, aprende-se de f orma indireta nas aulas de 

~ducação .fi.sica, por exemplo. Agora, postura de conduta com certeza aprende-se de fiJrma 

indireta, pois atrás de nossos aprendizados com refação à d(ferentes matérias, acabamos 

montando nossa personaf idade e assim, conseqüentemente, nossa postura. O pr<4essor de 

educação física que aj uda, nas aulas de educação física pode aprender como sentar 

adequadamente, como andar adequadamente e Lambém o professor de ciências. Mas eu 

Lambém eu cobro postura do aluno, porque se ele não fica com a postura boa ele vai ter 

problemas. Como eles estilo em f ase de crescimenlo, eles vão Ler problemas, podem ficar 

corcundas. ter problemas de tendinile, tudo isso é postura, /em que Ler postura pra tudo, até 

pra escrever. 

Na Idéia Central "Sim, mas não é feito da melhor forma", o discurso do sujeito 

coletivo foi organizado a partir das falas de postesc 30, correspondendo a 3,03% das 

respostas: 

IDÉIA CENTRAL B " Sim, mas não é feita da melhor forma" 

DSC: Sim, mas depende da situaçüo. 

O discurso do sujeito coletivo referente à "Sim, mas não só na Escola", foi organizado 

a partir das falas de postesclO, 14, 22, 26, 27, 29, totalizando 18,18% das respostas: 

IDÉIA CENTRAL C : "Sim, mas não só na escola" 

DSC: Postura se aprende em todo lugar desde que a pessoa seja uma boa observadora, ela 

observa nos outros aquilo que pode ser bom pra ef a, em casa, na escol a. Uma das fórmas de 

aprendizado mais importante, é por demonstração, os exemplos que são observados e que 

são seguidos ou não por quem os observa. Na realidade todos temos uma postura, um 

comportamento, só que nos relacionamos com as pessoas e nós moldamos nossa poslura, 
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mudando algum tipo de comportamento, ou reforçamos mais ainda nossa f orma de pensar e 

por conseguinte nossa postura. Particularmente em minha vida eu procuro me e~pelhar em 

pessoas que admiro e em exemplos que deram certo. Acredito que não precisamos errar para 

aprender, às vezes observando os erros dos outros também aprendemos, ou seja, podemos ao 

nos relacionarmos com as pessoas, seguir, adotar um comportamento ou negá-lo mais ainda. 

Normalmente a gente ta sempre corrigindo o aluno, f alando: olha senta direito, fica certinho, 

cuidado com a coluna .. . Nüo só em casa, mas na escola se aprende sim. 

O discurso do sujeito coletivo referente à Idéia Central "Não se aprende, mas deveria", 

foi organizado a partir das falas de postescl, 2, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 20, totalizando 27,27% 

das respostas: 

IDÉIA CENTRAL E: "Não se aprende, mas deveria" 

DSC: Nüo, pelo contrario. na escola nunca a gente é chamado à atenção de que tipo de 

postura você deve ter em cada situação. Há os alunos que geralmente usam mochilas erradas 

com muito peso de um lado só, sentam errado, torto, ficam curvados. As crianças de hoje 

estilo ficando cada vez com mais problemas de coluna. Em relaçtio ao comportamento, as 

crianças ntio estão tendo limites, os pais ntio esttio sabendo lidar com isso. Antigamente a 

gente até aprendia, em educação .fis ica, mas ultimamente não. Mas devia aprender. Às vezes, 

a gente ainda consegue concertar alguns, melhorando a postura, mas no geral eu acredito 

que mio. Ntio faz parte do currículo nem no currículo normal nem extra (~ficial. Ensinar 

posfura é da educação física principalmenfe, e a postura moral a escola não consegue 

ensinar porque o tempo é muito, muito pouco. Não existe um plano detalhado prá ensinar as 

pessoas si posicionarem moralmente em relação a certas coisas de forma éfica. Não se 

ensina ética em escola, talvez em escolas particulares. Em escola pública não existe esse 

projeto. Não se aprende postura na escola, por mais que a gente ensine a postura pra um 

aluno, ele sempre se esquece, se arqueia. "A gente fàla das doenças que pode causar, mas ele 

não dá atenção a isso. 

Na Idéia Central H, foram classificados aqueles sujeitos que apenas afirmaram que 

"Sim", aprende-se postura na escola, sem comentar o porque. Entre os professores e 

funcionários da escola esta resposta apareceu em postesc 7, 13, correspondendo à 6,06% das 

respostas: 
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IDÉIA CENTRAL H: "Sim" 

DSC: Sim. acredito que sim. 

Da mesma forma, na Idéia Centrall foram classificados os sujeitos que responderam 

''Não", sem justificar ou complementar sua resposta. Entre os professores e funcionários da 

escola esta resposta apareceu em postesc3, 4, 5, 8, 25, 32, 33, totalizando 21,21% das 

respostas: 

IDÉIA CENTRAL 1: "Não" 

DSC: Ncio de maneira nenhuma. 

Na Idéia Central "Sim, quando se fala em atitude e comportamento", o discurso do 

sujeito coletivo foi organizado a partir das falas de postesc12, correspondendo a 3,03% das 

respostas: 

IDÉIA CENTRAL J: "Sim, quando se fala em atitude e comportamento" 

DSC: Com certeza o dever dos prqfessores é ensinar a criança, aos alunos, como se 

comportar corretamente. É em criança nesta idade que se aprende como se comportar tanto 

corretamente como incorretamente. Por isso eu acho que tem que ensinar poslura, mas não é 

fácil. ... 

O discurso do sujeito coletivo referente à Idéia Central "É em casa que se aprende do 

ponto de vista tanto fisico, quanto do ponto de vista de atitude e comportamento", foi 

elaborado a partir das falas de postescl 9, correspondendo à 3,03% das respostas: 

IDÉIA CENTRAL K: "É em casa que se aprende tanto do ponto de vista físico, quanto 

em relação a atitudes ou comportamento" 

DSC: A postura se aprende desde o berço, com os pais. 

Na Idéia Central "Não, postura se aprende na vida'', o discurso do sujeito coletivo foi 

organizado a partir das falas de postesc24, totalizando 3,03% das respostas: 
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IDÉIA CENTRAL M: " Não, postura se aprende na vida" 

DSC: "A postura se adquire através de uma determinada educaçüo, através dos dias, se 

aprende sempre ". 

Não foram encontradas respostas nas categorias D, F, G, L, N. As categorias que 

apresentaram maior índice de ocorrência foram a E ("Não, mas deveria"), a 1 ("Não"), a C 

("Sim, mas não só na Escola") e a categoria A ("Sim, previne complicações"). 

V - S - e - DSC obtidos a partir das falas dos familiares 

As respostas obtidas junto aos familiares resultaram na construção dos discursos do 

sujeito coletivo seguintes. Os sujeitos serão identificados pela sigla postfam seguidos pelo 

número de ordem. A tabela contendo as Expressões Chaves e as Idéias Centrais está no 

Anexo 11. 

Tabela 11: Distribuição das Idéias Centrais segundo as respostas obtidas junto aos familiares (em número e em 

porcentagem) 

1 você acha que se aprende postura na escola? 

A sim.previne complicações 4 11.43 % 
B sim, mas não é feita da melhor forma 5 14,29 % 
e sim, mas não só na escola 5 14,29 % 
D depende de um profissional especializado 1 2,86 % 
E não. mas deveria 6 17,14 % 
H sim 2 5,71 % 

1 não 1 2,86 % 
J sim, mas somente do ponto de vista de atitude e comportamento 3 8,57 % 

K é em casa que se aprende 2 5,71 % 

L postura de criança é uma coisa muito séira 2 5,71 % 

M não, postura se aprende na vida 3 8,57 % 

N é importante do ponto de vista social e corporal 1 2,86 % 

TOTAL DE RESPOSTAS DA PERGUNTA 35 
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Gráfico 20: Distribuição das Idéias Centrais segundo o número de respostas obtidas junto aos familiares. 

A B C D E H J K L M N 

O discurso do sujeito coletivo referente à Idéia Central "Sim, educa a forma e os 

movimentos do corpo, prevenindo complicações" foi organizado a partir das falas de 

postfam4, 7, 14, 23, correspondendo a 11,43% das respostas: 

IDÉIA CENTRAL A: "Sim, educa a forma e os movimentos do corpo, prevenindo 

complicações." 

DSC: im. pois se postura fosse ensinado na escola poderiam ser evitados vários problemas 

de saúde. Quando 1 ocê é criança, está no ginásio, os professores até ensinam como você tem 

que sentar. a infância passamos bastante tempo na escola e pode ser que a criança aprenda 

com seus colegas, às vezes até aprende errado, mas até pode aprender correto. Por isso é 

legal aprender com os pndessores, pois se aprende errado é muito d(ficil corrigir 

futuramente . A partir do momento que as pessoas vüo à escola tem aquele problema da 

mochila já é um erro, é o começo do erro, está acostumado a carregar aquela mochila 

enorme aquele carrinho. E muito importante . 

Na Idéia Central "Sim, mas não é feito da melhor forma'', o discurso do sujeito 

coletivo foi organizado a partir das falas de postfam3, 11 , 16, 24, 28, correspondendo a 

14,29% das respostas: 
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IDÉIA CENTRAL 8" Sim, mas não é feita da melhor forma" 

DSC: Acho que a escola pode influenciar muito, depende muito de como a pessoa está 

"aberta" para tais conceitos. Depende do professor que tiver ensinando. As professoras no 

colégio brigam pra gente se arrumar na carteira, mas "enche o saco", as carleiras são ruins. 

Na escola, pelo individuo estar emformaçüo tanto física quanto psíquica, tenta-se ensinar um 

padrão, tenta enquadrar todos em uma determinada maneira, em uma determinada postura. 

mas nem todos se enquadram. A postura social acho que é uma coisa que as escolas lentam 

ensinar. a postura.física acho que é mais deixada de lado. Algumas escolas süo mais rígidas. 

nessas escolas acho que se pode aprender um pouco de postura. 

O discurso do sujeito coletivo referente à Idéia Central "Sim, mas não só na Escola", 

foi organizado a partir das falas de postfam6, 9, 19, 25, 26, correspondendo a 14,2'>°/o das 

respostas: 

IDÉIA CENTRAL C: "Sim, mas não só na escola" 

DSC: A escola participa em alguns instantes, na escola nós somatizamos à postura, ou seja, 

adquire-se um pouco mais, pois a maior contribuição para ganho de postura é adquirida em 

casa, com a.família. pois é onde passamos o maior tempo, ou seja é a nossa essência. Mas a 

postura também pode ser mudada de acordo com os grupos escolhidos onde ele vive ou viveu. 

As pessoas vão adquirindo postura desde a infância, inclusive na fase escolar. A educaçüo 

que a criança recebe, como os pais tratam essa criança e como eles se tratam na frente dela, 

vão .formando a postura. As amizades e influências, situações em que elas são colocadas, 

exemplo que lhe são mostrados; e isso pode mudar de acordo com o crescimento do 

indivíduo, com experiência vividas e com a forma que ele vê o mundo, ou melhor, a postura 

do indivíduo pode ser mudada de acordo com sua maturidade, porém acho que a base dessa 

postura já vem desde o bebê. A criança na escola tem a mesma postura que os pais ou 

professores. 

Naldéia Central "Depende de um profissional especializ.ado' ', foi organizado a partir 

das falas de postfam7, correspondendo a 2,86 das respostas: 

IDÉIA CENTRm.... D : "Depende de um profissional especializado" 

DSC: Só se tiver uma técnica e fazer freqüentemente dá certo. Mas se erra custa 

futuramen/e. 
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O discurso do sujeito coletivo referente à Idéia Central "Não se aprende, mas 

deveria", foi organizado a partir das falas de postfam 10, 15, 18, 22, 26, 27, equivalendo a 

17,14% das respostas: 

IDÉIA CENTRAL E: "Não se aprende, mas deveria" 

DSC: Os prqfessores, a escola deviam estar fázendo isso, mas eu nc7o acho que está 

acontecendo isso. Hoje em dia existem muitos j ovens com problemas de coluna, mas eu nüo 

acho que se aprende postura na escola. Deveria ser ensinado, mas a gente neto vê isso na 

escola. Basta nós analisarmos, e percebermos que estamos em uma postura inadequada. 

Infelizmente nc7o acontece e se acontece os alunos neto dc7o importância. Os professores neto 

dcio ênfàse a isso, acham que é bobeira. Na escola neto se aprende nem a postura fis ica, 

quanto mais a postura atitude. O professor só se preocupa em passar o seu conteúdo, e nüo 

com as pessoas que estüo assistindo sua aula. Isso é uma coisa que preocupa, porque a 

escola devia prestar atençüo nisso. 

Na Idéia Central H, foram classificados aqueles sujeitos que apenas afirmaram que 

"Sim", aprende-se postura na escola, sem comentar o porque. Entre os familiares esta 

resposta apareceu em postfam 5, 12, totalizando 5,71 % das respostas: 

IDÉIA CENTRAL H: "Sim" 

DSC: De algumas pessoas sim. 

Da mesma forma, na Idéia Central I foram classificados os sujeitos que responderam 

"Não", sem justificar ou complementar sua resposta. Entre os familiares esta resposta 

apareceu em postfam 5, correspondendo a 2,86% das respostas: 

IDÉIA CENTRAL I: "Não" 

DSC: De algumas pessoas nc7o. 

Na Idéia Central "Sim, quando se fala em atitude e comportamento", o discurso do 

sujeito coletivo foi organizado a partir das falas de postfaml , 2, 13, totalizando 8,57% das 

respostas: 
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IDÉIA CENTRAL J: "Sim, quando se fala em atitude e comportamento" 

DSC: Sim, a escola é o primeiro contato com a sociedade, com pessoas que você nüo conhece 

e que vai ter que se acostumar e conviver como um grupo. Você aprende qual a postura deve 

levar em consideraçüo ao conviver com pessoas d[ferentes de você. O individuo pode 

adquirir os conceitos na escola e com isso, aprende-los e fazer com que se torne parte de seus 

conceitos e atitudes. Na escola se aprende muitas coisas pelas trocas com os outros. 

O discurso do sujeito coletivo referente à Idéia Central K "É em casa que se aprende 

do ponto de vista tanto tisico, quanto do ponto de vista de atitude e comportamento", foi 

elaborado a partir das falas de postfam20, 28, correspondendo a 5,71 % das respostas: 

IDÉIA CENTRAL K: "É em casa que se aprende tanto do ponto de vista físico, quanto 

em relação a atitudes ou comportamento" 

DSC: A postura vem de casa, é como educação, ninguém aprende na escola. Porque escola 

.foi.feita para ter cultura, um bom diálogo pra enfrentar o mundo dos negócios. A familia é a 

que ensina mais a postura correia fanfo social como .flsica, pois ni'í.o é .facil lidar com as 

posturas. 

Na Idéia Central "Postura em criança é coisa séria", o discurso do sujeito coletivo foi 

organizado a partir das falas de postfam7, 8, correspondendo a 57% das falas: 

IDÉIA CENTRAL L: "Postura em criança é coisa séria" 

DSC: "A postura de criança me preocupa, porque elas estão lendo um desenvolvimento 

muito rápido, elas alropelam a idade delas, elas nli.o esülo fàzendo o que uma criança de 5 

anos faz na idade delas, estüo agindo como uma criança de I O anos. Futuramente ela vai 

estar agindo muito mais errado e nüo sabem o que estüo fàzendo. Eu acho que uma grande 

parte dos pais estüo errando. porque eles esteio deixando as crianças agirem como querem. 

Elas jogam muita culpa na escola achando que é culpa da escola, e a escola só dá uma 

orientaçüo para complementar o que os pais ensinam em casa. 

Tem que se preocupar, se precisar levar ao médico ". 
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Na Idéia Central "Não, postura se aprende na vida", o discurso do sujeito coletivo foi 

organizado a partir das falas de postfam2, 3, 21, correspondendo a 8,57% das respostas: 

IDÉIA CENTRAL M: " Não, postura se aprende na vida" 

DSC: Postura se aprende com a vida. O individuo têm conceitos dados na escola, mas não os 

leva em consideraçclo, fazendo com que de cada parte de suas atitudes siga os motivos de 

cada individuo. A maneira de sofisticar sua própria postura é com as experiências de vida. 

mesmo porque jú nascemos com tendências que levam a certo tipo de valores. 

O discurso do sujeito coletivo, referente à Idéia Central N "É importante do ponto de 

vista social e corporal", foi elaborado a partir das falas de postfaml 7, correspondendo a 

2,86% das respostas: 

IDÉIA CENTRAL N: " É importante do ponto de vista social e corporal" 

DSC: A escola molda a postura através da aplicação do ensinamento de crença, cu/ luras de 

uma sociedade: a escola não ensina, porém aplica o padrão postural. 

Não foram encontradas respostas nas categorias F e G. As categorias mais encontradas 

foram, nessa ordem, a E ("Não, mas deveria"), a C ("Sim, mas não só na escola"), a B ("Sim, 

mas não é feita da melhor forma"), A ("Sim, previne complicações"). 

V - 5 - d - DSC obtidos a partir das falas dos alunos de escolas de 1 º e 2º graus 

Os próximos discursos foram produzidos a partir das falas dos alunos de escolas de 1 º. 

e 2º. Graus (postal uno). A tabela contendo as Expressões Chave e as Idéias Centrais está no 

Anexo 12. 
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Tabela 12: Distribuição das Idéias Centrais segundo o número de respostas obtidas junto aos alunos de Iº e 2º 

graus (em número e porcentagem). 

você acha que se aprende postura na escola? 

A sim, previne complicações 
C sim, mas não só da escola 
H sim 
1 não 
K é em casa que se aprende 
L postura de criança é uma coisa séria 
M não, postura se aprende na vida 

TOTAL DE RESPOSTAS DA PERGUNTA 

2 15,38 % 
5 38,46 % 
1 7,69 % 
2 15,38 % 

7,69 % 
7,69 % 
7,69 % 

13 

Gráfico 2 1: Distribuição das Idéias Centrais segundo o número de respostas obtidas junto aos alunos de 1° e 2º 

graus. 
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O discurso do sujeito coletivo referente à Idéia Central A "Sim, educa a forma e os 

movimentos do corpo, prevenindo complicações" foi organizado a partir das falas de 

postal uno 1, 1 O, correspondendo a 15,38% das respostas: 

IDÉIA CENTRAL A: "Sim, educa a forma e os movimentos do corpo, prevenindo 

complicações." 



221 

DSC: Sim, porque seria mais fác il aprender quando é criança do que a pessoa mais velha. 

Ajuda muito, se a prrdéssora fàlar, ensinar. 

O discurso do sujeito coletivo referente à Idéia Central "Sim, mas não só na Escola", 

foi organizado a partir das falas de postaluno2, 3, 4, 6, 12, correspondendo a 38,46% das 

respostas: 

IDÉIA CENTRAL B " Sim, mas não é feita da melhor forma" 

DSC: Tamhém aprende na escola. mas uma parte importanfe se aprende em casa e com 

amigos. Tem outra que é com você mesma, acho que pela vida. Vem de berço fambém, da 

convivência com outras pessoas, do dia-a-dia. Neto é só dever da escola, com os professores, 

e sim dos pais Lambém. 

Na Idéia Central H, foram classificados aqueles sujeitos que apenas afirmaram que 

"Sim", aprende-se postura na escola, sem comentar por que. Entre os alunos esta resposta 

apareceu em postaluno5, correspondendo a 7,690/o das respostas: 

IDÉIA CENTRAL H: "Sim" 

DSC: "Eu acho que sim ". 

Da mesma forma, na Idéia Central 1 foram classificados os sujeitos que responderam 

"Não", sem justificar ou complementar sua resposta. Entre os alunos esta resposta apareceu 

em postaluno7, 11, correspondendo a 15,38% das respostas: 

IDÉIA CENTRAL 1: "Não" 

DSC: ''Não ". 

O discurso do sujeito coletivo referente à Idéia Central K "É em casa que se aprende 

do ponto de vista tanto tisico, quanto do ponto de vista de atitude e comportamento", foi 

elaborado a partir das falas de postaluno8, correspondendo a 7 ,690/o das respostas: 

IDÉIA CENTRAL K: "É em casa que se aprende tanto do ponto de vista físico, quanto 

em relação a atitudes ou comportamento" 
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DSC: Normalmente é em casa. 

Na Idéia Central "Postura em criança é coisa séria'', o discurso do sujeito coletivo foi 

organizado a partir das falas de postaluno12, correspondendo a 7,69% das respostas: 

IDÉIA CENTRAL L: "Postura em criança é coisa séria" 

DSC: "Postura em criança preocupa bastante, por causa do.futuro ". 

Na Idéia Central "Não, postura se aprende na vida", o discurso do sujeito coletivo foi 

organizado a partir das falas de postaluno9, correspondendo a 7,69% das respostas: 

IDÉIA CENTRAL M: " Não, postura se aprende na vida" 

DSC: Na escola está numa fàse em que não há preocupação quanto a sua vida profissional, 

não há preocupações fora ir para escola e volta para casa, já quando você entra numa 

faculdade você começa a ter uma postura d!ferente pois começa a pensar no que irá .fàzer na 

sua vida, não só pr<dissionalmente, mas sim sentido geral de vida. 

Entre os alunos não surgiram respostas referentes às categorias B, D, E, F, G, J. N. As 

Idéias centrais mais freqüentes foram C ("Sim, mas não só na escola"), 1 (''Não"), A ("Sim, 

previne complicações") 

V - 6 - Comentários em torno da pergunta "Você acha que se aprende 

postura na escola?" 

A semelhança do que foi observado em outras questões, há Idéias Centrais que 

permearam os quatro grupos de sujeitos. 

A Idéia Central A "Sim, educa a forma e os movimentos do corpo, prevenindo 

complicações" aparece nos quatro grupos de sujeitos pesquisados; junto aos profissionais de 

saúde (8,45%), aos familiares (11,43%), aos professores e funcionários de escolas de 1º e 2° 

graus (15,15%) e finalmente entre os alunos de escolas de 1° e 2° graus (15,38%). 
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Gráfico 22 : Distribuição da Idéia Central "Sim, educa a fonna e os movimentos do corpo, prevenindo 

complicações" entre os quatro grupos pesquisados 
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Outra Idéia Central que apareceu em todos os grupos foi a C "Sim, mas não só na 

escola" aparece em 14,08%% das respostas dos profissionais da área de saúde, em 18,18%% 

das respostas dos professores e funcionários de escolas de 1 º e 2° graus, em 14,29%% dos 

familiares e em 38,43% dos alunos de escolas de 1 ºe 2º graus. 

Gráfico 23 : Distribuição da Idéia Central "Sim, mas não só na escola" entre os quatro grupos pesquisados 
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Também a Idéia Central H onde a resposta foi apenas "Sim", sem que fosse justificada 

a razão aparece em 2,82%das respostas dos profissionais da área de saúde, em 6,06% das 

respostas dos professores e funcionários de escolas de 1° e 2° graus, em 5,71%% dos 

familiares e em 7 ,69% dos alunos de escolas de 1 º e 2° graus. 



Gráfico 24 : Distribuição da Idéia Central "Sim" entre os quatro grupos pesquisados 
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categ.H l 

Também a Idéia Central I onde a resposta foi apenas ''Não", sem que fosse justificada 

aparece em 4,23% das respostas dos profissionais da área de saúde, em 21,21 % das respostas 

dos professores e funcionários de escolas de 1 º e 2º graus, em 2,86% dos familiares e em 

15,38% dos alunos de escolas de 1 º e 2° graus. 

Gráfico 25 : Distribuição da Idéia Central "Não" entre os quatro grupos pesquisados 
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Idéia Central K "É em casa que se aprende" aparece em 8,45% das respostas dos 

profissionais da área de saúde, em 3,03% das respostas dos professores e funcionários de 

escolas de 1ºe2° graus, em 5,71 % dos familiares e em 7,69% dos alunos de escolas de 1 ºe 2º 

graus 



Gráfico 26: Distribuição da Idéia Central "É em casa que se aprende" entre os quatro grupos pesquisados 
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Também a Idéia Central M "Não, postura se aprende na vida" aparece em 5,63% das 

respostas dos profissionais da área de saúde, em 3,03% das respostas dos professores e 

funcionários de escolas de 1 º e 2° graus, em 8,57% dos familiares e em 7,69% dos alunos de 

escolas de 1 ºe 2° graus 

Gráfico 27: Distribuição da Idéia Central "Não, postura se aprende na vida"entre os quatro grupos pesquisados 
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VI - DISCUSSÃO 

A análise dos discursos dos sujeitos coletivos permitiu observar que em tomo de 

objetos como postura humana, corpo saudável e a questão postural na criança circulam muitas 

representações. Sem dúvida, são objetos de caráter polissêmicos que comportam em seu bojo 

muitos conceitos ora complementares, ora divergentes. Mas é importante destacar que entre 

os diferentes grupos da população estudada o corpo e a postura não são tomados apenas por 

seus aspectos físicos, orgânicos; em meio a discursos onde eles foram tomados unicamente 

como uma unidade biológica., surge percepções crivadas por instâncias culturais, psíquicas e 

sociais. Para facilitar a leitura e a compreensão dos achados, optou-se por apresentá-los 

segundo a visão central em tomo da postura encontrada nos discursos. Algumas dessas visões 

apresentam desdobramentos e por isso foram desmembrados do tema central. Elas foram 

agrupadas assim: 

• Visão biológica da postura; 

a. O modelo de postura ideal e o estabelecimento da normalidade e da 

anormalidade; 

b. Visão de postura associada "a saúde e a doença"; 

• Percepções de aspectos subjetivos contidos no modelo de corpo ideal; 

a. A postura como manifestação de individualidade; 

b. A idéia de que postura depende de conscientização; 

• A visão "econômica" da postura; 

• A postura da criança enquanto uma situação preocupante; 

a. A percepção do espaço escolar como ideal para a prevenção de desordens 

posturais 

b. A responsabilidade do cuidado postural da criança creditada aos pais; 

c. A escola percebida como espaço privilegiado para a abordagem postural; 

• A visão "disciplinadora" da postura: a valorização do autocontrole; 

a. A valorização do autocuidado; 

b. A postura percebida como valor moral; 

c. A postura entendida como uma atitude frente ao mundo; 

d. A postura tomada como forma de comportamento; 
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e. A percepção da escola como espaço fundamental para o aprendizado de 

postura em seu caráter disciplinador; 

• A postura vista como forma de expressão e comunicação: 

• A postura compreendida como uma manifestação emocional 

a. A idéia de desvantagem associada à má postura. 

VI - 1 - A visão "biológica" da postura humana 

Entre os diferentes grupos estudados podem-se encontrar percepções da postura 

enquanto uma resolução orgânica. A compreensão da postura vista enquanto uma resolução 

orgànica e uma posição do corpo no espaço correspondeu a 19,33% das respostas e essa é 

uma representação que apareceu em 41,5% dos profissionais da área da saúde entrevistados: 

"É um posicionamento correto da estrutura corporal É algo relacionado à posição 

com que você se mantém em pé, se você tem as costas curvas ou não. Ela 

compreende a parte biomecânica. Essa estrutura corporal é formada pelo sistema 

músculo esquelético. Esse sistema mantém a pessoa ereta em oposição à força da 

gravidade. No deco"er da vida de uma pessoa essa estrutura músculo-esquelético 

vai se modificando de acordo com a história de vida que cada um tem. Para manter 

esse arcabouço sem causar danos fisiológicos há um envolvimento de estruturas 

cerebrais que atuam no equülbrio corporal e na manutenção do tônus muscular. A 

postura diz respeito às curvaturas fisiológicas e anatômicas da coluna, como a 

lordose, a cifose, e outros ossos e articulações, o mais correta posslvel. Esse 

posicionamento deve ter menos gasto energético para as estruturas... É enfim, a 

posturafisica, sua forma normal e a anormalidade do corpo." 

A postura nesse discurso ganha um caráter eminentemente biológico, definido pela sua 

fisiologia, anatomia e biomecânica. Trata-se de uma visão "ortopédica" do corpo mediado 

pela ação do sistema nervoso, que permite uma resolução corporal ideal. A postura, como 

põde ser observada nesse discurso, é passiva de um julgamento enquanto "boa" ou "má". Os 

paràmetros dessa classificação, no entanto, são pouco claros. São utilizadas expressões como 

"o mais co"eta possível" ou "você se sinta co"eto sem se prejudicar" ou ainda "é a posição 

que a gente fica, mas uma boa posição". Trata-se de expressões vagas que refletem a 

fragilidade dos parâmetros teóricos sobre os quais a questão postural, em especial a idéia de 
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postura ideal, está construída. Ele traz a idéia de uma "coluna reta" ou de ''posicionamento 

mais co"eto da estrutura corporal" se contrapondo à "costas curvas". 

A idéia de postura nesse discurso está fortemente associada ao alinhamento da coluna 

vertebral muito mais enfaticamente do que em relação a outras regiões corporais. Isso reflete 

o que foi visto em diferentes autores que tratam do tema que, apesar de aludirem 

estruturalmente a outros segmentos corporais, colocam a coluna vertebral como o cerne da 

questão postural. Apesar de vários autores oferecerem parâmetros estandardizados, ainda que 

controversos entre si, sobre o alinhamento ideal da coluna vertebral segundo uma linha de 

gravidade passando por pontos específicos da estrutura corporal, não foi observada nenhuma 

referência específica nesse sentido entre os profissionais ouvidos. Também não surgiram 

referências baseadas em determinantes angulares em relação à postura correta, parâmetros 

utilizados por alguns autores em substituição às linhas de gravidade. 

A postura está associada nesse discurso principalmente às funções estáticas tais como 

foram vistas entre os diferentes autores como Bienfait 1995 e 1997, Brito Jr. 1995, 

Campignon 1995 entre outros anteriormente discutidos. Fala de resposta corporal contra a 

ação da gravidade, mantendo a postura ereta, sem, entretanto, abordar as múltiplas formas 

através das quais é possível manter-se antigravitacionalmente em pé, mas pressupõem a 

existência de posições mais ou menos favoráveis. 

No discurso proferido pelos professores e funcionários da escola esse conceito 

postural também foi encontrado: 

"É a postura física do organismo, que envolve musculatura, ossos; é a coluna reta, 

erétil A pessoa tem que ficar reta". 

Essa mesma idéia pode ser vista entre os familiares: 

"É como si posicionar. É a postura adequada ao teu corpo, ter a coluna ereta, sem 

problemas de coluna. É um bom posicionamento da estrutura óssea e pode ser . 

relacionado à anatomia. Postura vem do estado fisiológico. Quando falamos de 

postura não estamos nos referindo somente a coluna, mas ao corpo como todo. 

Devemos sempre ter uma postura correta em relação à coluna vertebral e a todas as 
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partes do corpo. Pode significar o conjunto das características físicas da pessoa, por 

exemplo, se em pé fica reta". 

São citados no discurso proferido pelos profissionais da área de saúde mecanismos 

neurofisiológicos que protegem o corpo de danos, tais como o tônus muscular · e a ação de 

centros neurais superiores que atuam no equilíbrio. Não consideram se essas respostas de 

equilíbrio estão sujeitas as variações de pessoa para pessoa, apesar de aparecerem no discurso 

referências a modificações na estrutura músculo-esquelética de acordo com as experiências 

individuais. 

VI - 1 - a - O modelo de postura ideal e o estabelecimento da normalidade e 

da anormalidade 

A questão postural vista pelo pnsma orgânico vem acompanhada pela idéia de 

normalidade e anormalidade. Ela é percebid~ através da óptica da postura correta, remetendo 

à esfera do anormal aquilo que dela escapa. Nesse discurso essa idéia vem acompanhada pela 

imagem da deformidade, manifesta em expressões como "todo retinho ou todo torto". Apesar 

das inúmeras controvérsias científicas em relação ao estabelecimento e a identificação da 

postura ideal o conceito de normalidade e de desvio ou divergência transpiram pelos 

discursos. 

Como já foi dito anteriormente, aquilo que desvia, que escapa da norma dentro da 

nossa sociedade é remetido à esfera da patologia, e, portanto presume-se que deva ser 

submetido à terapêutica. A noção de desviante, segundo Velho 1999, vem carregada de 

conotações problemáticas, o que implica a existência de um comportamento médio ou ideal 

que expressaria uma harmonia com as exigências do funcionamento do sistema social, mesmo 

que esse ideal, segundo os discursos médicos em torno da postura, seja encontrado em 

pouquíssimas pessoas. Esses desvios são estabelecidos pelo próprio grupo social ao criarem 

regras, que uma vez quebradas, os constituem. Essas regras ao serem aplicadas a pessoas 

particulares acabam por marcá-las. 

A classificação da postura como normal ou anormal, desencadeia a necessidade de 

busca ao modelo ideal para fugir do desvio ou da patologia. Os desvios não são tomados 
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apenas por um pnsma quantitativo, mas também qualitativo. Valores como simetria ou 

harmonia criam o seu contraponto: o torto, o assimétrico, que carregam consigo sentimentos 

de menos valia e inferioridade. Uma existência que escapa do molde ideal é considerada 

inferior, desviante, desobediente à norma esperada. A postura é urna norma, seja como ordem 

biológica, seja como ordem social. 

Não sendo estabelecida sobre moldes estritamente naturais ou biológicos; é antes uma 

interpretação, uma leitura, um discurso. Ela não tem sustentação se olhada apenas pelo prisma 

da fisiologia., da anatomia ou da biomecânica. Pertencendo à esfera do corpo, de seus gestos e 

de suas formas, lê-se nela inscrições culturais, morais, econômicas e políticas. A postura é 

sede de saberes e poderes e ganha caráter jurídico, ético, estético, demarca adequações e 

inadequações desencadeando toda a sorte de reações, positivas ou negativas, de acordo com o 

seu enquadramento ou desalinhamento em relação ao modelo ideal. Ela não pode ser 

considerada uma prerrogativa da Medicina, da Biologia, da Fisioterapia. 

Apesar das inconsistências dos discursos médicos quanto ao estabelecimento de 

parâmetros para a determinação da postura normal, ela aparece fortemente nos discursos 

obtidos nesse trabalho, atribuindo à má postura a capacidade de prejudicar a saúde, causar 

dores e limitações, enquanto à boa postura são atribuídos muitos beneficies. Essa idéia de que 

a postura é encontrada em pouquíssimas pessoas também foi v~rificada junto a alguns 

profissionais da área de saúde: 

"Ninguém é perfeito; todos somos tortos. Como fisioterapeuta é difícil encontrar 

alguém com uma boa postura. Todas as pessoas têm uns vicios". 

A idéia de uma postura ideal está tão presente que mesmo quando os profissionais 

afirmam que "somos todos tortos" ou que "é dificil encontrar alguém com boa postura" não 

se percebe a inconsistência dos modelos posturais estabelecidos. Entende-se, ao contrário, que 

todos mereceriam uma abordagem corretiva com a finalidade de deixar de ser torto. A figura 

discutida anteriormente - o corcunda de Notre Dame - faz parte do imaginário. Afinal "somos 

todos tortos", "todos nós temos vícios" . As resoluções corporais não são vistas como 

alteridades, mas como desvios. O discurso em tomo da postura produz o estranhamento 

mesmo entre os iguais. Somos todos estranhos - e tortos - por não atingirmos um modelo que 

está presente apenas em uma pequena camada da população. 



231 

O que foge do padrão normativo estabelecido dentro de um grupo cultural pode 

remeter não só à idéia de patologia, mas também a conceitos como deficiência, incapacidade 

ou desvantagem. Esses conceitos derivam da impossibilidade, vivida pelo sujeito que as porta, 

de corresponder às expectativas e as normas do universo em que vive. Eles não são 

necessariamente determinados pela diferença em si, mas da leitura social que é feita dessa 

diferença. Estão incluídas aqui as significações afetivas, emocionais, intelectuais e sociais que 

o grupo atribui à dada diferença. 

A idéia de normalidade do corpo e da postura apareceu também nos discursos que 

falam do corpo saudável, como este extraído das falas dos profissionais de saúde: 

"Corpo saudável é quando há um equilfbrio entre todas as estruturas do corpo. É 

quando o corpo está em homeostase. Um equilíbrio dentro de suas normalidades, 

com todos os seus valores fisiológicos normais". 

Idéia semelhante aparece junto à fala dos professores e funcionários da escola 

"É aquele que você olha e aparentemente, fisicamente está por completo. É a parte 

fisiológica boa, o sangue, a parte interna que são os órgãos, urina, inclusive o 

cérebro. É aquele que é forte e é estruturado '~ 

Mesmo não sendo muito clara essa idéia de normalidade, ela é tratada como se fosse 

uma questão óbvia. Remete a um funcionamento "ideal" de órgãos; uma normalidade que é, 

antes de tudo, uma somatória de várias "normalidades". 

A questão da normalidade aparece em relação à postura mesmo quando essa não é 

percebida como uma função estática, mas ligada às formas corretas de se mover, de sentar-se, 

de andar. Aliás, o conceito de postura confunde-se com as formas de sentar, andar, mover-se. 

Elas são mesmo usadas como sinônimas. Serve de exemplo o discurso proferido pelos 

profissionais da área de saúde: 

"No sentido ortopédico, fisiológico, anatômico se refere à posição que o individuo 

se apresenta ao andar, sentar e deitar direito. Pode ter uma postura correta ou 
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incorreta. Uma boa postura seria aquela pessoa que quando vai sentar, tenta sentar 

de uma forma mais correta, encaixando o quadril, sentando de uma forma mais 

ereta possível, quando vai se abaixar tenta usar o corpo como um todo, dobra o 

quadril, joelho, mio somente se abaixa usando a coluna. De noite tenta dormir de 

uma forma adequada, em decúbito lateral, com um travesseiro entre os joelhos. 

Primeiro precisa ter uma musculatura adequada para vencer a gravidade, hábitos 

do dia a dia como sentar, como levantar, como levantar peso, como ficar de pé. Pra 

que tudo ocorra é necessário ter um grupo muscular atuando e permitindo que a 

pessoa tenha liberdade de movimento. " 

A idéia de normalidade ou anormalidade está presente na definição de postura vista 

como uma forma de mover-se, como nesse discurso de professores e funcionários das escolas: 

"É a maneira que o corpo está nas várias situações, por e..>cemplo, pra andar, pra 

$entar, pra dormir, pra agachar, pra agir. É você estar reta com a coluna reta no 

lugar, pra fazer qualquer exercício. É a maneira que o corpo deve estar em cada 

situação pra sentar muito bem, corretamente. Ela faz parte do nosso dia a dia, pois 

tudo o que vamos fazer é preciso uma boa postura. São movimentos bem alinhados. 

É andar com a coluna ereta, sentar normalmente, com a coluna não ficando torta, 

evitando ficar curvada. Praticar alguns exercícios físicos ajuda a postura". 

A idéia de retidão e simetria preponderà nos discursos. No imaginário resgatado por 

esse discurso transpira a idéia de que toda e qualquer atividade deve preservar a retidão da 

coluna. Vale o mesmo para os discursos obtidos entre os familiares : 

"Postura é a posição do nosso corpo no espaço, com a coluna reta, quando 

sentamos, andamos, deitamos, fazemos as coisas. Pode ser certa ou errada. 

Principalmente quando você está numa aula, numa palestra, a gente tem que se pôr 

de maneira correta. Ela faz parte do nosso dia a dia, pois tudo o que vamos fazer é 

preciso uma boa postura. Minha postura é errada, porque no meu dia-a-dia eu não 

tenho tempo de me avaliar quando me levanto e sento. Eu não presto atenção. Não 

me sento adequadamente e isso vai prejudicando minha postura". 

Além de pautar-se pela idéia de correção e normalidade, fica de novo evidente que se 

anseia por uma coluna "reta'', negligenciando as curvaturas fisiológicas da coluna vertebral. 

Além disso, evidencia-se que a postura "ideal" demanda esforço e atenção; segundo o 
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sugerido nesse discurso, ela exige cuidados, não sendo obtida naturalmente. Mesmo entre os 

estudantes, a postura é definida pela idéia de padrão de correção e não por um conceito 

absoluto claramente explicitado: 

"É a pessoa estar com a coluna reta, para andar deforma correta, sentar direitinho, 

com ombro para trás. É a forma correta de carregar peso. " 

Seja na percepção da postura em seus aspectos estáticos, como um alinhamento 

antigravitacional, seja na percepção da postura através de seus aspectos dinâmicos, pela forma 

do indivíduo mover-se, a idéia de normalidade e anormalidade é também prevalente. Existe a 

crença no molde postural ideal e da consideração como desviante do que lhe escapa. Mesmo 

entre alguns indivíduos que não souberam definir o que é postura. a idéia veiculada era "não 

sei definir postura, mas sei que existe uma postura ideal". 

É curioso como uma entidade como a postura ideal pode ser incorporada de tal modo 

que, apesar de ser reconhecida como rara mesmo nos discursos médicos, ela se difunde e é 

perseguida, despertando sentimento de inferioridade quando não está presente Velho 1999 

considera que é preciso compreender o comportamento humano de forma integrada já que é 

impossível estabelecer compartimentos estanques entre a evolução biológica e a evolução 

cultural. Só assim se pode compreender que muito daquilo que se compreende como anormal, 

como desviante ou patológico, muito mais do que uma evidencia orgânica, é resultado de uma 

construção social e cultural e surge quando essa sociedade e cultura criam regras cuja infração 

constitui o desvio . 

No caso da postura, servem de exemplo dessa construção sócio-cultural do desvio ou 

da anormalidade as palavras de Souchard 2001 que, mesmo reconhecendo que a perfeição é 

um ideal inatingível, enfatiza a necessidade de se conhece-la para. a partir dela. julgar as 

deformações. 

VI - A visão de postura associada à saúde e à doença 

Entre os discursos dos familiares a boa postura é confundida com a própria saúde, 

como entidades sinônimas: "é a saúde da pessoa". 



234 

Desses discursos se depreendem duas idéias importantes: a saúde compreendida 

enquanto ausência ou negação da doença e da deformidade e o papel exercido pela idéia de 

futuro e do porvir na conceituação da doença e da saúde. Estão presentes as idéias de 

liberdade e de potencial para a ação. Evidencia-se que movimentos disponíveis, com 

músculos e articulações adequadamente constituídos são vistos como sinais de corpo 

saudável. Pode-se tomar como exemplo esse discurso proveniente dos profissionais de saúde: 

"É um corpo sem deficiências ftsicas, sem problemas ftsicos, livre de qualquer 

enfermidade e doença. Um corpo que age sem um efeito colateral, sem sentir dor ou 

impedimento. Que não tenha nenhuma restrição com o movimento natural, 

articular, sem problemas motores. É um corpo sem nenhuma lesão e em equilíbrio. 

Se não houver dor, tanto corporal quanto emocional, eu me sinto saudável, mesmo 

sabendo que saúde não é só isso. É um corpo sem patologias que o afetem, que 

comprometam o bem estar ftsico. É um corpo livre de stress. Creio que qualquer 

sinal de dor, inquietação, angústia, qualquer coisa que te tire o bom humor não é 

mais um corpo saudável". 

A concepção da saúde enquanto ausência de doença e de deficiência aparece também 

junto aos outros grupos ouvidos: 

"É não ter nenhum tipo de doença, que não necessite de medicação. Uma pessoa 

doente é diferente, é uma pessoa com mal estar, por exemplo. com gripe, problema 

no intestino, problema na coluna, na vista". 

A concepção da saúde pela negação da doença exige um aparte. Muito comumente 

uma tem sido conceituada como a negação da outra. No entanto, a noção de doença pode ser 

caracterizada de diferentes formas . Hegenberg 1998 lembra que na nossa sociedade o conceito 

de doença se alicerça sobre uma concepção médica. 

A doença pode ser considerada a partir de sua percepção enquanto objeto indesejável. 

A forma de classificar a doença varia com o tempo, com os valores, com as instituições 

sociais e com os recursos tecnológicos disponíveis, o que acarreta mudanças profundas no que 

é entendido como doença a partir do que é indesejável. Este enquadramento da doença como 

objeto indesejável está associado aos custos sociais e pessoais que ela acarreta, como por 

exemplo, o preço da perda de uma vida, da incapacidade ou da deficiência, da limitação para 
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o trabalho, da presença da dor. Nesse prisma a doença é compreendida como aquilo que pode 

acarretar perdas ou comprometimentos para o indivíduo e para a sociedade, reclamando 

iu:c:irn, uma abordagem terapêutica ou um tratamento. 

Outra concepção de doença é aquela estabelecida a partir da incapacidade de 

adaptação ao ambiente, principalmente aquela entendida como uma inabilidade de interagir 

com as necessidades do ambiente. Deve-se levar em conta que muitas entidades 

compreendidas nosológicas evoluem de forma surda não produzindo quadros dolorosos e 

alguns processos entendidos como fisiologicamente normais podem estar acompanhados por 

dores. A homeostase ou auto-regulação também pode se prestar como fenômeno determinante 

de saúde e doença. A doença seria a interrupção ou a quebra do equilíbrio homeostático. 

Em qualquer uma das "definições" de doença podem-se encontrar pontos vulneráveis. 

Ao se falar de doença e de saúde, de normalidade ou anormalidade lida-se com palavras sem 

significados perfeitamente delimitados. Saúde e doença estão ligadas a inúmeras 

representações e significados que dependem do estilo de pensamento dominante. Cada tempo 

e cada povo emprestaram-lhes concepções compatíveis aos atributos e valores vigentes. Desse 

modo, um objeto que em dado momento é percebido como normal, que não existe enquanto 

objeto reconhecido e nomeável pode, noutro momento, ser não só identificado, nomeado e 

classificado, como pode ser remetido a esfera do nosológico. 

Entre os profissionais ouvidos a postura e o corpo saudável apareceram em alguns 

momentos como entidades complementares, como nesse trecho do DSC : 

"Corpo saudável é ter peso na medida certa, de acordo com a altura, com a postura, 

porque tem que cuidar da postura. .. " 

Aqui a postura é entendida como indicador de corpo saudável. O reconhecimento de 

"boa postura ' como determinante de "saúde" abre espaço para que suas variações sejam 

reconhecidas como doença ou desvio, tanto mais se ela vier acompanhada por um quadro 

doloroso. Apesar das incertezas teóricas quanto a relação dor-postura, ela aparece tanto nos 

discursos teóricos quanto nos discursos obtidos entre os sujeitos pesquisados. A dor como 

pôde ser observado nesses discursos representa um papel fundamental na associação entre 
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doença ou saúde. Entre os professores e funcionários das escolas também aparecem discursos 

atribuindo à postura a melhora da saúde e a prevenção de problemas futuros: 

"Postura é uma posiçdo que ndo é prejudicial à coluna, que ndo provoca muita dor. 

É aquela postura que futuramente terá rejlex.o na sua vida". 

Isso pôde ser visto também nesse discurso proferido pelos familiares : 

"A má postura me prejudica, é um peso no corpo. Como me canso muito acabo 

relaxando". 

A saúde, levando-se em consideração sua temporalidade e contextualização cultural, é 

compreendida como virtude corporal por excelência. O homem proletarizado, aquele que foi 

espoliado, oferece o que resta - sua força muscular ...:... como mercadoria para a venda em troca 

de salário. A saúde do corpo, desde então, vem necessariamente polarizar sua segurança 

psicossocial. Gonçalvez Filho 1998 diz que um pai não pode adoecer quando sua doença 

implicaria facilmente em um desastre familiar. A doença é o que de pior pode acontecer. O 

corpo contado como mercadoria, vale dinheiro e, valendo como dinheiro, tende a desviar-se 

de seu valor qualitativo. A vida, em sua concreta riqueza de qualidades, parece sempre adiada 

para depois dos salários, para o final de semana, para o dia de folga, para o feriado, para o 

porvir. Isso explica o lugar ocupado pela dor; pela saúde e pela doença na sociedade do 

capital e do mercado 

Rodrigues 1990 lembra que para entender-se a sensibilidade de outros tempos e de 

outros povos é preciso levar em conta que praticamente durante toda a sua existência, a 

humanidade foi obrigada a lidar com o sofrimento por outros meios que não os técnicos. Na 

Idade Média, por exemplo, corpo e espírito não eram entendidos de forma separada. O corpo 

medieval era o lugar simbólico em que se constituía a própria condição humana. 

As técnicas, as magias, as abordagens corporais, cada qual a seu tempo e cada qual 

sendo fruto da cultura em que se inserem, mobilizam as emoções no sentido de terem o poder 

de afastar a dor, o sofrimento e a morte. Essa é também uma das grandes propostas das 

técnicas posturais: evitar a dor e a limitação no presente e no futuro. 
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Sempre foi através dos meios culturais que os homens atribuíram sentidos a dor, 

desenvolvendo formas de enxergar e vivenciar o sofrimento. O pensamento mecanicista que 

distinguiu corpo e alma marcou a passagem da magia da corporalidade para a lógica do 

mecanicismo e da função . Essa mecanização do corpo coincidiu com a formação do sistema 

capitalista. Entendidos como meio de produção, os corpos foram associados à máquina. 

Segundo Rodrigues 1990 a separação entre corpo e alma iniciou um projeto de luta 

contra a dor através dos meios técnicos. Vista através do modelo cartesiano, a dor foi 

encarada como manifestação de um defeito da máquina corporal podendo ser consertada e 

perdendo, simultaneamente, qualquer referencial metafisico, sendo interpretada pelo prisma 

neurológico ou funcional. 

Este deslocamento marca uma operação histórica e política de separação do sensível e 

de afastamento entre o corpo e a dor. Este distanciamento foi e é um exercício e uma tentativa 

de expansão, através dos meios técnicos, dos limites de exploração do homem pelo homem. 

Através de meios técnicos, como analgésicos, anestésicos, calmantes, estimulantes, 

fortificantes, exercícios, técnicas corporais, tenta-se forcejar a tolerância do corpo, ampliando 

os seus limites, evitando que a produtividade fique comprometida pela doença e pela dor. 

Isso é evidente nas técnicas com apelo preventivo e, em especial, nos discursos que 

abordam a postura corporal que têm entre as principais justificativas evitar a dor e as 

incapacidades principalmente quando elas afetam o trabalho. A produção não pode ser 

comprometida, bem como o potencial humano de trabalho. O stress, a dor e a doença devem 

ser driblados, não em prol do bem estar humano, mas para que o trabalho não seja 

interrompido. 

O adoecer e o repouso são muito pouco tolerados na sociedade de mercado. A 

necessidade de repouso é quase sempre questionada e muito frequentemente ela é tomada 

como preguiça, negligência, má vontade, fragilidade ou fraqueza. Os fortes não param jamais: 

repouso é coisa para os fracos ou negligentes, que não lançam mão de medidas preventivas 

que permitiriam evitar a interrupção do trabalho. 

O dualismo entre o corpo e a alma instituído pelo sistema capitalismo criou também o 

medo da morte, que nessa sociedade significa o esquecimento. Ao contrário da Idade Média, 
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no imaginário fundado pelo capitalismo cada ser humano torna-se responsável por si mesmo, 

cada qual se compreende como elaborador e concretizador de seu próprio destino e o corpo 

passa a exigir mais e mais cuidados. 

Essa nova dimensão acentua a angústia da morte. A fatalidade tradicional em relação à 

ela vista na Idade Média dá lugar a um posicionamento, a um enfrentamento, às precauções 

relativas, sobretudo, aos cuidados das crianças, ao saneamento das habitações e das cidades, à 

higiene pessoal, ao cuidado de si e às preocupações com a saúde e com o prolongamento da 

vida. Os homens passam a ser considerados como riqueza do Estado, enquanto máquina que 

produz e acumula capital. 

O capitalismo tem como mito fundador a propriedade privada. O corpo e a saúde são 

compreendidos a partir dessa noção de propriedade. Ideologicamente cada um é dono de si, 

proprietário particular de sua vida e de seu corpo. Cada um pode alugar sua força de trabalho 

e vendê-la no mercado, ter interesses privados em troca da responsabilidade por si mesmo. 

Outra grande ameaça causada pela dor, pela doença e pela morte é que a sociedade 

capitalista aprendeu a viver com base no adiamento do prazer, condição ética existencial 

indispensável para a acumulação e o investimento. Aprende-se que a felicidade é algo que 

está adiante, em alguma situação futura, prometida àqueles que se engajarem em sua 

conquista. Fingir ter conquistado a felicidade é requisito da negação do fracasso e da 

afirmação do sucesso econômico. 

Esse adiamento do prazer, essa aceitação do cansaço, do trabalho árduo, da ausência 

do lazer explica por um lado a perplexidade diante da morte, que desacumula e desapropria 

após tantos anos de "investimento" e por outro a compulsão por métodos que prometam 

prolongar e melhorar a saúde do corpo. Mesmo nas abordagens terapêuticas e corporais mais 

dolorosas e radicais parece haver mais _do que um conformismo; a dor e o cansaço que 

algumas delas proporcionam diluem-se frente à promessa de felicidade, traduzida na aceitação 

social, no reconhecimento, na estima e no afeto. 
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VI - 2 - A percepção de aspectos subjetivos contidos no modelo de "corpo 

ideal" 

O corpo deve ser compreendido como fenômeno interdisciplinar. O ser humano, por 

ser um ser simbólico, dá sentido ao mundo e a partir daí se dá conhecê-lo, transformá-lo e 

significá-lo. O estabelecimento de ideais para o corpo do homem, de normas e de desvio não 

se dá de modo realista ou idealista. Ele é sempre o resultado da capacidade simbólica do 

homem, da sua forma de ver e estar no mundo. Chauí (1995: 244) sintetiza de forma brilhante 

essa questão dizendo que 

''visível-vidente, táctil-tocante, sonoro-ouvinte/falante, meu corpo se vê vendo, 

se toca tocando, se escuta escutando e falando. Meu corpo não é coisa, não é 

máquina, não é f eixe de músculos e sangue, não é uma rede de causas e 

efeitos, não é um receptáculo para a lama ou para uma consciência: é meu 

modo fundamental de ser e de estar no mundo, de me relacionar com ele e dele 

se relacionar comigo. Meu corpo é um sensível que sente e se sente, que se 

sabe sentir e se sentindo. É uma interioridade exteriorizada e uma 

exterioridade interiorizada. É esse o ser ou a essência do meu corpo. Meu 

corpo tem, como todos os entes, uma dimensão metafísica ou ontológica ". 

O estabelecimento de um determinado modelo de perfeição pode estar 

associado a muitas questões. É impossível compreende-las escapando das subjetividades que 

lhe preenchem a cada tempo e lugar. De Carli 2002, para traçar algumas considerações sobre 

a perfeição, recorre a Baudelaire como exemplo. Segundo ele o pó de arroz teria o poder de 

uniformizar e fazer desaparecer as imperfeições produzidas pela natureza, conferindo a pele 

uma unidade e consequentemente uma imagem que aproxima o humano do divino e do 

superior. A angústia e a ansiedade. experimentada pelo homem frente à perfeição, remete, 

segundo esse autor, ao desejo da imortalidade, desejo tanto irrealizável quanto irresistível. 

Entre os profissionais aparece um discurso que se contrapõe ao estabelecimento de 

uma postura ideal, e que não foi identificado em nenhum outro grupo pesquisado nesse 

trabalho: 
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"Não existe uma normalidade de postura. A postura se adapta à necessidade do 

corpo. Não existe postura correta ou incorreta ou uma postura ideal Ela será ideal 

para cada um. Mesmo se o individuo tem alguma alteração na coluna, mas não 

sente, essa postura será a sua postura ideal". 

O fato de essa idéia ter aparecido apenas entre poucos profissionais sugere que a 

postura ideal é idéia prevalente e muito pouco se pensa na não existência de um modelo 

postural ideal. Esse discurso obriga à reflexão sobre o que é essa postura "individual", sobre o 

que representa essa idéia de indivíduo na nossa sociedade ou ainda como a individualidade 

está situada, já que como já foi discutido anteriormente o corpo se presta a demarcação de 

pertencimento a um determinado grupo. Mauss 2003 diz que a questão do indivíduo é uma 

das categorias do pensamento humano que são consideradas inatas, mas que, na verdade, 

desenvolveu-se ao longo do tempo, sob mumeros contextos diversos e que hoje estão 

carregadas de ambigüidade. 

VI - 2 - a - A postura compreendida como manifestação de individualidade 

Rodrigues 1999 traz algumas considerações tão importantes quanto complexas em 

relação à gradativa elaboração da noção de indivíduo nas sociedades ocidentais. Ele ocorreu a 

partir de sucessivas separações de corpos, corpos esses que mais e . mais se tomaram 

representantes de seres humanos individuais. Para compreender esse processo são necessárias 

algumas considerações em tomo da morte. A morte na idade medieval era vista como um 

estado de sono do qual todos acordariam numa ressurreição, que, assim como todos os 

eventos na Idade Média, seria coletiva. Não existia uma tensão tão grande como a que se 

conhece hoje diante da morte, já que ela não representava uma ruptura com a vida e sim um 

sono do qual todos despertariam. 

Este caráter medieval da morte começou a esvaecer e em seu lugar surgiram, 

lentamente, considerações sobre a finitude humana e novas teorias sobre o valor crescente da 

vida terrena. A figura do inferno, antes fraca, passou a ser ostensivamente usada em sermões, 

na vida cotidiana, nos jogos de poder. O inferno foi usado como expressão de um novo 

mundo social e político e ao mesmo tempo como um controlador dos excessos sociais. Antes 

a ida ao céu era vista como praticamente automática; a partir da valorização da figura do 

inferno os atos das pessoas passaram a ser postos em "balanças" em que se pesavam seus 
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bons e maus atos, não mais de modo coletivo, mas individualmente. A antiga tranqüilidade 

em relação à morte deu lugar a um sentimento de angústia frente à sua perspectiva. A morte, 

antes corriqueira e familiar de modo que não lhe cabiam preocupações maiores, tomou-se um 

evento singular para a qual é preciso se preparar e preocupar e contaminou a vida cotidiana. 

Esse contexto foi determinante sobre as questões do corpo. A partir dessa mudança 

cada um será pensado como dono de sua própria vida. No imaginário capitalista, que pouco a 

pouco se fortaleceu, cada homem tomou-se proprietário privado de si mesmo e dos rumos de 

sua vida e é justamente sobre a ilusão de que cada um é responsável por si, da posse do 

próprio corpo e da própria vida que o capitalismo se funda. Rodrigues (1999: 127) diz que 

"a propriedade privada de si constitui o mito de fundação do capitalismo. 

Cada um como dono de si, dono de sua iniciativa. Proprietário particular de 

sua vida. De seu corpo. Cada um pode alugar sua força de trabalho. Vendê-la 

no mercado. Ter interesses privados. Em contrapartida cada ser humano 

toma-se responsável por si. ". 

Essa estruturação social e a crescente "formatação" desse homem em indivíduo foi 

acompanhada pela primazia do corpo, que se prestou cada vez mais para o trabalho e para a 

produção. Simultaneamente a morte tomou-se assustadora já que representa o 

desaparecimento da individualidade. Resulta daí a implementação do esforço de salvar essa 

vida da morte, uma preocupação inexistente na Idade Média já que a morte não se 

contrapunha à vida, não representava a finitude, não havia sido inventada como uma negação 

da vida. Vida e morte eram apenas faces de uma mesma coisa. 

Nesse novo estatuto a morte passou a ser encarada como algo que fere a integridade 

humana. Como essa sociedade de "indivíduos" se pauta pela valorização da acumulação e 

pelo adiamento do prazer, a presença da morte assusta e vulnerabiliza porque põe em cheque 

os paradigmas da sociedade do capital. O sonho materialista de crescimento e progresso perde 

o sentido frente à morte, fato inexorável. Esse temor é particularmente claro na obsessão que 

se tem em retardar o envelhecimento, em manter a beleza, provável reflexo dessa tentativa de 

driblar a morte. 
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Velho 1987 alerta que o processo de individualização pode ocorrer em maior ou menor 

escala em qualquer sociedade e que em algumas delas ela será mais valorizada e incentivada. 

De qualquer modo, o processo de individuação não se dá fora de normas e padrões por mais 

que a liberdade individual possa ser valorizada. Quando ele vai de encontro às fronteiras 

simbólicas de um determinado universo cultural, ou mesmo quando as ultrapassa, ele será 

enquadrado como desvio e até em estigmatização. Há, portanto, limites e regras, mais ou 

menos explícitas, para a individualização. As manifestações da individualidade não são livres; 

elas têm lastros e ligas que a atam à esfera de categorias mais amplas do universo cultural. 

Portanto, as normas corporais estabelecidas nessa sociedade, inclusive aquelas ligadas 

à postura detêm, de fato, limites muito menos flexíveis do que ingenuamente se possa pensar, 

tanto é que mesmo o reconhecimento das inúmeras possibilidades de variabilidade fisica entre 

os sujeitos não é o suficiente para entender o que foge ao padrão "normal" como alteridade; 

ela é remetida ao espectro do desvio. A individualização se presta ao autocontrole e ao 

autocuidado, garantindo uma obediência ao modelo vigente, sem que conscientemente seja 

percebida como tal. Ela é compreendida como um beneficio, uma garantia de preservação das 

"liberdades individuais", o que não garante que não seja fonte de conflitos, uma vez que cria 

uma hegemonia entre o "pensar-se" livre e o "sentir-se" livre. 

Pensando nessas questões dentro da prática profissional, vale questionar se quando 

alguém vai procurar um serviço de correção postural individual, ele busca de fato a resposta 

para um projeto individual? Esse " indivíduo" é realmente o sujeito desse projeto ou ele vai em 

busca de objetivos predeterminados sócio-culturalmente? Na verdade não existe um projeto 

individual puro. Faz-se necessário reconhecer que esse sujeito ao procurar uma abordagem 

corporal específica pensando em consolidar um projeto pessoal o faz tendo como base um 

conjunto de experiências sócio-culturais, de códigos e de vivências estabelecidas através de 

interações com seu mundo e através das interpretações e significados atribuídos a elas. 

O espaço terapêutico mostra-se então como um espaço problemático. Quando alguém 

busca um serviço especializado - diga-se de passagem, ultra-especializado - para iniciar um 

programa de reorganização postural caberia perguntar até que ponto trata-se de um projeto 

individual de fato, ou quanto subjetivo é esse projeto, esse desejo, o quanto ele cresce em 

direção de um projeto externo ao sujeito. Como poderá ser visto mais adiante, uma das 

queixas ou dificuldades manifestadas nos discursos quanto às dificuldades em trazer crianças 
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e adolescentes para os programas de correção postural é a falta de "conscientização" ou 

"educação" sobre a sua importância. Essa dificuldade também foi tratada por autores que 

tratam da postura pelo prisma clínico, anatômico e funcional. Existe uma grande dificuldade 

entre os profissionais em lidar com aqueles sujeitos que, locados fora do código cultural 

tecnocrata, não "percebem" e não "compreendem" a importância do trabalho postural 

preventivo e corretivo. Esses sujeitos são rotulados como ignorantes ou rebeldes, modo 

habitual usado para designar as condutas e valores do que escapa ao código cultural 

dominante, aos saberes oficialmente investidos. Os profissionais também estão 

impossibilitados de compreender a complexidade existente por traz de um objeto 

aparentemente objetivo e claro como a correção postural. 

As ciências da saúde, suas referências, seu padrões de normalidade, seu processo de 

avaliação, seus parâmetros de saúde, qualidade de vida e bem estar estão comprometidas com 

certas idéias de eficiência, produtividade, associadas à noção de individualidade organizada 

no ethos burguês. Os processos terapêuticos ligados à busca da forma do corpo, sejam eles de 

natureza preventiva, sejam de natureza curativa, se organizam a partir de um conjunto de 

saberes entendidos como absolutos, apesar de passíveis de atualizações e revisões, e, mesmo 

por isso, entendidos sob um olhar evolucionista. 

A atuação profissional, e pode-se tomar aqui como exemplo as vári-as especializações 

que atuam através de um processo terapêutico como a fisioterapia, a psicologia, a 

fonoaudiologia, entre tantas outras, vale-se de uma ficha ou roteiro de avaliação que se 

prestará como guia para a verificação da presença ou ausência de uma série de sinais pré

estabelecidos e pré-valorizados segundo pressupostos, normas quantificadas. A esse modelo 

hipotético serão comparados os sujeitos que quanto mais se aproximarem dos códigos de 

valorização estabelecidos tanto mais se aproximarão do que se entende como normal e quanto 

mais dele se afaste mais desviante ou anormal ele será considerado. Os aspectos culturais, 

sociais, os saberes não científicos não são levados em conta. Persiste uma grande resistência 

dentro das ciências da saúde à valorização desses aspectos, que quando muito são vistos como 

apendiculares enquanto atribui-se primazia aos achados ditos "clínicos" ou "funcionais. 

Velho (1987: 30) faz um alerta sobre essa questão. Ele diz: "não sei se é possível ao 

médico, psicólogo ou psicanalista , ao mesmo tempo, tentar ter uma visão de dentro de outros 

códigos ou subculturas. Talvez sejam coisas incompatíveis ··. O temor manifesto pelo autor 
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parece justo, tendo em vista a rigidez e a profundidade com que a crença nos saberes 

científicos positivistas, tomados enquanto objetos absolutos superiores a outros 

conhecimentos e valores, demarca a formação desses profissionais. Olhando por esse ângulo 

o papel do profissional da área de saúde ganha revela um aspecto tanto assustador quanto 

incômodo. Ao pensar-se como promotor ou depositário da saúde, como fonte que jorra formas 

de preservar, garantir e resgatar a saúde, o profissional de saúde desconhece-se enquanto 

instrumento primordial para a manutenção do ethos e visão de mundo burguês. 

O desejo de liberdade e de individualidade, de escapar dos modelos sociais impostos 

aparece em algumas falas tanto entre os profissionais de saúde quanto entre os familiares. O 

corpo saudável tal como foi definido por esses sujeitos, revela a presença de um modelo 

socialmente estabelecido de corpo saudável, menos pela sua afirmação e mais pelo desejo de 

escapar dele, de estar fora de sua jurisdição. O discurso a seguir foi proferido por familiares e 

mostra o desejo de um projeto pessoal, individual, independente do contexto social, entendido 

como sinônimo de um corpo saudável, que se manifesta através da sensação "sentir-se bem" : 

"É como se cada individuo estivesse bem consigo mesmo. Ntlo importa se há uma 

doença, um defeüo físico, ou mumo um corpo malhado, ma5 sim o olhar da pessoa 

para ela mesma, vendo seus defeitos, qualidades, erros e acertos, sabendo Lidar, com 

tudo isso de uma forma saudável, sem se machucar. O corpo saudável varia de 

pessoa para pessoa. Não existe um padrão para o corpo, e sim uma pessoa que 

tenha uma atitude de ser resolvida com seu corpo. A pessoa que tem um corpo 

saudável é aquela que se olha e não encontra problema no que está vendo, 

independente do que os outros consideram". 

Esse anseio pela individualidade, pela ruptura com os padrões ditados, pelo projeto 

individual, pelo respeito às subjetividades em detrimento ao projeto cultural e social também 

apareceu como manifestação de saúde e bem estar no discurso elaborado a partir das falas dos 

profissionais. Evidencia-se o desejo de "in·dividualidade": 

"É não ter idade pra se cuidar. Não ter que se preocupar com roubos, trânsito, 

emprego; é ter uma vida pacata, sem correrias. Fazer coisas que se sente bem. É a 

pessoa viver bem, se sentindo bem com seu corpo. Não se preocupar com o que 

dium. Não podemos viver escravos do corpo. É a pessoa estar bem com ela mesma, 

feliz, tanto com as qualidades quanto com seus defeitos. Corpo saudável é aquele 
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fora dos parâmetros da sociedade; é ser feliz com o corpo que se tem, independente 

da forma. É ser e ter postura própria" 

Mesmo na tentativa de escapar dos valores sociais, de cumprir premissas de caráter 

aparentemente subjetivo, os valores culturais e sociais permeiam o estabelecimento das metas. 

VI - 2 - b - A idéia de que postura depende de conscientização 

Apesar de a postura ter se tomado lentamente uma preocupação e ter sua gênese 

pautada muito mais por uma ordem cultural que biológica, ela é vista como uma modalidade 

médica. O modelo "ideal" de postura já está incorporado, mesmo que poucos possam dizer 

com certeza qual seja ele. Esse modelo postural "ideal" é considerado como óbvio e no 

imaginário toma várias formas . Contradizendo a idéia de postura como um objeto "natural", 

surge, a semelhança do que se viu nos discursos médicos, a idéia de que a postura ideal só 

pode ser obtida através de "conscientização" ou "educação". 

Ora, se um objeto faz parte do espectro biológico, natural, é de se esperar que ele se 

manifeste espontaneamente, não necessitando de uma modulação ou direcionamento alheio. 

Se a idéia de "boa postura" vem acompanhada da necessidade de uma tomada de consciência, 

de um processo educativo é porque está submetida a um processo cultural; se ela remete a 

ordem do pedagógico é porque necessita ser "arrastada" para o molde cultural, social, porque 

não pode ocorrer espontaneamente. A boa postura, desejada e construída, se presta a marcar o 

homem que migrou da natureza para a cultura; deixou de ser uma fera. Ela marca também um 

pertencimento. 

Os discursos médicos e pedagógicos se esmeram em fazer lembrar o quanto à boa 

postura faz afastar os homens de seu estagio animal para o de um ser superior. A necessidade 

de conscientização é justificada por razões diferentes. Uma delas é que por ser assintomática, 

por não apresentar, necessariamente, dor, limitação ou incômodo, mesmo esteticamente, não 

pode ser reconhecida pelo portador. Entre os discursos dos profissionais da área de saúde 

aparece a idéia de que a postura é urna questão cultural e que depende do processo educativo e 

da conscientização, escapando ou opondo-se a idéia de que a postura é uma resolução 

estritamente "natural" : 
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"Existe um padrão postural e todos nós possuímos alterações que se adquirem com 

a cultura de cada um, mas nem por isso causa danos ao individuo. A postura se 

refere à educação que recebemos. Geralmente uma boa postura pertence àquelas 

pessoas que já tiveram uma experiência, já foram educadas para aquela boa 

postura. Mas é diftcil fazer as pessoas se conscientizarem disso. É que essa coisa de 

postura tinha que ser mais educativa, pra fazer a pessoa assumir a correção 

postural, para mudar de comportamento". 

O projeto de "correção da postura" é compreendido como uma tarefa individual, que 

apesar de poder ser pensada coletivamente, cabe ser "assumida" pelo indivíduo. Compreende

se que é necessário um trabalho pedagógico e muitas vezes clínico para o cumprimento desse 

projeto postural. E mesmo afirmando a necessidade de educação e conscientização na direção 

de um modelo ideal, a postura é reafirmada como um ·evento clínico. 

A não adesão a esse projeto é julgada através de uma rede de valores concebida e 

estabelecida culturalmente. São atribuídos valores socialmente positivos e desejáveis àqueles 

indivíduos que aderem ao trabalho postural e valores socialmente negativos, indesejáveis e 

desonrosos aos que não aderem. Desse modo ganha forma e força a idéia de intervenção 

postural junto às crianças, como melhor idade para a "moldagem". Isso pode ser percebido 

junto às falas dos profissionais: 

"É importantíssimo que haja educação de postura, que as pessoas orientem, 

eduquem, que comecem a conscientizar as crianças de como fazer as coisas bem 

feitas. Se conscientizem que devem cuidar do corpo, da coluna e assumir uma boa 

postura, para não desenvolver muitos problemas posturais". 

As dificuldades para a participação no processo foram apontadas no discurso proferido 

pelos profissionais da área de saúde que entendem que a correção postural não é aprendida no 

ambiente escolar, mas deveria. Esse discurso traz algumas das razões pelas quais, na visão 

desses sujeitos, esse processo educativo e essa conscientização estão comprometidos: 

"A i"everência própria da adolescência não permite que façam grandes coisas 

nesse sentido. A i"everência, ela acaba atrapalhando qualquer método, qualquer 

processo de co"eção postural As dificuldades são as cabeças dos indivfduos a se 
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adaptarem aos métodos de correçdo. É como aqueles coletes que se usavam 

antigamente que só deixavam o adolt!3cente mais tímido, mais fechado. Só piorava a 

postura. Para que ocorra a co"eçdo postural tem que trabalhar muito bem o 

aspecto psicológico da pessoa, porque muitas vezes a pessoa tem problemas 

psicológicos que alteram a postura e fazer disso uma doutrina, uma perseverança. 

Precisa da dedicaçilo da pessoa que está se submetendo. Acreditar num método de 

co"eçdo postural é uma coisa e acreditar nas pessoas que se submetem ao método é 

outra coisa. Essa é a grande dificuldade do fisioterapeuta, é a persistência do 

paciente, é a consciência. Ele vai se sentindo cansado daquele processo que é 

demorado, ele vai ficando enjoado de repetir as mesmas coisas. Ele tem que ser 

perseverante. A dificuldade de ensinar postura na escola é porque a criança ndo i 

envolvida no seu dia a dia com a postura. Qualquer trabalho que você faça na 

escola, a criança vai fazer uma ou duas horas de correção postural e no resto de seu 

dia ela dorme mal, se alimenta mal, ndo tem nenhum cuidado porque ninguém 

cobra dela a postura mais adequada, nem as adverte quanto a isso. Mas é uma 

forma de se começar. Mas a gente tem que persistir por muito tempo. Ainda tem que 

desenvolver no aspecto social, como é que ela em casa, quais as condições que ela 

tem para seguir um programa de correçiio postural que é colocado a ela. "Mas a 

médio e longo prazo a gente vai melhorando a cabeça das pessoas". 

Chama a atenção o desejo de que os indivíduos se adaptem às técnicas e não o 

contrário. Ao mesmo tempo em que se crê no indivíduo e em sua subjetividade, atribuindo-lhe 

a responsabilidade pela "construção" da postura ideal, espera-se dele que se encaixe a 

terapêuticas gessadas, constituídas no bojo cultural de uma sociedade tecnocrata. A não 

adesão à moldagem do corpo é vista como irreverência, como desrespeito à norma, aos 

paradigmas e dogmas estabelecidos. Confrontam-se aí o projeto individual e o projeto 

cultural. 

Outra idéia interessante surgida no discurso é a de ''fazer disso uma doutrina". Sem 

dúvida, a utilização dessa expressão diz muito sobre as representações em tomo da postura 

humana e os desejos de moldá-la. Por um lado pode ser compreendido pelo desejo de adoção 

de um conjunto coerente de idéias fundamentais a serem transmitidas, ensinadas, 

provenientes de uma sorte de conhecimentos científicos, eruditos. Mas por outro lado desperta 

a conotação de princípio ou crença com um valor de verdade absoluta para os que a sustentam 

e seguem, e que, no entender de quem a professa, representa a verdade única. Espera-se que 
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ela seja obedientemente seguida, já que se compreende não haver recursos argumentativos no 

discurso leigo, suficientemente coerentes ou lógicos, para contrapô-la, num reflexo claro da 

hegemonia dos saberes científicos em relação a outros. Mas ainda o uso dessa expressão pode 

remeter a um discurso moralmente fundamentado, que, segundo se espera, seja pronta e 

indiscutivelmente seguido. Ela tem, portanto, o caráter de norma, de regra, de preceito. 

Esse discurso também evidencia o papel desempenhado pelos conhecimentos técnicos 

e o estatuto ocupado por eles nessa sociedade. Os métodos são considerados pouco falíveis -

"acreditar num método de correção postural é uma coisa", ao contrário do que se pode 

esperar daqueles que se submetem a eles, estes sim falíveis, indóceis, irreverentes - "a grande 

dificuldade do fisioterapeuta é a persistência do paciente, é a consciência". Mesmo 

reconhecendo que o tratamento é demorado, repetitivo, espera-se persistência e crença nesse 

trabalho, que deve transcender o espaço e o tempo terapêutico atingindo toda a vida do 

indivíduo e engajando nessa tarefa todos que estão ao seu redor, incentivando-o a adotar as 

prescrições e o modelo desejado. 

VI - 3 - A visão econômica da postura 

Nos discursos do sujeito coletivo surgem referências à postura como uma resolução 

não danosa, bem como sua percepção como econômica do ponto de vista energético, 

remetendo a idéia de uma economia do corpo, tal como pode ser observado em Knoplich 

1989 e Brito Jr. 1995 . Essa economia do gasto energético é especialmente importante em uma 

sociedade que canaliza e capitaliza o uso do corpo em prol da produção e do trabalho. 

Inúmeros são os estudos ergonômicos, no campo da engenharia de produção e na cinemetria 

ocupados em analisar os gestos e a postura, em especial de trabalhadores. Buscam-se gestos 

que aperfeiçoem a capacidade de ação e produção em intervalos de tempo cada vez menores 

ao mesmo tempo em que pretendem prevenir avarias na "máquina humana" . 

Os processos de produção e as diferentes fases que o acompanharam desde a revolução 

industrial experimentaram uma radicalização do controle dos gestos e da postura, em especial 

nas décadas de 60 e 70, quando gestos eram medidos, cronometrados e escolhidos a fim de 

permitirem maior rapidez e eficiência na produção. As posturas eram particularmente 

importantes porque algumas, segundo o percebido em cronoanálise e em estabelecimento do 

tempo padrão, atuavam como facilitadoras enquanto outras como comprometedoras do 



249 

processo produtivo. Conceitualmente cronometria é o cálculo do ato mecânico de se chegar ao 

tempo padrão. Cronoanálise é a tabulação, é a utilização do tempo padrão, visando à melhoria 

do método de trabalho. É dentro dessa perspectiva que a compreensão de boa postura 

enquanto uma resolução corporal energeticamente econômica ganhou progressiva 

importância. 

Atualmente essas preocupações se atualizaram nos discursos ergonômicos. Nos 

discursos ligados à ergonomia aparece a preocupação com a "melhoria das condições de 

trabalho" em direção à situações mais cômodas para os trabalhadores, com objetivo de 

aumentar a qualidade e a produtividade. Fiedler (2003 : 880) diz que "diversas atividades 

ainda são executadas com a exigência de grandes esforços físicos e com posturas 

potencialmente lesivas aos trabalhadores ". Nos estudos ergonômicos são medidos índices 

fisiológicos que determinam o limite de atividade fisica que o indivíduo pode exercer, a fim 

de reorganizar o trabalho, determinando o melhor modo de execução, a duração da jornada de 

trabalho e a freqüência ideal de pausas orientadas. 

A grande justificativa para o cuidado postural e a economia energética associada à 

idéia de postura ideal está sempre ligada à capacidade produtiva do indivíduo. Fiedler (2003 : 

88), tentando ressaltar a importância dos estudos ergonômicos diz que "à medida que afadiga 

diminui o ritmo de trabalho, a atenção e a rapidez de raciocínio ficam reduzidos, tornando o 

operador menos produtivo e mais sujeito à erros e acidentes ". Queiroz leva em conta a 

satisfação do trabalhador como modo de aperfeiçoar o próprio trabalho. 

Assunção 2003 lembra que para a escola ergonômica francesa a atividade de trabalho 

designa a maneira do ser humano mobilizar as suas capacidades para atingir os objetivos de 

produção. Ressalta que como o trabalho convoca o corpo inteiro e a inteligência para 

enfrentar o que não é dado pela estrutura técnico-organizacional, acaba construindo e 

desconstruindo a saúde. 

A lógica da produção reifica o indivíduo. O homem em uma sociedade pautada pelo 

mercado e pela produção é reduzido a um único papel: o de trabalhador. Sua exístência social 

está baseada na sua capacidade produtiva e pela sua inserção na máquina de produção. Como 

será evidenciada mais profundamente, a postura aparece também na nossa sociedade como 

uma norma social atrelada ao "papel do trabalho" como gerador de postura ou posição social. 
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J discurso proferido por profissionais da área de saúde, evidenciam a importância e as 

repercussões do trabalho nos interrelacões sociais e no desempenho do papel social: 

"A postura social é aquela que o ser humano adquire em conseqüência do trabalho que 

exerce e suas atitudes perante as pessoas, na familia, com os amigos". 

O bem estar a que se pretende chegar tem como finalidade última beneficiar a máquina 

capitalista. A reificação do corpo, e da mente, e de sua capacidade de ação foi atualizada: esse 

homem-trabalhador visto antes pela empresa como "peça descartável" passa a ser encarado 

como "patrimônio" da empresa. Mesmo modificada a forma ou a classificação subliminar 

conferida ao homem, ele continua claramente a ser visto enquanto objeto e o cuidado com sua 

saúde obedece a uma lógica de preservação de patrimônio. Prevalece a sua participação no 

jogo mais como instrumento do que como jogador. As relações interpessoais continuam 

ausentes e em seu lugar se mantém a relação homem.;trabalhador - ser híbrido, meio homem, 

meio instrumento de produção - com a empresa, representando aqui a alma da máquina 

produtiva e espaço privilegiado da sociedade de mercado. 

Assunção 2003 alerta para essa questão dizendo que no espaço onde as pessoas só se 

encontram para resolver conflitos entre o sistema e as necessidades do cliente, entre o sistema 

e a máquina, não existe espaço para o diálogo e as vivências humanas. 

Visitando sites de empresas prestadoras· de serviços em ergonomia fica evidente a 

posição conferida ao trabalhador e a sua saúde. O apelo preferencialmente usado com o 

objetivo de convencer a empresa a aderir à ergonomia é a otimização da capacidade de 

produção e a minimização dos prejuízos causados pelo afastamento do trabalho. Volpi 2005, a 

guisa de exemplo, oferece um site de ergonomia e entre outras coisas alerta que a produção é 

o resultado da ação humana e que o esforço humano influencia de maneira peculiar o custo de 

produção e o aumento da produtividade. A ergonomia é encarada como forma de enriquecer a 

produtividade através de eficácia, bem estar e qualidade, reduzindo o impacto do trabalhador 

no intuito fundamental de melhorar a adaptação do homem ao trabalho e a racionalização do 

sistema produtivo. (http://www.sylviavolpi.com.br/artigos/artigo 06.htm visitado em 

1/6/2005) 

A lógica de preservação e promoção da saúde está no aumento da produtividade e não 

na possibilidade desse homem explorar e experimentar outras dimensões humanas. O corpo 
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iaudável e a postura ideal estão muitos associados a esse conceito produtivo como pode ser 

visto no discurso proferido pelos profissionais da área da saúde o: 

"Corpo saudável é um corpo capaz de realizar todas as atividades a ele 

requisitadas: ele é funcional .• A boa postura é importante, pois fazer as atividades 

do dia a dia depende de uma boa postura. Ela é importante para que se possam 

exercer as atividades sem dor e sem queixas. A postura é tudo aquilo que propicia 

fazer uma atividade livre: por exemplo, a postura sentada te propicia fazer várias 

atividades. Postura é o jeito que a pessoa trabalha, é tudo aquilo que ti dá função. O 

alinhamento corporal pode ser visto em relação à atividade exercida". 

O bem estar e a saúde do corpo estão atrelados à capacidade de atividade sem 

limitações. Elas representam a capacidade de trabalho de forma ampla, integral, refletindo o 

papel crucial o trabalho tem na sociedade. Essa idéia em tomo do corpo saudável enquanto 

corpo ativo pode ser também encontrada nos discursos dos professores e funcionários da 

escola: 

"É um corpo que consegue desempenhar as atividades durante o dia, sem maior 

complicação ... A boa postura é aquela que faz com que as estruturas fiquem de uma 

forma que não prejudique sua funcionalidade ". 

Entre os familiares essa preocupação com o exercício da função também se toma 

evidente: 

É um corpo que você pode exigir dele flexibilidade e agilidade. É "quando você 

consegue exercer suas atividades do seu dia a dia; é um corpo funcional .. ". 

No viés capitalista de apropriação da capacidade de trabalho, a saúde é vista como 

bem maior, uma benção que garante a sobrevida, a subsistência. Sem ela, a possibilidade de 

inserção no mercado de trabalho e na própria sociedade fica severamente reduzida. O corpo 

adoecido, seja no plano físico quanto no mental, representa um sério impedimento. Isso 

explica, pelo menos em parte, os votos de saúde tão comuns, desejados para si mesmo e para 

o outro. Sem saúde ou disponibilidade de ação não se pode vender sua capacidade de trabalho 

e a existência física, social e psíquica do sujeito estará comprometida. 

O corpo e a postura, entrelaçados na capacidade de trabalho, ganham especial 

dimensão nos dias atuais. A atual precarização do trabalho criou uma nova atmosfera, não 
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necessariamente melhor, como freqüentemente se deseja fazer crer. Gerou-se maior 

instabilidade e insegurança para os trabalhadores. O emprego está quase sempre por um fio . 

Hoje é possível o crescimento econômico sem a ampliação do número de empregos, acirrando 

as desigualdades sociais e criando formas sofisticadas de competição entre as pessoas. À 

competição e à competitividade são atribuídos valores de julgamento altamente positivo, de 

um modo tão acirrado e onipresente que se torna quase impossível questionar de fato o que 

representam e como repercutem no homem. 

Exigem-se trabalhadores polivalentes, instruídos, com iniciativa, mas sem poder de 

decidir sobre os meios e os fins. Adoecer nesse ambiente, diga-se de passagem, altamente 

insalubre. é o que de pior pode acontecer. Representa o alto risco de ser excluído dos quadros 

de trabalho, já que se assiste também a um progressivo questionamento e flexibilização dos 

direitos e garantias adquiridos pelos trabalhadores como gozo de férias, assistência médica, 

direito à licença de saúde, décimo terceiro salário, fundo de garantia por tempo de serviço. 

O processo disciplinador também se atualiza no local de trabalho. Ao indivíduo 

compete preservar sua saúde. E inúmeras novas técnicas e tecnologias se prestam para isso. 

Aparentemente medida preventiva, o autocuidado elogiado e compreendido como beneficio 

pode ser, na verdade, um conjunto de estratégias estabelecidas para fazer com que o indivíduo 

'·agüente" ainda um pouco mais. Várias técnicas são utilizadas para esse propósito, inclusive a 

reeducação postural . O que transita como instrumento para melhorar a vida do homem pode, 

na verdade, representar uma técnica concebida e sustentada na sociedade para otimizar a 

capacidade produtiva do homem-trabalhador e prevenir avarias na máquina produtiva. Essas 

técnicas repercutem porque vêm ao encontro da necessidade de manter-se ativo, funcional, 

atuante .. 

Assunção (2003 : 1009) fala da radicalização do processo de produção ao contrário do 

que habitualmente se pensa como uma modificação: 

"flexibilidade é a capacidade de ceder e recuperar-se de uma árvore, 

principalmente de seus galhos. Mas as práticas de flexibilidade na produção 

parecem tentar flexibilizar as capacidades dos trabalhadores até o ponto 

máximo, dobrando as pessoas sem, no entanto, oferecer-lhes as chances para 

a recuperação ao estado inicial". 
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Os homens-trabalhadores têm seus corpos e iniciativas hipersolicitados enquanto seus 

sentimentos, emoções, desejos e frustrações devem ser controlados, refreados, num impacto 

extraordinário a sua saúde e a outros aspectos importantes da vida humana, como os afetos e 

as relações. Deve-se levar em conta que o trabalho e o viés "trabalhador" hipervalorizado na 

sociedade de mercado não se restringe apenas àqueles que participam das atividades 

produtivas formal ou informalmente, mas envolvem as atividades domésticas, as crianças que, 

mesmo estando legalmente fora do mercado de trabalho, são preparadas para o momento de 

sua inclusão no sistema produtivo. Todo indivíduo tem que trabalhar, e muito, para fugir do 

risco de ser visto como inútil ou incapaz. É preciso ser útil, eficaz, capaz, de uma ou de várias 

formas. 

A postura corporal e os gestos têm particular importância nesse processo. A boa 

postura é freqüentemente vista como capaz de prevenir problemas futuros e de melhorar e 

preservar a saúde. Isso pode ser percebido em alguns discursos, como, por exemplo, este 

proferido pelos profissionais: 

"É a posição do corpo ideal parando provocar lesões futuras. Hoje em dia eu 

enxergo a postura das pessoas como algo, assim, importante para a saúde e o bem 

estar, dentro da vida como um todo, principalmente futuramente. Pessoas que têm 

uma boa postura hoje, que sabem se colocar deforma adequada nas suas posturas, 

elas são pessoas que no futuro vão ter menos problemas relacionados com a má 

postura como queixa de dor, hérnia de disco, dor ciática, cervicalgia, do que 

aquelas que têm uma má postura. A boa postura evita todos esses problemas 

relacionados com a má postura, principalmente em relação às crianças que desde a 

infância carregam material, essas coisas. ". 

VI - 4 - A postura da criança como situação preocupante 

A preocupação como a postura não se restringe ao adulto. Como foi visto nesse 

discurso ela se estende ao corpo das crianças. A prevenção quer proteger também o adulto 

potencial que existe nas crianças. Essa idéia associada à postura como um objeto capaz de 

preservar a saúde não está presente apenas entre os profissionais de saúde. Ela também surge 

como preocupação entre os professores e funcionários da escola: 
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"É uma posição que não é prejudicial à coluna, que não provoque muita dor. É 

aquela postura que futuramente terá reflexo na sua vida. .. É manter uma posição 

confortável, que não prejudique seus membros inferiores". 

Numa dinâmica altamente competitiva cabe não só cuidar do corpo-instrumento, mas 

primordialmente cabe uma pedagogia que, desde cedo prepara, tonifica, formando para o 

trabalho, para adequar-se ao modelo da sociedade de capital. A "proibição" social imposta 

pelo adoecer faz com que as estratégias que prometam eliminar a dor no futuro sejam vistas 

com maior atenção, mesmo que essa possibilidade de dor futura não tenha forte embasamento 

científico que assegure esse prognóstico. É o caso da correção postural na idade escolar. 

Os cuidados dispensados às crianças nos dias atuais enfatizam os aprendizados que 

possam se prestem, no futuro, como instrumentos de trabalho diferenciadores capazes de 

conferir maior potencial competitivo- eles evidenciam a preocupação com seu futuro e com o 

papel que ela desempenhará na sociedade. Eles não se restringem ao seu bem estar no aqui e 

no agora Ele está sempre olhando para o amanhã. Isso explica porque alguns discursos 

científicos que tratam da infância falam do cuidado fisico misturados à idéia de adestramento 

fisico e moral. Vale o mesmo para pedagogias que concebem o processo de ensino como 

preparação para o trabalho. As crianças, desde muito cedo, estão engajadas em um sem 

número de atividades que pretendem preparar-lhes para o mercado de trabalho, sobrando-lhes 

pouco tempo para as brincadeiras e para o riso. 

As atividades propostas ou permitidas às crianças, tenham elas caráter pedagógico ou 

lúdico, se prestam a habilitá-las para o mercado de trabalho, e não necessariamente para um 

exercício mais amplo de suas potencialidades. Essas atividades evidenciam uma preocupação 

muito grande com o porvir, mais proeminente do que com o momento vivido em si mesmo, 

com as sensações e as experiências despertadas. 

Dimensões afetivas ou criativas são desvalorizadas caso sua capacidade de traduzir-se 

em cifras seja reduzida. As manifestações artísticas ou esportivas, as relações interpessoais, 

entre outras inúmeras possibilidades humanas, passam a ter sentido somente quando passíveis 

de absorção pela lógica de mercado. Não são bem aceitas, valorizadas ou incentivadas pelo 

seu exercício em si ou pelo prazer que possam despertar. 
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VI - 4 - a - A responsabilidade do cuidado postural da criança creditada ao 

ambiente doméstico 

A preocupação em relação à postura das crianças bem como os cuidados que se deseja 

dispensar-lhes vem na esteira dessas representações sociais em tomo do corpo. Um corpo 

produtivo, que vença a dor e a doença e que seja moldado é a tônica das correções posturais. 

Inúmeras pesquisas têm sido realizadas no sentido de justificar a implantação de programas de 

correção postural no ambiente escolar. Entre as recomendações para o cuidado postural junto 

às crianças, prevalente nos discursos médicos em tomo da postura, está presente a idéia de 

que cabe a cada indivíduo cuidar desde cedo deste corpo-patrimônio, e por isso o olhar sobre 

a criança é situado em loco privilegiado. 

Rodrigues et ai 2003 realizou um trabalho em Uberaba junto a uma escola pública 

avaliando 186 crianças entre 6 e 13 anos. Justificou esse estudo reafirmando, à semelhança de 

outros autores, que os padrões posturais assumidos durante a fase escolar desencadeiam 

alterações que se tomam permanentes na fase adulta. Defende que a avaliação postural na 

escola permite a detecção "precoce" de anormalidades posturais, afirmando-a como eficiente 

e econômica. Afirma que a investigação das irregularidades posturais permite a 

conscientização das crianças e dos pais e responsáveis, encorajando-os a procurarem um 

médico e à integração a um programa de tratamento. 

Se a porcentagem de alterações encontrada no trabalho de Rodrigues et ai 2003 por 

um lado faz pensar na desordem postural como uma situação epidêmica, por outro obriga a 

pensar se esses desvios não são apenas variações da normalidade. Ao final de sua pesquisa. 

utilizando-se da técnica de Moiré para detecção de alterações posturais encontrou 88% de 

crianças com alterações posturais. Somente 12% das crianças apresentaram-se dentro dos 

padrões posturais esperados. Um disparate tão grande entre os achados normais e os desvios 

não é questionado~ ele é usado apenas para reforçar a "necessidade urgente" de abordagem 

terapêutica. 

Esse mesmo autor reforça a importância do diagnóstico das alterações posturais, 

privilegiando o espaço escolar para esse fim, citando a pesquisa de Ferronato et al 1998 onde 

l 00% dos meninos entre 7 e l 4anos avaliados apresentaram escápulas aladas. Não seria, 
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então, provável que se essa posição das escápulas encontrada na totalidade de menmos 

avaliados seja normal? Porque ao invés de induzir-se à intervenção terapêutica não são 

questionados os modelos e padrões posturais vigentes? 

Poderia se pensar que um dado como esse é resultado de um trabalho de pesquisa 

enviesado, equivocado. Mas deve-se levar em conta que essa posição foi encontrada também 

entre diferentes autores, respeitados por seus trabalhos em postura corporal como por exemplo 

Knoplich, Bienfait, Souchard, Brito Jr,, Bricot entre tantos outros. Parece mais tratar-se de um 

modo operante do que simplesmente de um equívoco de pesquisa científica. 

Penha 2005 ao analisar a postura em memnas entre 7 e 1 O anos fala das 

transformações corporais presentes nessa idade e defende que a vigilância das alteraçõe~ 

posturais são fundamentais para evitar a instalação de deformidades, incentivar uma postura 

mais saudável, impedir a dor e promover a qualidade de vida. Avaliando nesse trabalho 132 

meninas, escolhidas aleatoriamente e distribuídas igualmente entre quatro faixas etárias 

chegou-se a altos índices de desordens posturais. Mesmo considerando-as como perturbadoras 

do desenvolvimento postural normal, reconheceu que elas tendem a ser corrigidas 

naturalmente durante o desenvolvimento, urna vez que se observou uma diminuição 

claramente progressiva das alterações posturais nas faixas etárias mais altas. Ainda assim, os 

autores recomendam o acompanhamento dos professores, dos pais e responsáveis. 

A compreensão de que a postura deva ser vigiada e tratada no caso das crianças 

também pode ser vista entre os sujeitos ouvidos. Alguns defenderam que essa abordagem 

deva ocorrer no espaço escolar. Outros compreendem que ela deve iniciar-se dentro do 

ambiente doméstico, como pode ser visto no discurso proferido pelos profissionais da área da 

saúde em tomo da idéia central de que postura se aprende em casa: 

"Na escola é colocado em prática a postura adquirida em casa; às vezes a escola 

ajuda com alguma coisa, mas a boa base da postura do individuo, é aprendida com 

o exemplo e condutas dentro de casa. E quando a criança sai de casa já tem que 

saber qual conduta, a postura que tem que ter em cada atitude. A familia é a base, o 

alicerce, pois é muito comum observarmos que as crianças querem ter a mesma 

profissão do pai ou da mãe, pois vêem os pais como espelho, e com certeza terão 

algumas posturas muito parecidas com as dos pais. Toda e qualquer postura que 
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uma pessoa tem, em relaçdo à sociedade e à seu próprio corpo é adquirida, é 

aprendida dentro de casa, ou mesmo influenciada pela sociedade e também pela sua 

forma física. Ela faz parte da educaçdo e depende dos ensinamentos recebidos em 

casa, da cultura, dos valores e saberes de cada família". 

A idéia de que o ambiente doméstico é a base da construção postural não está presente 

apenas entre os profissionais da área de saúde, mas também apareceu entre os professores e 

funcionários da escola: 

"A postura se aprende desde o berço, com os pais". 

Entre os familiares e entre os alunos também está presente a idéia de que é a família a 

responsável pelo cuidado postural: 

"A postura vem de casa, é como educaçdo, ninguém aprende na escola. Porque 

tZscola foi feita para ter cultura, um bom diálogo pra enfrentar o mundo dos 

negócios. A familia é a que ensina mais a postura co"eta tanto social como física, 

pois ndo é fácil lidar com as posturas". 

A atribuição de responsabilidade aos pais e familiares pela organização e vigilância da 

postura ideal não pode ser vista natural ou biológica, mas sim como fruto de uma mudança na 

organização da sociedade que tomou a intància como uma fase especial, separada da vida 

adulta. A criança passou a desempenhar o papel de aglutinadora do núcleo familiar e 

conferindo novos papéis e prerrogativas para homens e mulheres. 

À intància é destinado grande espaço nos discursos científicos, sejam eles de natureza 

médica, sociológica, histórica, psicológica ou pedagógica. Numa visão de senso comum pode 

parecer que o cuidado com a intància tenha sido sempre uma preocupação manifesta da forma 

e intensidade como a conhecemos hoje e que, salvo algumas características firmadas pelo 

tempo e lugar, a sua natureza tenha sido sempre a mesma. No entanto, o sentimento da 

intància foi resultado de uma série de fatos inter-relacionados que ao longo da história 

permitiram sua construção. A história da intància passa pela organização não só da família, 

mas da sociedade ocidental. 
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Segundo Aries 1978, a velha sociedade tradicional não considerava a infância e a 

adolescência como períodos especiais da vida do homem. O período da infância se restringia 

àquela fase inicial onde a criança não conseguia bastar-se. Uma vez adquirida alguma 

independência física ela era prontamente incorporada ao mundo dos adultos, em seus jogos, 

brincadeiras e tarefas. A estrutura familiar, marcada pela conservação de bens, não tinha papel 

afetivo e por isso, mais que o sentimento entre seus membros, era a prática comum de um 

ofício, a ajuda mútua para garantir a sobrevivência que organizavam a estrutura familiar. O 

aprendizado da criança era garantido pela convivência com os adultos. Era fora do ambiente 

familiar que as inclinações pessoais ~anifestavam-se . 

Casey 1992 mostra que uma grande mudança foi paulatinamente acontecendo, 

modificando não só o papel da família no grupo social, mas também internamente quanto ao 

espaço e lugar ocupado por seus membros. Essa .modificação é especialmente clara nas 

sociedades industriais, mas ela já pode ser percebida a partir do século XVI. 

Aries 1978 diz que o surgimento do sentimento da infância e o aparecimento do 

sentimento de classe, de várias maneiras, coincidem. Entre outros fatos, ele destaca a perda da 

importância dos jogos e brincadeiras na sociedade antiga, antes o instrumento mais importante 

para a manutenção da coesão da sociedade. Esses jogos foram paulatinamente perdendo a 

importância junto aos adultos das classes superiores, mas ainda sobreviveram junto a suas 

crianças e em outras camadas da população. A perda da importância dos jogos aconteceu 

simultaneamente entre as crianças e os adultos e entre a burguesia e as outras camadas da 

população. 

Essa dinâmica social foi gradativamente substituída por um modelo social mais 

disciplinador, levando o riso, os jogos e as brincadeiras para posições marginais. Ela deu 

lugar à hipertrofia do trabalho, bem como a uma vida familiar imperiosa e exclusiva,. Na 

sociedade antiga, os divertimentos e os jogos estendiam-se muito além dos momentos furtivos 

e aos raros intervalos permitidos na sociedade de mercado. Ao contrário do que é visto numa 

sociedade marcada pelo trabalho, essas atividades formavam um dos principais meios de que 

dispunham a sociedade para estreitar laços coletivos e tomar-se unida. 

A mudança da estrutura familiar aconteceu, segundo Aries 1978, de modo silencioso, 

quase imperceptível tanto para seus contemporâneos quanto para os historiadores. O novo 
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modelo familiar afastou a preocupação com a linhagem, com a integridade do patrimônio e a 

permanência do nome em prol da união entre pais e filhos . A criança passou a representar a 

identidade dos pais, sua imagem viva, a esperança de sucesso e de desempenho, o 

prolongamento de seus pais. 

O dispositivo médico participou da transformação do modelo familiar através da 

introdução de conceitos de higiene. Segundo Costa 1979, mesmo no Brasil, a medicina 

respondeu às exigências culturais, sociais e econômicas através de medidas "higiênicas" que 

se desdobraram em novas regras para o estabelecimento das relações matrimoniais. No 

casamento antigo o patrimônio familiar determinava as uniões, enquanto no casamento 

"higiênico" preocupava-se com a hereditariedade. O dinheiro e o status social só eram 

reverenciados quando aliados a boa saúde física e a uma boa constituição. O corpo, o sexo e a 

moral, na nova sociedade burguesa, sobrepuseram-se às estirpes e linhagens. O novo modelo 

conjugal tinha como objetivo maior a proteção da infância, o cuidado com os seus filhos. 

Segundo Guazzelli 2001 os princípios que revisaram a educação infantil modificaram 

simultaneamente a natureza do casamento. A defesa da raça e do Estado através da proteção 

das crianças foi o ponto de conexão entre esses dois fenômenos. Na sociedade burguesa a 

saúde dos filhos, tomada enquanto patrimônio do Estado e da família, passou a ser vista como 

o bem maior, que só poderia ser obtido através da escolha acertada dos cônjuges e da adesão 

ao modelo higiênico. 

O cuidado com a prole tornou-se o principal paradigma da união conjugal. Ao projeto 

médico, coerente com o Estado, era necessária uma família fecunda e responsável. Manter os 

filhos era tão importante quanto concebê-los. O Estado transferiu, dessa forma, sua 

responsabilidade no cuidado das crianças para as suas famílias. O principal argumento 

utilizado pelo discurso médico para levar esse modelo a cabo era o amor como traço de união 

e, em especial,llllb amor dos pais por seus filhos, entendido como sentimento inato, como a 

principal e mais nobre função humana. Segundo o discurso higiênico é só na vida fértil que 

homens e mulheres, exercendo a paternidade, poderiam amar em paz. O nascimento, a criação 

e a educação dos filhos passaram a representar a finalidade última do homem e da mulher. 

Segundo Costa 1979 os homens, medicalizados através do discurso higiênico, 

incorporaram ao seu universo social e mental os valores burgueses como apreço pelo trabalho, 
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admiração pela competência profissional, o espírito de competição, o gosto pelo 

conhecimento científico e pela cultura artística, o culto a aparência fisica, a contenção moral. 

Os homens não proprietários, tiveram suas vidas dirigidas apenas para os filhos: casavam-se 

para ter filhos, trabalhavam para sustentar e para dar bons exemplos aos seus filhos, 

investindo na sua saúde e educação e, principalmente, sendo responsabilizados por todo mal 

fisico, moral e emocional que ocorresse aos filhos . 

Nessa dinâmica, o homem foi induzido a crer que para sobreviver socialmente, além 

de trabalhar, só lhe restava o sexo e o cuidado com o corpo. Era necessário exercer com 

eficiência a tarefa de reprodutor de uma prole sã para ter assegurado o reconhecimento como 

cidadão de primeira classe. Esse novo perfil intervinha eficazmente na educação da infância. 

A importância conferida a potência sexual fazia com que, no contato com os filhos, 

hipervalorizasse todos os atributos relativos à força física, os cuidados com relação ao corpo e 

à função sexual. Útil numa sociedade pautada pela produção, a potencialização da força 

corporal e da saúde do corpo e, portanto, da capacidade de trabalho, tomou-se possível graças 

a essa dinâmica que outorgou, ainda que de forma disfarçada, a responsabilidade pelo 

autocuidado e o cuidado da prole, esses últimos vistos como trabalhadores em potencial. 

O modelo higiênico, ao imputar aos pais a responsabilidade pelos cuidados de seus 

filhos garantiu, simultaneamente, a "produção" de indivíduos saudáveis e a isenção do Estado 

na responsabilidade com o crescimento e desenvolvimento das crianças. 

VI - 4 - b - A escola percebida como espaço privilegiado para a abordagem 

postural 

Quando os profissionais da área de saúde foram perguntados "você acha que se 

aprende postura na escolar' alguns responderam que sim, justificando que ela educa a forma 

do corpo e os movimentos e previne futuras complicações: 

"É importante, pois é com ela que precisamos nos preocupar para evitar futuras 

complicações. Tem que falar assim "olha a postura na cadeira". Porque a postura 

em criança preocupa com certeza. É nesse momento em que a criança vai à escola 

que nós precisamos nos preocupar. A postura ftsica, pode ser modificada com o 

passar do tempo devido a carteiras e modo de sentar-se, podendo ocorrer vários 
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problemas posturais. É muito importante para o futuro das crianças, 

principalmente por causa da forma como elas se posicionam nas carteiras 

escolares, como elas levam o material para a escola. Então os medos dos 

adolescentes, como eles vão entrar na adolescência, na postura, a timidez, o que vai 

aca"etar com certeza no futuro, os problemas para elas, deve se pegar desde o 

início, na prevenção. Com certeza você vai ter menos problemas no futuro para 

elas, aprendendo afazer as correções. " 

Fica evidente a preocupação com o ''futuro das crianças" tentando evitar "futuras 

complicações" e com a ''prevenção". Mesmo os sujeitos entre os profissionais de saúde que 

acreditam que "postura não se aprende na escola, mas que deveria aprender" falam desse 

cuidado em evitar problemas futuros e chegam a creditar parte da responsabilidade da 

incidência de problemas à falta de orientação postural na escola: 

"Não, infelizmente não, mas tinha que aprender para se ter uma base de 

boa postura desde criança e evitar futuras complicações. Às vezes, nos primeiros 

anos escolares, alguns professores até tentam co"igir a postura do aluno, mas isso 

só oco"e no começo, pois depois de certo tempo ninguém se preocupa com isso e 

nem lembra que ela existe. Prova disso é o quanto as crianças estão tendo 

problemas posturais cada vez mais cedo, por exemplo, com as cadeiras 

inadequadas, posturas inco"etas na sala de aula, peso excessivo nas mochilas etc. 

Se aprendêssemos não haveria tantas patologias resultantes de uma postura na 

infância, em geral, no ensino fundamental Deveria se preocupar com isso, pra 

evitar esses problemas que aparecem na escola. Não tem nenhum tipo de programa 

especifico pra postura, pelo menos não é essa a minha referência. A escola, às 

vezes, até atrapalha. As professoras reforçam a postura inadequada, elas não 

alertam pra postura inadequada, por exemplo, se a criança está quase esco"egando 

na cadeira. Deveria dizer: olha senta direito fulaninho, olha a postura. Deveria, atl 

pra criança que vai aprender a escrever, aprender a sentar de maneira correta. 

Deveria aprender, mas eu não vejo isso, eu acho que não se aprende, ensinar o 

co"eto eles não fazem. Falta orientação relacionada a postura, falta orientação 

por carência de profissionais da área pra estar orientando tanto as crianças na 

escola como os professores. A primeira fase da vida, onde normalmente é quando 

as pessoas convivem ou começam a crescer tem um leigo como orientador da 

postura. Então na infância é muito pouco cobrada a postura". 
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A postura e a educação postural parecem não depender somente dos esforços 

voluntários dos indivíduos. A natureza específica de todas as práxis, tanto no ambiente 

escolar, quanto nos diferentes ambientes profissionais e no ambiente doméstico levam os 

indivíduos a organizarem seus segmentos corporais de modo a viabilizar sua ação. Dito de 

outro modo, os ambientes reforçam as práxis, as posturas e os gestuais que viabilizam o fazer 

de uma maneira automática, do ponto de vista neurológico. Isso quer dizer que as estruturas 

subcorticais envolvidas na execução de movimentos automáticos permitem que se atue sem 

que haja um pensamento voltado para a forma com a qual elas acontecem. As funções 

corticais estão envolvidas com a tarefa em si, com a obtenção de um resultado, com o objeto e 

não com os movimentos e a postura em si. Nesse momento, essas funções se prestam como 

instrumentos para a atividade e não como fim. Levando isso em conta cai por terra a idéia de 

que a boa postura depende somente da vontade dos indivíduos, considerados como "mal 

educados" ou "ignorantes" quanto "ignoram" os cuidados com a postura correta durante a 

execução de uma atividade. 

A mudança da mentalidade frente à intãncia e a família manifestaram-se de várias 

formas. Uma delas foi que o processo de aprendizagem da criança antes realizado 

exclusivamente através do convívio com os adultos, é agora concretizado pela escola. A 

escola, espaço anteriormente ocupado pelo clérigo, tornou-se instrumento normal de iniciação 

social, marcando a passagem da infância para a idade adulta. 

As razões dessa mudança, segundo Aries 1978 e Casey 1992, correspondem a uma 

nova idéia de rigor moral por parte dos educadores, à preocupação de isolar a juventude do 

mundo dos adultos, assim como à preocupação dos pais em vigiar seus filhos . A escola 

mantinha-as próximas de suas famílias. 

A parcena entre familiares e professores na tarefa de educar as cnanças é uma 

realidade óbvia nos dias de hoje. Essa " parceria" ou pelo menos o desejo a que ela ocorra está 

presente em vários campos do processo educativo, inclusive em relação à postura corporal. 

Rosa Neto 1991 compreende que o alinhamento corporal deve integrar fundamentalmente o 

processo ensino-aprendizagem, considerando que a má postura representa um dos principais 

intervenientes do rendimento escolar. Considera que a postura da criança sofre grande 
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transformação em busca de equilíbrio e está exposta a todo o momento a situações de má 

postura, citando o uso inadequado de mochilas, calçados inadequados, carteiras escolares com 

disposição, inclinação e alturas impróprias. 

Também Silva Mota 1991 em estudo realizado na cidade do Porto compreende que as 

alterações posturais comprometem o rendimento corporal, a saúde e o bem estar, concluindo 

pela necessidade de intervenção no espaço escolar com objetivos preventivos e até curativos. 

Esses autores entendem a escola como espaço privilegiado para a avaliação e detecção de 

"desordens" posturais, evidenciando aquilo de que nos fala F oucault 198 7 quanto ao 

surgimento de um modelo de inspeção e de avaliação, num exame contínuo, que não quer 

deixar escapar à norma. 

Ferriani 1996 considera que a introdução da educação à saúde do escolar é de suma 

importância para a criança, tomando-as "precocemente" um indivíduo responsável, 

independente e participativo quanto à prevenção e manutenção do seu próprio bem estar físico 

psíquico e social. Para isso recomenda a inserção "precoce" dessa educação no ambiente 

escolar. Considerando o "alto índice de alterações posturais" fala da necessidade de um 

trabalho educativo, que permita conscientizar da importância da correção postural e da 

prevenção de deformidades e destaca a necessidade de participação familiar. 

O papel de parceiro conferido à escola no processo de educação "corporal" das 

crianças foi observado entre os diferentes grupos de sujeitos ouvidos. A escola é vista como 

um espaço onde a postura deve ser aprendida, em parceria com a ação dos familiares. Isso 

pode ser observado no discurso obtido através da fala dos profissionais da área de saúde: 

"Não se aprende só na escola, mas em casa também. É preciso se conscientizar 

dade cedo, porque depoi5 fica mai5 diflcil Se aprende com a vida 5odal da pe55oa. 

Então se aprende também na escola, em todo lugar. A postura é a somatório de 

educação aprendida na escola, educação vinda de casa passada por nossos pais e 

também a própria personalidade do indivíduo. A escola e a família são muito 

importantes, formando o individuo para sua adequação com a sociedade, Na escola 

o indivíduo já pode ter sua postura formada, mas a escola influenciar. Talvez cada 

criança até a idade escolar já tem muito da sua postura formada, porque elas 

sempre se espelham nos pais, mas na escola esta postura pode sofrer algumas 
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mudanças, ficando difícil de saber onde e.'t:atamente é formada a postura de cada 

pessoa. A postura que eu entendo é o agir, reagir com o que tem em volta. E na 

escola, às vezes nos são impostas algumas posturas. Difícil colocar a 

responsabilidade na escola, mas de certa forma se aprende a ter uma boa postura e 

&e aprende a conviver em grupo. Na verdade, a postura é dada dentro de casa no 

dia-a-dia com os pais, que dão postura co"eta e a escola nos mostra a continuação 

dessa postura e o que essa postura pode nos dizer". 

Esse discurso além de reivindicar a ação da escola em parceria com a família no 

cuidado relativo à forma do corpo, à saúde e aos hábitos considerados como saudáveis ratifica 

a necessidade de conscientização implicado no cuidado postural. Já se pode observar nesse 

discurso que a palavra postura, mesmo entre os profissionais da área de saúde carrega outras 

conotações que não as essencialmente biológicas, fisicas, estruturais, e introduz elementos 

ligados às atitudes e comportamentos, já insinuando o caráter polissêmico de "postura". A 

postura aparece como conceito ambivalente, querendo representar também uma visão de 

mundo. Essas representações da postura serão retomadas mais adiante. 

A idéia de que escola e família são responsáveis pela aprendizagem postural também 

foi observada no discurso dos professores e funcionários da escola: 

"Postura se aprende em todo lugar; desde que a pessoa seja uma boa 

observadora, ela observa nos outros aquilo que pode ser bom pra ela, em casa, na 

escola. Uma das formas de aprendizado mais importante, é por demonstração, os 

exemplos que são observados e que são seguidos ou não por quem os observa. Na 

realidade todos temos uma postura, um comportamento, só que nos relacionamos 

com as pessoas e nós moldamos nossa postura, mudando algum tipo de 

comportamento, ou reforçamos mais ainda nossa forma de pensar e por 

conseguinte nossa postura. Particularmente em minha vida eu procuro me 

espelhar em pessoas que admiro e em exemplos que deram certo. Acredito que não 

precisamos ~ar para aprender, às vezes observando os ~os dos outros também 

aprendemos, ou seja, podemos ao nos relacionarmos com as pessoas, seguir, adotar 

um comportamento ou negá-lo mais ainda. Normalmente a gente ta sempre 

co"igindo o aluno, falando: olha senta direito, fica certinho, cuidado com a 

coluna. .. Não só em casa, mas na escola se aprende sim". 
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Nesse discurso, além da percepção do aprendizado postural enquanto parceria entre 

familiares e educadores, os modelos posturais a serem copiados não são apenas aqueles de 

caráter eminentemente fisicos, mas trata-se de modelos de conduta e comportamento. O 

mesmo pode ser observado no discurso favorável a parceria escola-família nos cuidados 

posturais obtido a partir das falas dos familiares : 

"A escola participa em alguns instantes, na escola nós somatizamos à 

postura, ou seja, adquire-se um pouco mais, pois a maior contribuição para ganho 

de postura é adquirida em casa, com a família, pois é onde passamos o maior 

tempo, ou seja, é a nossa essência. Mas a postura também pode ser mudada de 

acordo com os grupos escolhidos onde ele vive ou viveu. As pessoas vão adquirindo 

postura desde a infância, inclusive na fase escolar. A educação que a criança 

recebe, a forma como os pais tratam essa criança e como eles se tratam na frente 

dela, vão formando a postura. As amizades e influências, situações em que elas são 

colocadas, exemplo que lhe são mostrados; e isso pode mudar de acordo com o 

crescimento do indivíduo, com experiência vividas e com a forma que ele vê o 

mundo, ou melhor, a postura do indivíduo pode ser mudada de acordo com sua 

maturidade, porém acho que a base dessa postura já vem desde o bebê. A criança 

na escola tem a mesma postura que os pais ou professores". 

A mesma atribuição de responsabilidade compartilhada entre os pais e a escola em 

relação à postura em crianças foi observada no discurso proferido pelos alunos: 

"Também aprende na escola, mas uma parte importante se aprende em casa e com 

amigos. Tem outra que é com você mesma, acho que pela vida. Vem de berço 

também, da convivência com outras pessoas, do dia-a-dia. Não é só dever da escola, 

com os professores, e sim dos pais também". 

O cuidado postural é compreendido como um dever, uma obrigação inerente aos pais e 

professores. As representações sociais em tomo da postura, como puderam ser observadas nos 

quatro discursos, não se restringem aos limites naturais, fisicos, biológicos, mas envolvem 

comportamentos e atitudes. Na percepção dos sujeitos ouvidos, a postura pode ser aprendida 

também em outros ambientes e em outras interações pessoais. 
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Em relação ao aspecto físico da postura surgem discursos que entendem que é papel da 

escola o cuidado postural, independentemente da ação familiar. Essa idéia aparece nos 

discursos dos profissionais da área de saúde: 

"É importante, pois é com ela que precisamos nos preocupar para evitar futuras 

complicações. Tem que falar assim "olha a postura na cadeira". Porque a postura em 

criança preocupa com certeza. É nesse momento em que a criança vai à escola que 

nós precisamos nos preocupar. A postura física pode ser modificada com o passar do 

tempo devido a carteiras e o modo de sentar-se, podendo ocorrer vários problemas 

posturais. É muito importante para o futuro das crianças, principalmente por causa 

da forma como elas se posicionam nas carteiras escolares, como elas levam o material 

para a escola. Então os medos dos adolescentes, como eles vão entrar na adolescência 

em relação à postura, à timidez., o que isso vai acarretar com certeza no futuro, os 

problemas que elas poderão ter, deve se pegar tudo isso desde o início, na prevenção. 

Com certeza elas vão ter menos problemas no futuro, aprendendo a fazer as 

correções. É um tempo que pode haver formação de má postura, as crianças ficam 

muito tempo em determinada posição. É importantíssimo que haja educação de 

postura, que as pessoas orientem, eduquem, que comecem a conscientizar as crianças 

de como fazer as coisas hem feitas. Se conscientizem que devem cuidar do corpo, da 

coluna e assumir uma boa postura, para não desenvolver muitos problemas 

posturais". 

Tal como foi observado nos discursos técnicos em tomo da postura existe a forte 

crença de que o cuidado postural pode prevenir "futuras complicações", apesar da fragilidade 

dos pressupostos teóricos. Segundo as percepções encontradas entre os sujeitos da pesquisa, a 

má postura não representa um perigo ou um maleficio que se manifestará no presente, mas 

trará prejuízos quando essa criança finalmente tomar-se um adulto. Esse contexto desperta o 

desejo de atuar em direção ao padrão ideal de postura, ainda que esse modelo seja raro. 

A idéia da atuação em direção à abordagem postural na escola pode ser muito 

ambiciosa. Zapater 2004 diz que no Brasil, de acordo com o Censo Escolar 2000, existem 

345.527 escolas no país, sendo 221.852 de ensino fundamental, ensino médio e de educação 

de jovens e adultos. Ele entende que esses estudantes se encontram em idades privilegiadas 

para a formação de valores e hábitos favoráveis à saúde. Destaca que das 181. 504 escolas do 

ensino fundamental, 163.368 são da rede pública de ensino. O mesmo ocorre no ensino médio 
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- das 19.456 escolas, 13.227 são públicas - e na educação de jovens e adultos - das 20.892, 

18.983 são públicas. Então ele conclui que uma ação direcionada para a rede pública de 

ensino terá abrangência excepcional do ponto de vista geográfico e populacional e que essa 

abrangência poderá ser maior, levando-se em conta que somente no ano de 2000, 3 5. 717.948 

matrículas foram efetivadas no ensino fundamental, 8.192.948, no ensino médio, e 3.140.830, 

na educação de jovens e adultos. O autor compreende que esse público demanda ações 

educativas em saúde, merecendo o desenvolvimento de ações integradas e coesas, para que se 

alcance sucesso e impacto. 

Ele continua seu discurso em direção à necessidade de abordagem postural recorrendo 

às Leis de Diretrizes e Bases da Educação que reza que toda criança deverá completar o 

ensino fundamental. Conclui que dessa forma, todo aluno terá de utilizar a postura sentada 

por, no mínimo, oito anos, cerca de quatro a cinco horas por dia, e de maneira muitas vezes 

inadequada, o que já representa um fator de risco para sua saúde. Citando Paulsen & Hensen 

1994 ele afirma que, segundo a literatura, é altamente desaconselhável permanecer sentado 

por mais de 45 a 50 minutos sem interrupções. Soma a essa preocupação a suspeita de que a 

reduzida atividade fisica associada às configurações posturais inadequadas, tanto em casa 

como na escola, podem provocar um desequilíbrio na musculatura, provocando posições 

anormais das estruturas anatômicas ainda em fase de desenvolvimento. 

A partir daí Zapater 2004 propõe um acompanhamento piloto para "esclarecer" alunos 

do ciclo fundamental sobre as complicações associadas à adoção da posição sentada e acerca 

dos procedimentos que devem ser tomados para minimizá-las. Ele se utiliza da aplicação de 

um pré e pós-testes que verificaram o conhecimento no momento inicial e posteriormente às 

aulas expositivas em torno do tema. Os professores foram treinados para prestar tais 

esclarecimentos. Esse procedimento foi realizado em escola da rede pública e em escola da 

rede privada e o autor aponta diferença nos resultados obtidos, com melhor performance entre 

os alunos da escola particular. Ele atribui essa diferença à questões socioculturais, ao 

ambiente familiar, à falta de oportunidades e vivências e experiências anteriores. 

Ele afirma que alguns dos estudos sobre a influência sociocultural no desenvolvimento 

cognitivo das crianças de baixa renda concluem que os baixos índices nos testes de 

desempenho são provocados pela falta de contato com elementos e padrões culturais próprios 

das crianças das classes médias e altas. A teoria da privação cultural, que sistematiza esse 

ponto de vista, explica a deficiência perceptiva atribuída às crianças de baixa renda como 
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resultado de um treinamento visual e auditivo menor do que o oferecido àquelas 

economicamente mais favorecidas. 

Zapater 2004 atribui ao ambiente familiar uma influência mais direta e decisiva sobre 

o desenvolvimento cognitivo entendendo que no ambiente familiar das crianças de classe 

baixa existe uma pobreza de estímulos e uma inadequação de comportamentos dos adultos 

que cercam as crianças em seus primeiros anos de vida e uma ausência de ajuda efetiva dos 

pais no sentido de levar a criança a um desenvolvimento perceptivo, verbal e cognitivo 

adequado. 

Ele supõe que as escolas freqüentadas por alunos menos favorecidos apresentam 

desempenho inferior às de alunos favorecidos, em grande parte, devido às experiências 

vividas em lares que não transmitem os padrões culturais adequados a um desempenho 

satisfatório nas tarefas propostas pelos sistemas de avaliação, pela escola e pela sociedade em 

geral. 

A percepção de que o desempenho e a possibilidade de cuidado postural dependem do 

nível sócio-cultural da escola e dos seus alunos apareceram também entre os indivíduos 

ouvidos. Entre os profissionais da área da saúde aparece a idéia de que a escola ensina postura 

mas não da melhor forma: 

"Dependendo da escola, do método e da instituição, do curso, do grau de 

4scolaridade, os professores não chamam muita atenção para a posição em 

cadeiras. Muitas vezes o professor até passa o conceito de postura, mas é claro que 

depende da escola e do grau de educação de cada um. Os professores não passam 

de maneira adequada e correta para os alunos. Aprende-se o que é convencional A 

postura, por exemplo, a postura em pé, a postura sentada, mas isso não é via de 

regra, porque cada indivíduo apresenta um tipo de postura. Esses programas de 

correção postural na escola deviam ter um pouco mais de divulgação para a 

população. Não são todas (lS pessoas que têm essa possibilidade de fazer um 

programa de correção postural, porque as vezes a informação não chega, ou chega 

defasada". 

O discurso revela a idéia de que se aprende postura na escola, mas que essa 

aprendizagem não ocorre da melhor maneira; segundo esse discurso ela está comprometida 

por vários fatores entre eles a falta de informação, a falta de acesso ao conhecimento e mesmo 
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à informação, o tipo de escola e de professor. Assim como o observado no discurso técnico, 

existe a crença de que as melhores escolas - em especial as escolas particulares, contando 

com alunos em melhores condições sócio-econômicas e professores melhores preparados -

podem oferecer maiores possibilidades de abordagem postural. Antes de discutir essa questão, 

vale observar que a idéia de que se aprende postura na escola, mas que ela não acontece da 

melhor maneira é compartilhada pelos professores e funcionários da escola e pelos familiares . 

Entre os professores e funcionários ouviu-se que "Sim, mas depende da escola e do 

professor" e entre os familiares obteve-se o seguinte discurso : 

"Acho que a escola pode influenciar muito, depende muito de como a pessoa estd 

"aberta" para tais conceitos. Depende do professor que tiver ensinando. As 

professoras no colégio brigam pra gente se arrumar na carteira, mas "enche o 

saco", as carteiras são ruins. Na escola, pelo individuo estar em formação tanto 

flsica quanto psfquica, tenta-se ensinar um padrão, tenta enquadrar todos em uma 

determinada maneira, em uma determinada postura, mas nem todos se enquadram. 

A postura social acho que é uma coisa que as escolas tentam ensinar, a postura 

.flsica acho que é mais deixada de lado. Algumas escolas são mais rfgidas, nessas 

escolas acho que se pode aprender um pouco de postura". 

Zapater 2004 a semelhança do que foi observado nos discursos obtidos a partir das 

falas dos sujeitos ouvidos nesse trabalho tem uma forma particular de ver a educação. Ele 

defende que condições econômicas e sociais não só separam indivíduos e os hierarquizam 

pelo acesso aos bens e às informações, mas também compromete a capacidade de aprender 

naqueles com menores condições sócio-econômicas. Na posição defendida por ele os 

elementos e os padrões das classes sociais mais altas são sistematicamente considerados como 

superiores aos outros grupos sociais. O padrão cultural entendido como desejável diz respeito 

aos conhecimentos formais, às manifestações culturais compreendidas como eruditas, ao 

"conhecimento oficial". Vários outros autores, no entanto, instigam a questionar a supremacia 

dos conhecimentos "oficiais" em detrimento aos populares. Bruner 2001 reconhece que as 

crianças e professores têm um universo de conhecimentos e crenças adquiridos ao longo de 

sua vida que participam de sua forma de significar e ressignificar eventos e que esse 

repertório não pode ser negligenciado, .já que está presente durante o exercício de novos 

processos de aprendizagem. 
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A posição evidenciada naqueles discursos que acreditam na hierarquização das escolas 

e dos professores impede ver as inúmeras manifestações culturais que pululam fora do 

conhecimento formal e quando as vê as percebe ou como manifestação primitiva e inferior, ou 

no máximo de um modo paternalista, como a assistir um espetáculo "folclórico". A 

supremacia do conhecimento oficial em detrimento de outros determina o que se chama de 

"arte", o que se compreende como verdade, o que se considera normal e anormal, belo e feio, 

mediante um principio padrão que age subliminarmente e separa o "desejável" do 

"indesejável" . Essa normatização age como uma microfisica do poder, trazendo consigo não 

só penalidades ou repressões; ela fun_ciona tanto mais por sugerir benefícios àqueles que nela 

se enquadram. 

O espaço escolar, fazendo parte dessa conjuntura, reproduz essa maneira de ver e agir. 

Ele age em uníssono com a sociedade em que se insere, marginalizando o que é alheio ao 

modelo desejado, não só através de sua rejeição, mas principalmente, pelo valor hegemônico 

que confere àquilo que segue e se coaduna com o modelo desejado. Trata-se de um modelo 

educacional acrítico, ocupado em reproduzir e atualizar um modelo gessado, que impede a 

expressão da alteridade. Takara 2003, ao discutir essas questões, lembra da necessidade de 

introduzir o direito à diferença no cotidiano escolar. 

Quando os autores que abordam a questão postural se utilizam de uma forma acrítica 

de olhar para o corpo e de um paradigma educativo que se calca em um modelo único e 

estandardizado, fica evidente que o modelo postural e a postura fazem parte de um conjunto 

de símbolos que funcionam como diferenciadores sociais. A idéia de que o aprendizado 

postural é mais fácil junto às melhores escolas porque esses alunos já trazem consigo o 

substrato cultural para absorvê-lo é resultado de uma visão de mundo que separa, isola e 

discrimina quem e aquilo que escapa do modelo vigente. Ela está francamente associada ao 

desejo de distinguir homens: os superiores dos inferiores, os inteligentes dos tolos, os sujeitos 

socialmente centrais dos sujeitos excluídos. Ela está associada à ética e à estética burguesa. 

Existem ainda outros aspectos a serem considerados em relação a esses discursos. 

Vale tomar agora a justificativa dada por Zapater 2004 quanto à influência que o ambiente 

familiar exerce de modo a impedir ou complicar a absorção da aprendizagem postural. Ele 

cita novamente Montoya 1996, que concluiu que nos lares das crianças de classe baixa existe 

uma deficiência de materiais instrutivos, tais como jogos, brinquedos, livros, revistas e 

objetos que possam ser olhados e manipulados, além da falta de modelos adequados de 
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comportamento fornecidos pelos adultos que cercam as crianças em seus primeiros anos de 

vida e uma ausência de ajuda efetiva dos pais no sentido de levar a criança a um 

desenvolvimento perceptivo, verbal e cognitivo adequado. Zapater 2004 infere que esses lares 

não transmitem os padrões culturais adequados a um desempenho satisfatório nas tarefas 

propostas pelos sistemas de avaliação, pela escola e pela sociedade em geral. Nos discursos 

obtidos por nesse trabalho a estrutura familiar também aparece como ícone da boa saúde: 

"Para ter um corpo saudável é importante uma boa estrutura familiar, não ter 

graves problemas na familia'~ 

Considerações como estas revelam o desejo da instalação de comportamentos e formas 

padronizadas de ser e agir, eleitos pelo epicentro da sociedade. Essa mesma sociedade que 

simultaneamente nega vários direitos e acessos e cobra inúmeros deveres dos grupos 

periféricos. Mas a que modelos eles estão subordinados? Que demandas se deseja avaliar? 

Corno proceder a essa avaliação? Essas demandas coincidem com um projeto pessoal ou trata

se de um projeto concebido à distância desses sujeitos? O projeto postural é desejo desses 

indivíduos ou ele pretende conscientizar sobre um mal estar que antes dessa tomada de 

consciência não existia? Pode-se afirmar com certeza sobre os malefícios da má postura no 

provir? 

Esses desdobramentos são discutidos por muitos educadores que se opõem a essa 

posição hierarquizada. Nidelcoff 1983 e Freire 1987 colocam que tal posição deseja formar 

indivíduos dependentes, dispostos a aceitar e obedecer passivamente. Espera-se que os 

sujeitos envolvidos se prestem à pronta assimilação dos conteúdos e valores culturais das 

classes dominantes e não à busca da manifestação criativa. Os processos de avaliação desejam 

analisar se o aprendizado desses conteúdos aconteceu. Negligenciam-se os elementos que 

configuram o universo dos sujeitos em questão. 

Além disso, menosprezam as vivências e as experiências das populações periféricas 

descuidando de todas as iniciativas, adaptações que esses indivíduos com mínimos recursos 

disponíveis articulam. Nas palavras de Ceccon 1985 são desprezados toda a bagagem e os 

repertórios trazidos pelas crianças das comunidades periféricas. Talvez por não encontrar 

identidade nas preocupações posturais e trazer outras preocupações que não encontrarão eco 
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no espaço escolar é que muitas vezes os resultados obtidos no trato com a postura levem à 

idéia de que na escola se aprende postura, mas não da melhor maneira. 

No estudo realizado por Zapater 2004 foram utilizadas aulas expositivas comfeedback 

e o reforço de professores treinados, por entender que este tipo de procedimento pode ser 

eficaz em programas de educação postural. Ele recomenda o "treinamento" do professor por 

entender desse modo pode-se obter maior eficácia na ação prática e em relação aos 

conhecimentos. Para ele o professor treinado é um importante elemento para transferir e 

reforçar informações sobre as situações de risco do ambiente escolar, pois o contato diário 

dele com o aluno favorece o ensino-aprendizagem, principalmente, se o educador utilizar-se 

de exercícios que enfatizam a repetição de conceitos e fórmulas e a memorização e que 

possibilitem, aos escolares, relacionar a teoria com a prática. 

Vale refletir a questão de "treinamento", os seus significados e a complexidade que se 

esconde por trás dela. O próprio autor oferece o fio dessa meada. Ele fala que o educador 

"treinado" enfatiza a "repetição de conceitos e fórmulas, a memorização ". Uma das maiores 

dificuldades nos processos que pretendem educar e promover saúde é que se acredita na 

supremacia, em qualidade e quantidade, dos saberes formais, científicos, em relação aos 

saberes populares. O abismo criado entre esses dois conjuntos de saberes é uma das razões 

para o afastamento entre os atores envolvidos no processo educacional. 

Uma das grandes questões em tomo dos conhecimentos científicos e dos saberes é que 

eles representam poder. O corpo do homem não pode ser tomado de uma forma reducionista 

como uma unidade estritamente biológica. Como o corpo, a sociedade e a cultura a que 

pertencem estão radicalmente entrelaçados, a forma como os conhecimentos são concebidos e 

estruturados também o estão. Os métodos, as técnicas e tecnologias de abordagem do corpo, 

enquanto resultados desse conhecimento e desses saberes são, portanto, em última análise, 

resultados de uma dinâmica sócio-cultural. Eles são demarcados por representações inúmeras, 

entre elas a demarcação de poder, através do uso de técnicas e tecnologias. 

As técnicas e tecnologias estão fortemente presentes em vários setores da sociedade 

capitalista. Elas se renovam e se atualizam numa velocidade crescente. Suas presenças podem 

ser sentidas também na área da saúde e da educação, conferindo maior ou menor inserção, 

maior ou menor poder de ação aos sujeitos que as detém. No entanto, nem sempre o acesso à 

técnica e às tecnologias vem acompanhado pela apropriação dos conhecimentos científicos e 
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da percepção do contexto sociocultural que lhes permitiram surgir. Isso coloca o sujeito em 

uma posição acrítica, cerceando e subjugando o seu uso. 

Morin 1977 e 1998 diz que a organização das técnicas e a concepção de tecnologias só 

são possíveis a partir de um contexto que cria ou que detecta uma necessidade ou demanda. 

Portanto as técnicas, baseadas ou não em conhecimentos científicos, surgem como respostas 

às necessidades criadas, percebidas ou experimentadas dentro de um panorama específico. 

Elas não são aleatórias e por isso trazem especificidades. Elas não são neutras já que são 

fortemente influenciadas pelas tendências, pelos valores e alinhamentos que direcionam a 

sociedade que as produziu. 

A idéia de "treinar" os professores para uma direção sem que haja uma perfeita 

compreensão do universo a que ele está inserido, aos valores e características da população a 

que se pretende atingir e sem que se permita a eles compreenderem toda a dinâmica que 

envolve a questão postural, remetendo-os a meros reprodutores de ordens certamente não 

pode ser considerada como uma estratégia de promoção de saúde. Mais se parece com 

massificação e homogeneização, onde toda alteridade deve ser eliminada. Está negligenciada 

dessa maneira toda a sorte de saberes inerentes ao professor e ao grupo de alunos que se 

pretende acessar, impedindo-os de iniciativas próprias, de reflexões, esperando deles nada 

mais do que obediência. Configura-se claramente como exercício de poder. 

A idéia que Zapater 2004 trás na inserção da correção postural na escola é a de 

incorporar programas de educação postural no currículo de cursos de formação de professores 

para o ensino fundamental, habilitando-os a implementar no seu dia-a-dia ações preventivas. 

Entre os discursos dos sujeitos ouvidos nesse trabalho, surge a idéia de que as escolas 

mais rígidas conseguem ensinar postura. A associação da "escola rígida" à escola que ensina 

postura não é fortuita e revela uma dinâmica extremamente complexa que se esconde por trás 

do conceito de educação postural. 

VI -5 - A visão disciplinadora da postura e o autocontrole 

O processo disciplinador que se instalou em relação aos corpos é um dos mecanismos 

mais importantes para o estabelecimento do modelo postural. Esse processo atuou na direção 

de construir corpos que simultaneamente tinham sua força aumentada transformando-a em 
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instrumento útil, enquanto aumentavam também a obediência dócil. Ele representa uma 

forma refinada de controle, porque mais do que um controle externo ele é um controle 

exercido pelo próprio indivíduo em tempo integral . Nas relações com o outro, os mecanismos 

coercitivos também são sutis, não sendo severas punições, mas pequenas humilhações que 

despertam a sensação de fracasso, de ineficiência ou de inferioridade. O autocuidado, o corpo 

higiênico e o autocontrole, instrumentos utilizados pelo processo disciplinador, foram tão 

radicalmente incorporados à saúde que já se confundem com ela. São entidades distintas mas 

complementares e como tais serão apresentadas em separado nos diferentes discursos. 

Quando perguntados sobre o que entendiam por corpo saudável, prontamente alguns 

profissionais associaram-no a um corpo higiênico e disciplinado. Aqui o abandono ou não 

adesão a hábitos considerados não higiênicos, perniciosos a saúde bem como o uso de hábitos 

considerados como higiênicos são considerados como sinônimo de saúde. Permeia nesse 

discurso a idéia de autocontrole, o domínio das pulsões e dos vícios, a obediência a uma série 

de prerrogativas entendidas como saudáveis. O próximo discurso pertence aos profissionais 

da área de saúde: 

"É um corpo higiênico, é a pessoa procurar um medicamento caso tiver uma 

doença. A disciplina é a chave. A pessoa deve cuidar do corpo, logicamente para 

nilo comprometer sua saúde. Por exemplo, a pessoa nilo precisa ter o mínimo de 

gordura que é permitido, mas também nilo precisa estar bem acima do peso. 

Devemos saber dosar prazer e quando devemos nos preocupar com o corpo. Corpo 

saudável é ter o peso ideal; você tendo peso bom automaticamente você passa a ter 

chances de ter uma postura melhor. E precisa ter bom sono. Saúde boa é disposiçdo 

e noites de sono bem dormidas. " 

A idéia de corpo saudável está fortemente associada à idéia de moderação. Tal qual foi 

visto nas considerações teóricas realizadas anteriormente existe a idéia de poupar as energias, 

não as desperdiçando na busca irresponsável pelo prazer, um prazer que é, antes de tudo, 

improdutivo. O prazer não é compreendido com benéfico; dito desta maneira, "devemos saber 

dosar prazer e quando devemos nos preocupar com o corpo", sugere-se que prazer e cuidado 

com o corpo são situações opostas, que só podem se compatibilizar quando o prazer for usado 

com parcimônia. O prazer está posto aqui como um redemoinho que, fora do controle, poderá 
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por em nsco o corpo saudável. É necessária então uma rigidez, uma disciplina para o 

exercício desse controle. 

O controle do peso, as preocupações com a forma também ocupam lugar nesse 

imaginário. Observa-se que não é só o olhar do outro que garantirá o controle. Cabe a cada 

um essa observação. Esse cuidado obedece a uma pré-determinação, por um limite 

''permitido". Não fica claro quem ou como esses limites foram e são estabelecidos, mas é um 

fato dado: de algum modo eles existem e cabe obedece-los. A necessidade da disciplina e da 

obediência às normas é dada como um fato indiscutível. O uso da palavra "logicamente" 

presente no discurso não deixa dúvidas: é lógico que o indivíduo deve ser disciplinado. 

O autocontrole estabelece uma lógica de ordenamento, uma causalidade. Um índice 

higiênico está associado a outro e a outro, e, no, imaginário seguir um desses índices viabiliza 

aproximar-se de outro. Por exemplo, "você tendo peso bom automaticamente você passa a 

ter chances de ter uma postura melhor". Mas esse encadeamento está associado ao que 

Giddens 1991 chama de risco. Os sujeitos ouvidos não afirmaram que o peso "adequado" 

garantirá uma boa postura, mas sim que oferecerá ao sujeito a chance de obtê-la. Essa noção 

de risco evidencia uma característica das sociedades modernas: a valorização dos saberes 

peritos baseada numa confiança, que implica na presença de um risco. 

Essas idéias aparecem também nos discursos emitidos pelos professores e 

funcionários : 

"É um corpo higiênico, é uma pessoa que ndo bebe, não fuma. É a pessoa procurar 

um medicamento caso e$ÚVer com uma doença. É a pe$soa que não usa drogas, que 

dorme bem". 

O movimento disciplinador não só atribuiu a cada indivíduo, e aqui concorre o 

sentido de " indivíduo" nascido do modelo capitalista, o cuidado com a sua saúde, mas 

também a responsabilidade no adoecer. Ficar doente e estar doente são situações que 

passaram a ser vistas com desconfiança. Desconfia-se que o sujeito não foi suficientemente 

eficaz ou eficiente no cuidado com este "patrimônio" que é a saúde e o seu corpo; ou pior, foi 

negligente, descuidado, preguiçoso o que levou a deterioração de sua saúde. Ou ainda, que o 

indivíduo mente ou finge-se doente para escapar do trabalho, das suas responsabilidades. 
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Também pode levar a pensar que o indivíduo é fraco, deficiente, inapto para uma sociedade 

que deseja sujeitos ágeis, inquebrantáveis. 

Nessa óptica cabe a quem adoece buscar a cura, o remédio, o resgate da saúde . 
• 

Ironicamente pouco se discute sobre o modo operante, altamente insalubre, que espreme e 

esgota os_ indivíduos, das mais variadas formas, exigindo deles mais e mais, oferecendo-lhes 

poucas e controladas formas de prazer, ameaçando-lhes com a falta de garantias sociais e 

econômicas e ainda atribuindo-lhes o ônus de manter o corpo-máquina funcionante. 

A necessidade de cuidar do sono, dormir bem, repousar também segue o rastro das 

preocupações produtivas. E necessário dormir para repor as energias, para eliminar a fadiga e 

estar pronto para um novo dia, repleto de atividades, de cobranças, de trabalho de tarefas que, 

comumente, se repetem e que exigem maior diversificação, atributos, iniciativa, sem que se 

permita aos indivíduos criar livremente. É preciso repousar para restabelecer a força de 

trabalho. 

A indicação da necessidade de evitar o álcool, as drogas e o fumo apareceram nos 

quatro grupos de sujeitos investigados. Antes de tomar qualquer um desses consumos pelo 

senso comum, é preciso perceber que o juízo a que eles estão submetidos, a sua inserção na 

nossa sociedade se dá dentro de uma dinâmica que ao mesmo tempo em que condena seu uso, 

produz inúmeros artificios midiáticos que os incentivam. Ao longo dos últimos anos, anúncios 

e campanhas publicitárias associaram o consumo de bebidas e do cigarro à símbolos de 

sucesso. Os comerciais que veiculam marcas de cerveja mostram mulheres lindíssimas, praia, 

sol, mar, alegria a uma sociedade que carece e aspira por momentos de lazer, de 

descompromisso e, principalmente de prazer, um prazer que só cabe quando desfrutado com 

parcimônia. O álcool ao mesmo tempo em que é combatido é também incentivado. 

Guimarães 2004 alerta que o uso das drogas psicoativas sempre existiu na história da 

humanidade, variando somente a quantidade, tipo e a forma de seu uso. Se existe mais ênfase 

num ou noutro tipo de consumo em determinada época, isso se deve a fatores específicos e 

característicos do momento histórico em que se vive. Nesse sentido, o consumo abusivo de 

drogas é mais um sintoma do que a causa de problemas em nossa sociedade e deve ser tratado 

tendo em vista a complexidade e magnitude do assunto. A forma mais eficaz de minimizar o 

problema é o desenvolvimento de ações preventivas específicas para cada segmento e faixa 
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etária, tendo como objetivo a valorização da saúde e o respeito à vida. Mas para isso é 

necessário conhecer a problemática, a dinâmica que guia a sua utilização. De todo o modo o 

consumo de drogas, de álcool e do fumo são compreendidas como contrárias à idéia de saúde. 

Os familiares res~nderam que "é um corpo de quem não bebe, não fuma, não usa 

nenhum tipo de drogas. Que faz repouso, que faz tudo com responsabilidade" bem como os 

alunos: "É um corpo de quem não bebe, não fuma, não usa nenhum tipo de drogas, sem 

nada de toxina". 

VI - 5 - a - O autocuidado e a postura 

O autocuidado foi considerado em separado do modelo higiênico e do autocontrole 

nesse trabalho porque ele traz uma conotação diferente . Enquanto o autocontrole se vale de 

mecanismos que reprimem pulsões e desejos, o autocuidado traz consigo um caráter de bônus, 

de autobeneficio. Ele é veiculado como um prêmio que a sociedade capitalista oferece: o 

direito de cuidar de si, de buscar o bem estar e o conforto, o direito de buscar a beleza, buscar 

o prolongamento da vida e da juventude. O apelo ao autocuidado remete à possibilidade muito 

mais do que à obrigação explicitada no autocontrole. 

O autocuidado e o autocontrole são exemplos do que Bordieu 2003 chama de 

violência simbólica. Eles atuam de modo subliminar considerando-se que não são 

compreendidos em suas verdadeiras intenções; são formas legitimadas de dominação. Pensa

se que o corpo e os cuidados a ele associados são expressões de uma liberdade jamais antes 

experimentada; não é claro que mais do que nunca ele está submetido à normas, à modelos 

firmemente fixados, que são apenas atualizados em direção a uma maior restrição. Aqueles 

que se cuidam e mantêm a forma do corpo ideal são bonificados com a aceitação, com a 

admiração, com o sucesso e essa experiência leva a eterna repetição, ao constante desejo de 

manter essa forma. O autocuidado mais do que a aceitação social, promete o destaque, remete 

ao cumprimento do papel do homem moderno, a obtenção de sucesso. 

A idéia de autocuidado apareceu nos discursos dos profissionais da área da saúde, dos 

professores e funcionários da escola e dos familiares . Entre os profissionais da saúde o 

discurso ~presentado foi : 
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"É quando a pessoa se cuida. A pessoa tem que ter certo cuidado com o corpo, 

tentar cuidar pra que ele não dê sinais de que as coisas não estão bem. Ter uma boa 

qualidade de vida, uma boa postura, peso na medida certa, de acordo com a altura, 

a postura, porque tem que cuidar da postura. " 

Esse discurso revela a necessidade de cuidar, a idéia de responsabilidade individual no 

cuidado com o corpo, associando-o à manutenção da saúde. Aparece nessa percepção de 

saúde a presença de vários índices ligados ao cuidado com a forma do corpo como o controle 

de peso, a postura corporal, a altura. A expressão qualidade de vida que na verdade é um 

desses conceitos vazios onde podem. ser introduzidos os mais variados parâmetros possíveis 

também aparece, servindo para mostrar a fragilidade da conceituação e mobilidade que o 

conceito de corpo saudável pode ter. 

Idéias semelhantes aparecem também no discurso emitido por professores e 

funcionários da escola que entendem que corpo saudável é um corpo que recebe 

autocuidados: 

"É o corpo cuidado, é aquele que nós devemos tomar todos os cuidados com ele, 

valorizando-o. Peso na medida certa, de acordo com a altura, postura. Quem tem 

peso bom, acho que tem boa saúde. O meu corpo não está lá muito saudável porque 

eu não estou cuidando dele como eu deveria, mas eu acredito que a pessoa pra ter 

um corpo saudável ela tem que cuidar do próprio corpo". 

O corpo é passível de valorização, e uma das formas dessa valorização é o 

autocuidado. Novamente se repetem a preocupação do cuidado com o peso do corpo, a altura 

e a postura. A presença do corpo saudável é ligada diretamente à necessidade de autocuidado. 

A presença da preocupação postural nos discursos que pretendem definir o que é corpo 

saudável confirma a hipótese de que a postura faz parte de um projeto corporal que coaduna 

com o projeto capitalista de otimização das forças produtivas, do exercício de controle e 

organização social que quer homogeneizar formas e tempos do corpo. 

A associação entre as diferentes estratégias de autocontrole e autocuidado e a idéia de 

saúde e doença foi resultado do processo civilizador, que se utilizou da propriedade simbólica 

do corpo para concretizar-se. Os corpos foram valorizados na medida em que se prestaram a 
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firmar ~s valores ligados ao trabalho, do rendimento e da idéia de progresso e evolução. As 

idéias que desencadearam a preocupação com o autocuidado e o autocontrole não foram 

resultados de uma preocupação médica. Elas foram concebidas socialmente e os discursos 

médicos só acorreram a elas para lhes servir de justificativa. Está subentendida a idéia de que 

qualquer um pode e deve cuidar do corpo e só não o faz se não quiser. 

Por trás dos desejos de um corpo saudável, forte, jovem obtido através da disciplina e 

do autocuidado estão as promessas da felicidade que se concretizará no futuro, da plenitude 

afetiva e social. Um dos discursos obtidos nesse trabalho que pode ilustrar essa questão foi 

obtido a partir da fala dos familiares quando perguntados sobre o que entende por postura: 

"(. .. ) altura, beleza, um corpo perfeito, uma pessoa perfeita. Pode trabalhar com 

desfile de moda. A partir do momento que a gente é perfeita não falta nada no ser 

humano". 

VI - 5 - b - A postura percebida como valor moral 

O cuidado com o corpo criou uma nova moralidade, uma vez que quem não realiza sua 

parte nessa tarefa rompe um pacto, viola a organização social. Mais do que o simples controle 

das pulsões, o corpo e sua aparência devem seguir um alinhamento, resultado de um pertinaz 

cuidado. Um corpo feio, doente e descuidado transgride. É esse contexto disciplinar que 

permite compreender como valores de juízo não clínico foram incorporados de maneira tão 

intensa nos discursos médicos. Os modelos corporais que não transmitem os valores da 

sociedade moderna focada no "sucesso" são desprezados. Nos discursos obtidos, a 

semelhança do que foi visto nos discursos médicos, aparece uma série de conotações 

associadas às "transgressões" da forma do corpo, olhadas por uma "clínica da moral" . Vale 

ver o que alguns profissionais da área de saúde disseram sobre isso: 

"0 ser humano tem a postura que mostra o ele pensa sobre si mesmo, mesmo às 

vezes inconsciente. Se a pessoa é mais retraída, tímida, que não enfrenta o mundo: 

sua postura será mais fechada, curvada diante de tudo como mais ou menos a 

minha. Se uma pessoa não tiver postura frente a uma situação, por exemplo, 

automaticamente a postura física poderá se alierar. Por exemplo, se uma pessoa 

estiver triste, a postura ftsica dela será retraída, porque a postura corporal 
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demonstra muito o sentimento da pessoa. Quando não estamos bem 

emocionalmente ou socialmente alteramos nossa postura, ficamos mais suscetíveis 

a que outras pessoas invadam nosso intimo, o que não deve acontecer no caso da 

nossa profissão, a fisioterapia, porque não podemos demonstrar fraqueza para 

nossos pacientes, e também para impedir que haja algum tipo de envolvimento, 

porque com essa abertura é mais fácil Pessoas introvertidas ou pessoas tristes, 

normalmente elas têm uma postura inadequada, são mais fracas e isso dificulta o 

seu dia a dia". 

Não se trata aqui de discutir como o corpo evidencia emoções. Cabe aqui destacar os 

atributos conferidos aos diferentes posicionamentos e às emoções a eles associados. Não está 

meramente dito que uma postura pode revelar uma timidez, mas que uma pessoa tímida "não 

enfrenta o mundo" e que não há como esconder isso, porque o seu corpo o revela. Uma 

pessoa que não enfrenta o mundo, que não é capaz disso mantém-se "enrolada", uma postura 

tomada como inadequada porque é interpretada como uma manifestação de fraqueza. "Se 

uma pessoa não tiver postura frente a uma situação" ela terá uma postura ruim. E essa 

postura revela a falta de habilidade em lidar com as situações que se apresentam, não 

cumprindo o que se espera dela: "elas têm uma postura inadequada, são mais fracas e isso 

dificulta o seu dia a dia". Fraqueza, por exemplo, é um atributo indesejável na sociedade de 

mercado. Inspira incapacidade de atuar, produzir e, portanto, é indesejável. 

linha: 

Outro discurso também proferido pelos profissionais da área de saúde segue a mesma 

"Se a pessoa tiver uma postura positiva quanto a determinada situações, sua 

postura física será aparentemente boa. Porém se tiver uma postura de negativismo 

sua postura física será afetada por uma retração, por uma aparência de medo do 

que pode lhe ocorrer. Eu acho que a postura que temos perante a sociedade estd 

muito ligada a nossa postura física. Essa postura frente a alguma situação tem 

interferência com o emocional A postura muda também conforme a personalidade 

de cada um. Um individuo com a personalidade mais forte, terá uma postura 

diferente de um individuo com a personalidade mais maleável. E frente a um 

problema ou patologia a postura muda. Dentro de postura podemos citar postura 

positiva ou negativa, dentro de bom senso ou não. Cada indivíduo tem uma postura 

diferente sobre a mesma situação, pois cada um tem uma forma de pensar, tem um 
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conhecimento específico, tem uma bagagem de aprendizagem diferente, tem uma 

"cultura" diferente, uma forma de educação, criação diferente, o que torna a 

postura de cada individuo diferente, dificultando a compreensão do que é postura. 

A postura está envolvida na auto-imagem e percepção com o meio externo e na 

relação de indivíduo para indivíduo. Ela é um complemento que envolve os valores 

de cada pessoa. A postura social é aquela que o ser humano adquire em 

conseqüência do trabalho que exerce e suas atitudes perante as pessoas, na família, 

com os amigos". 

Por outro lado assim como foi visto nos discursos médicos a boa postura está 

associada à superioridade do homem, como, por exemplo, aparece nesse discurso: 

"É você estar com seus chakras abertos para que a energia possa ser 

canalizada do céu, que é nosso pai, até a terra, que é nossa mãe, a terra primordial, 

então você está ereto. O ser humano é o ser mais"inteligente" porque ele tem a 

postura ereta, assim pode canalizar sua energia". 

A repercussão desse processo disciplinador e a preocupação com a postura em 

crianças seguem de mãos dadas. A lógica capitalista refletida na abordagem da criança está 

manifesta em diferentes preocupações com relação .ao seu corpo. Desde os primeiros 

momentos da sua vida uma série de estímulos, reforçadores ou repressores, direcionam-lhes 

gestos e comportamentos, civilizando-os, domesticando-os. Também é possível ver nesse 

aprendizado do corpo o desejo de transformá-lo em um objeto competente, eficiente, eficaz, 

apto ao trabalho. Esse aprendizado ocorre porque o corpo é objeto disciplinável. 

O controle social utiliza comumente do controle do corpo, do gesto e das suas formas. 

A atividade fisica desde muito é vista como forma de doutrinar crianças e jovens. Del Priori 

2000 dá exemplo disso lembrando que no Brasil do início do século XX recomendava-se, para 

que a criança fosse mantida longe da criminalidade, os exercícios físicos, bem como o 

trabalho agrícola e que esses fossem realizados ao ar livre, de modo mais higiênico, 

melhorando a força fisica e a disciplina. Mas será que a utilização da abordagem corporal 

junto às crianças como forma de disciplinar deixou de existir ou perdeu sua atualidade? Tudo 

indica que não. Talvez tenham sido modificadas as estratégias, as formas de dizer, mas subjaz 

ainda em vários discursos, inclusive os médicos e em especial àqueles que tratam da postura, 

o caráter disciplinador. 
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Vários sujeitos dos quatro grupos ouvidos apontaram para essas representações em 

tomo do papel do exercício e da atividade fisica. Ela é compreendida com sinônimo de corpo 

saudável, como nesse discurso emitido pelos profissionais de saúde: 

"É quando a pessoa faz exercícios fisicos, é poder praticar esportes, 

atividadesfisicas diárias, fazendo exercícios de alongamento. É um corpo que não t! 

sedentário, que faça caminhadas, de acordo com a necessidade desse corpo, tudo 

com certa regularidade. As atividades fisicas ajudam o corpo todo." 

Destacam-se aspectos ligados à "regularidade" com a qual essas práticas devem 

acontecer expressa também à alusão de práticas "diárias", bem como à rejeição ao que é 

"sedentário", evidenciando a supremacia que a idéia de atividade e trabalho têm em relação 

ao ócio e ao descanso, esse último só respeitado quando com a finalidade de repor as energias 

para o trabalho. 

A boa postura é compreendida como capaz de oferecer esta aptidão à atividade e ao 

exercício. A boa postura não é aqui tomada como uma função estática de alinhamento 

corporal, mas ela é tomada pelas formas adotadas pelo corpo ao exercerem suas atividades. 

Nessa idéia de boa postura tomada como a forma do indivíduo mover-se ela é vista como 

importante para a economia de energia, para a· promoção de movimentos mais vigorosos e 

como forma de prevenir lesões e complicações, como por exemplo, nesse discurso elaborado 

pelos professores e funcionários da escola: 

"Postura é tudo aquilo que te dá função. Uma boa postura seria aquela 

pessoa que quando vai sentar, tenta sentar de uma forma mais correta, encaixando 

o quadril, sentando de uma forma mais ereta possível, quando vai se abaixar tenta 

usar o corpo como um todo, dobra o quadril, joelho, ndo somente se abaixa usando 

a coluna. De noite tenta dormir de uma forma adequada, em decúbito lateral, com 

um travesseiro entre os joelhos. Primeiro precisa ter uma musculatura adequada 

para vencer a gravidade, hábitos do dia a dia como sentar, como levantar, como 

levantar peso, como ficar de pé. Pra que tudo ocorra é necessário ter um grupo 

muscular atuando e permitindo que a pessoa tenha liberdade de movimento." 
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Tanto nos discursos científicos como nos discursos dos sujeitos dessa pesquisa aparece 

o entendimento que esse cuidado deve acontecer dentro do espaço escolar. Constatou-se 

também que a postura pode ser entendida como um objeto polissêmico, como foi observado 

pelos profissionais da área de saúde: 

escola: 

"Existem vários significados e sentidos dessa palavra. São significados muito 

importantes não só para a fisioterapeuta, como para o ser humano como um todo. É 

uma palavra pequena, mas complicada de definir, pois tem dois sentidos diferentes: 

pode ser postura no sentido postural, anatômico, pode ser no sentido da postura 

frente a uma situação em relação ao comportamento, por isso ficava difícil definir 

assim simplesmente pela palavra sem saber a situação e o porquê dessa pergunta. A 

postura não é só o físico, porque o mental influencia. Quando não estamos benr 

emocionalmente ou socialmente alteramos nossa postura. É um conjunto de/atores 

que levam a uma boa postura". 

Representação semelhante foi observada junto aos professores e funcionários da 

"A palavra postura tem uma concepção bastante ampla. Acho diflcil uma definição 

objetiva de postura porque depende de como se . colocar a palavra. Ela pode 

significar um monte de coisa. Tem uma postura física, postura moral, a psicológica. 

Elas podem ser co"etas e inco"etas, depende da atitude que a pessoa toma tanto na 

postura moral como na postura física. Acho que é tentar no dia a dia fazer o que é 

certo, tanto físico quanto moral". 

Entre os familiares surge, além desses significados múltiplos da postura, "a postura 

ética", como mais um significado para o termo. Como uma função corporal pode apresentar 

essa multiplicidade de significados? Como pode ter essa natureza polissêmica? Castilho 

(2002; 70) diz que 

"(..)é evidente que o homem tenha utilizado seu corpo, primeiro como objeto 

de sua propriedade, como instrumento de potência, de ameaça, de 

diferenciação e que o tenha transformado pela impressão de novas falas ou 

papéis actanciais. O corpo apresenta assim uma gama aberta de 
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possibilidades de presentificação do sujeito que se constitui pela e através das 

possibilidades que são oferecidas pela gramática da linguagem do traje .. ' º. 

Não só pela linguagem do traje, também a linguagem dos gestos e a forma do corpo 

oferecem testemunhos sobre o sujeito, o seu grupo social, o papel ocupado por ele e outras 

mensagens aderidas ao corpo. O corpo já não é mais um corpo "natural" ; não pode mais sê-lo. 

uma vez que produzido culturalmente, está tatuado por inúmeras narrativas de diferentes 

conteúdos gerados, articulados, mantidos e atualizados no seio de cada cultura. Castilho 

(2004: 71) fala um pouco sobre essa questão: 

"(. . .)Não basta afirmarmos apenas que o homem se confronta com seu corpo 

como primeiro objeto de caráter cultural. Seu desenvolvimento como suporte 

de uma série de relações e estruturas narrativas que se apresentam manifestas 

segu,ndo a competência própria do fazer, de ações de transformações do 

corpo, imprime nele uma série de correções: postural, anatômica, estética, 

defensora, etc.". 

Existe uma "dinâmica" de adaptação e readaptação, de construção e reconstrução do 

corpo num emaranhado onde se misturam o corpo e os valores e manifestações culturais. 

A área de saúde se engana fixando-se em "razões médicas" para a busca da correção 

postural, seja para a prevenção de dores e deformidades, seja pela busca de economia de 

energia, seja pela melhor função de órgãos e vísceras, camuflando de si mesma os múltiplos 

significados a ela associados. O estabelecimento de modelos corporais dentro do prisma 

médico finge obedecer a um ordenamento exclusivamente anátomo-funcional, quando na 

verdade está submetido a todo um leque de nuances culturais. A trama cultural estabelece 

modelos estéticos que impregnam gestos e formas corporais, levando o homem à busca dos 

modelos de perfeição; no dia a dia sutilme.nte ou não, o homem arrasta seu corpo e seus gestos 

em direção daquilo que aspira ser, como bem sugeriu Baudelaire 1993 . 

Os discursos proferidos pelos sujeitos da pesqmsa confirmam a ongem da 

preocupação com a postura na sociedade ocidental. Tal como foi visto em Elias 1994, 

Foucault 1998 e Rodrigues 1999 a preocupação com a contenção do gesto, com a postura do 
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corpo nasceu com a busca da delicadeza do gesto e do refinamento, muito antes de serem 

construídos discursos médicos e higiênicos, que só se apropriaram do tema posteriormente. 

Como Rodrigues 1999 deixa claro, sua efetivação aconteceu através de sentimentos de 

embaraço, constrangimento e vergonha. Essa dinâmica modificou as emoções, as 

sensibilidades e o comportamento, o que muito posteriormente permitiu a inserção dos 

discursos higiênicos e clínicos em tomo da postura. O processo civilizador fez uso de 

sentimentos que fazem parte da estrutura humana, para reprimir certos comportamentos e 

atitudes, valorizando outros, produzindo assim sensações de repulsa e de agrado. A punição 

pelos comportamentos indesejados já não ocorre pela mortificação do corpo, mas antes pela 

manipulação proporcionada pela não aceitação social diante de comportamentos e atitudes 

tomadas como inadequadas e pela valorização social de quem segue os preceitos desejados. 

VI - 5 - e - A postura entendida como uma atitude frente ao mundo 

A mudança dos costumes que se iniciou em círculos pequenos, mas poderosos ainda 

na Idade Média se estendeu e expandiu, atravessando a Idade Moderna até os dias atuais. O 

controle exercido inicialmente com relação às emanações corporais e que se estenderam para 

o controle dos gestos e da forma corporal, criaram uma "etiqueta" e por isso a postura ainda é 

parte integrante de manuais de boas maneiras. Não foram esses manuais que copiaram das 

ciências da saúde essa preocupação. Ao contrário, a medicalização da postura e os discursos 

que dela decorreram apareceram para firmar aquilo que os códigos de costumes já haviam 

estabelecido e incorporado. 

Os inúmeros discursos obtidos nesse trabalho tratam intensamente da postura como 

um código de atitudes e de comportamentos considerados adequados que se manifestam ou 

não, numa resolução corporal. Nos discursos frequentemente a postura "fisica", a postura 

"moral", a postura "emocional" se identificam e confundem. Aqui no discurso emitido pelos 

profissionais de saúde, por exemplo, a representação de postura é a de uma atitude frente ao 

mundo; são os valores do indivíduo: 

"É a atitude de uma pessoa frente a uma situação. É a forma que encaramos as 

situações, nossa forma de pensar, é uma opinião, diante do que ocorre durante a 

nossa vida. E a postura que temos perante a estas situações cotidianas podem 
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alterar nossa postura física. Quando você encara o mundo na sua realidade você 

prejudica a sua postura. Como um indivíduo encara uma situação nova e diferente 

na vida que pode deixá-lo triste ou feliz o que afetará assim a sua postura flsica." 

A postura vista como uma atitude em relação ao mundo, como os valores que norteiam 

a conduta de um sujeito trazem conotações de aceitação ou rejeição social, de status ou de 

menos valia. Ela demarca o "valor" do sujeito dentro de uma sociedade. O discurso proferido 

pelos professores e funcionários da escola traz essa representação que representa a base da 

construção da postura ainda na Idade Média e que repercutem até os dias de hoje: 

"Pelas nossas atitudes diariamente, nós mesmos nos desvalorizamos, achando na 

maioria das vezes que aquela atitude não foi a correta. Pode ser a postura, por 

exemplo, de um profissional como no meu caso como professora na classe perante 

o aluno. Eu tenho que passar pra ele respeito pra ele também ter respeito por mim 

e também na parte de postura referente a outro profissional da mesma área. Em 

alguns casos, como os modelos ou outras pessoas famosas, que se diz que ela tem 

postura para aquele determinado papel que ela está exercendo, um policial, um 

advogado, tem que ter uma postura para impor respeito mediante algo, assim como 

nós no dia-a-dia, para encarar os perigos da vida selvagem na cidade mas também 

para enfrentar os outros selvagens". 

Os preceitos e normas estabelecidos através do processo civilizador, o estabelecimento 

de constrangimentos e a busca da delicadeza estabeleceram as normas e preceitos do que é 

aceito socialmente. Esse controle não é apenas fornecido socialmente como um agente 

externo ao indivíduo; ele é um autocontrole. Ele modela tão fortemente as atitudes e 

comportamentos que só resta adequar-se rigidamente a eles ou então ser excluído e remetido á 

margem da sociedade. 

O mecanismo de autocontrole para a manutenção da atitude esperada obriga a uma 

autovigilância constante e essa vigilância desencadeia uma avaliação do ajuste social. Em 

conseqüência é desencadeado um processo de valorização social, que antes de ser realizado 

exclusivamente pelo outro, é feito pelo próprio indivíduo, enquanto o outro exerce o papel de 

mediador e referencial, como fica evidenciada em "diariamente, nós mesmos nos 

desvalorizamos, achando, na maioria das vezes, que aquela atitude não foi a co"eta". 
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A validação de certas atitudes e a rejeição a outras depende de uma série de 

mecanismos. Rodrigues 1988 lembra que as inferências que acontecem na trama de uma 

cultura são tomadas por realidade, sendo absorvidas como tal e servindo de ancoragem; elas 

não são tomadas como interpretações, mas sim como dados imediatos, fenomenologicamente 

experimentados. Dessa forma, a maneira como se estabelece a hierarquia em determinado 

grupo social e as atitudes que se esperam dos indivíduos em cada papel exercido é absorvida 

sem dificuldade, constrangimento ou questionamento. As atitudes formam a base dos 

comportamentos. 

As atitudes trazem consigo algumas características como a organização duradoura de 

crenças e de conhecimentos, sobre a qual novos conhecimentos e percepções se instalarão. 

Elas desencadeiam uma carga afetiva que predispõem à ações favoráveis ou contrárias a um 

objeto. As ações e os comportamentos são predispostos pelas atitudes sociais. As atitudes 

sociais são integradas por três componentes discerníveis: o cognitivo, o afetivo e o 

comportamental. 

O componente cognitivo é constituído pelas crenças e demais aspectos cognitivos 

relativos a determinado objeto de uma atitude. É por isso que os conhecimentos em torno da 

postura corporal adquirem um aspecto assim relevante; a cónstrução do conhecimento 

científico em torno da postura acabou por aperfeiçoar as atitudes em torno de um modelo 

corporal. Muitas vezes a representação cognitiva que a pessoa tem de um objeto é vaga ou 

errônea. Rodrigues 1988 diz que quando essa representação cognitiva é vaga o afeto em 

relação ao objeto tenderá a ser pouco intenso. Quando errônea a intensidade do afeto não será 

modificada e esta intensidade corresponderá à representação cognitiva do objeto, 

independente da correspondência com a realidade. 

A questão postural sob o ponto de vista clínico trás vários conhecimentos científicos 

que se prestam a compreendê-la e a justificar a intervenção terapêutica. Eles foram se 

repetindo, atualizando-se e se reorganizando de acordo com a dinâmica sócio-cultural. ao 

longo do tempo. Eles caminharam em direção às expectativas do que as normas ditavam e, 

encontrando eco, se instalaram de modo a tornar bastante dificil a detecção dos aspectos 

frágeis presentes. 
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Como a "boa postura" foi sendo compreendida como altamente benéfica do ponto de 

vista clínico, tornou-se muito dificil perceber-lhe os seus principais significados e as 

mensagens que lhe são subliminares. Aparentemente a postura tomada por seu aspecto tisico é 

um objeto distinto da postura vista como atitude ou comportamento. No entanto, ao 

compreender como a preocupação com a postura tomou corpo a partir da Idade Média ao 

atender aos interesses e percepções da burguesia que paulatinamente se fortalecia, e como ela 

pôde tornar-se um objeto dado, fica evidente que se trata apenas de faces diferentes de uma 

mesma questão e não apenas homônimos. 

Guazzelli 2001 fala que o componente afetivo é o mais nítido das atitudes. A 

afetividade compreende o estado de ânimo ou humor, os sentimentos, as emoções e as paixões 

e reflete sempre a capacidade de experimentar sentimentos e emoções. A afetividade é, 

portanto, fundamental no estabelecimento das atitudes. O componente comportamental 

parece constituir-se em um componente ativo, instigador de comportamentos coerentes com 

as cognições e os afetos relacionados aos objetos atitudinais. O papel das atitudes é tão grande 

que, segundo Rodrigues 1988, alguns autores a consideram como a força motivadora à ação. 

Elas criam uma predisposição à ação. 

O comportamento das pessoas não é apenas determinado pelo que as pessoas 

gostariam de fazer, mas pelo que elas pensam que devem fazer, pelas normas sociais, hábitos 

e conseqüências esperadas de seu comportamento. O discurso proferido por alguns dos 

familiares quando perguntados a respeito do que compreendem por postura, trouxe a 

representação de que postura é uma atitude frente ao mundo, que são os valores das pessoas. 

Nele podemos ver claramente esses aspectos: 

"Postura é ter caráter, é saber lidar com as situações a cada ambiente freqüentado. 

É um posicionamento relacionado à opinião, de como colocar esta opinião para 

outra pessoa, de como escolher o momento correto para expressar esta opinião, 

saber se deve ou não expressar determinada opinião em determinados momentos. 

Pode ser a co"eta e a errada. Ela é pré-disposta por alguém ou por um grupo de 

pessoas que determina qual é o certo e qual é o errado, mas na verdade, por esta ser 

uma questão individual, onde o errado para alguns pode ser o correto para outros e 

vice versa. Pessoas que conseguem encarar os seus problemas são desinibidas, 

comunicativas, geralmente mantêm uma postura física mais "alongada", mantêm o 
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olhar para o horizonte, cabeça erguida, peito aberto. Por outro lado os indivíduos 

que sdo mais ''fracos" para os problemas, mais acanhados ndo gostam de ser 

percebidos tendem a se fechar projetando os ombros para frente adotando uma 

postura corcunda, olhar baixo, sem comunicação. São as características morais de 

uma pessoa, características que dizem respeito a valores, conceito, percepções, 

reações. Qual é a postura perante uma traição, ou seja, qual a sua percepção 

relacionada a uma traição? Eu também interpreto postura como a índole de uma 

pessoa. Postura é uma conduta ética, de caráter, honestidade que será carregado 

para o resto de nossas vidas. Para cada ocasião nós devemos ter uma postura 

coerente. Em certas ocasiões é muito difícil escolher o tipo de postura que devemos 

tomar, mas se não fosse assim a vida seria muito sem graça, pois não haveria 

nenhuma surpresa tudo seria muito simples de se resolver. As atitudes da pessoa 

sejam boas ou ruins, certa ou errada, nos leva a trilhar um caminho, um destino. A 

nossa postura como profissional, como ser humano é a mais difícil De acordo com 

cada situação em nossa vida, temos uma postura, uma atitude diferente, que nem 

sempre agrada as pessoas que estão a nossa volta. Muitas vezes, a postura que 

tomamos frente a uma problemática que se apresenta acaba criando outros 

conflitos". 

As posturas tomadas pelo seu aspecto atitudinal também se apresentam de modo 

polarizado, fortemente carregadas por valores de juízo enquanto boas ou más, adequadas e 

inadequadas. Mesmo reconhecidas como resultado de um contexto cultural, surge novamente 

a idéia da "individualidade", a idéia de que se pode "escolher" individualmente, por 

deliberação totalmente subjetiva. 

Fica claro também que a "postura" é tomada quase que simultaneamente em seus 

aspectos corporais e atitudinais e que certos posicionamentos corporais são compreendidos 

como manifestação de atitudes. Mas essas atitudes e conseqüentes expressões corporais são 

julgadas através de espectros de valores estabelecidos no cerne da trama cultural de 

determinados grupos. Na sociedade de mercado, marcada pela valorização da competição, do 

trabalho e da ação produtiva, as atitudes que simbolizam esses valores são julgadas com 

simpatia. Isso pode ser exemplificado través desse recorte do discurso : 

"Pessoas que conseguem encarar os seus problemas são desinibidas, 

comunicativas, geralmente mantêm uma postura física mais "alongada", mantêm o 
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olhar para o horizonte, cabeça erguida, peito aberto. Por outro lado os indivíduos 

que sdo mais ''fracos" para os problemas, mais acanhados ndo gostam de ser 

percebidos tendem a se fechar projetando os ombros para frente adotando uma 

postura corcunda, olhar baixo, sem comunicação". 

Essas percepções não são exclusivas dos leigos. Como pôde ser visto em páginas 

anteriores, o próprio discurso médico traz concepções muito semelhantes. Brito Jr. ( 1995 : 

256) faz uma colocação impressionantemente semelhante: 

"em geral, indivíduós confiantes, positivos, apresentam um padrão postural 

adequado, ocorrendo o contrário com indivíduos deprimidos, insatisfeitos ". 

Segundo Rodrigues 1988, parece haver uma dimensão central-periférica das crenças 

que servem de base às atitudes. Quanto mais central for uma crença, mais resistente à 

mudança ela será. Há crenças que despertam total consenso quanto a sua realidade. Nessa 

pesquisa, por exemplo, foram poucos os indivíduos que desconheciam a questão postural ou 

não lhe conferiram importância. A questão postural é tomada como um fato dado, 

. inquestionável. Quando esse consenso é importante, as controvérsias se diluem. A crença nos 

sistemas peritos gera atitudes de consenso, impedindo de ver as inconsistências no discurso. 

O processo civilizador marcou a repressão das pulsões agressivas, a contenção das 

manifestações corpóreas, no desejo de escapar do rude e do animal em direção às maneiras 

civilizadas, na esteira da idéia de que ao homem não está destinado participar meramente da 

natureza, mas sim domesticá-la. Esse processo civilizador está associado às reformas de 

cunho político e econômico de natureza burguesa. A civilização se opõe à barbárie e por isso 

reivindica o aprimoramento das instituições, da educação e da lei, inclusive pelo 

aprimoramento dos conhecimentos. O processo civilizador investiu funções como o gesto e a 

postura de uma aura, permitindo que eles significassem, representassem e simbolizassem mais 

do que seu sentido vulgar. 

VI - 5 - d - A postura tomada como forma de comportamento 

Outro aspecto ligado à percepção da postura na esfera das atitudes, a compreende 

como uma forma de comportamento, uma forma de agir. A postura corporal e as maneiras de 
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se comportar são tomadas como sinônimos. Essa representação da postura foi sintetizada da 

seguinte forma entre os profissionais da área da saúde: 

"É a maneira que você se comporta nas diferentes posições em qualquer 

tipo de atividade e diante de determinadas situações cotidianas É a maneira, a 

forma, a conduta a ser tomada diante uma situação. Uma pessoa deve se comportar 

de forma correta. Postura profissional é como o profissional de qualquer área deve 

agir frente às situações do seu dia a dia. O profissional deve saber se dirigir, se 

controlar frente as adversidades comuns no dia a dia de qualquer trabalho. O 

profissional deve ter responsabilidade e saber o que está fazendo frente aos seus 

desafios para ser um profissional bem sucedido e confiável, mantendo uma 

postura firme, decidida, sabendo o que fa'!, Muitas vezes é necessário mudarmos 

nossa personalidade; quem trabalha em hospital, por exemplo, muitas vezes não 

pode ser irreverente, pois estamos tratando de pessoas e devemos manter uma 

postura séria. Todos profissionais mantém uma postura, alguns são altamente 

profissionais outros são mais humanos. No caso da fisioterapia, por exemplo, 

dentro da ética, dentro da postura profissional, o terapeuta não pode se envolver 

com o paciente além dos objetivos terapêuticos e mesmo assim muitas pessoas se 

envolvem deixando a postura de lado. Esperamos que todos os profissionais sejam 

mais responsáveis e policiem mais sua postura, pois desse jeito teremos 

profissionais mais respeitados e profissionais cada vez melhores. Se o homem 

consegue se equilibrar diante das coisas que o afetam emocionalmente, que o tiram 

da sua tranqüüidade, de seu conforto, que afetem a sua estabilidade, se ele 

consegue passar diante de situações que o abalam, que façam ele sair de seu porto 

seguro, situações que façam com que ele pense sobre a realidade. A postura do 

individuo diante de diversas situações pode afetar a postura corporal e com isso 

causar dor, trazendo mais alterações emocionais para a postura do indivíduo dentro 

da sociedade. Cada um tem uma postura diferente, é mais ou menos como 

personalidade. Cada um tem uma forma de agir enfrentar os problemas e as 

alegrias. A forma de lidar com as atividades do dia-a-dia, a forma de agir, reagir, 

com o ambiente em que vive, trabalha, fazem com que adotemos uma postura seja 

ela de forma perceptível ou não. É o comportamento do ser humano em seu 

cotidiano, ou seja, temos que ter certos comportamentos em algumas ocasiões, como 

por exemplo, se em casa brigamos por qualquer motivo, pois temos mais afetividade 

e acabamos falando o que não nos agrada, já com os amigos essa postura se 

modifica e acabamos falando algumas coisas e guardando as mágoas, o que acaba 



292 

modificando aquela postura diante daquela pessoa. Existem posturas diferentes em 

situações diferentes, ou seja, quando você está no trabalho sua postura é uma, 

quando você está na f acuidade sua postura é modifica assim por diante. É 

importante saber qual é a postura adequada para cada lugar". 

O discurso evidencia que a postura corporal está associada ao comportamento do 

indivíduo a tal ponto que "diante de diversas situações pode afetar a postura corporal e com 

isso causar dor, trazendo mais alterações emocionais para a postura do indivíduo dentro da 

sociedade.". Atrelou-se nesse discurso mais um aspecto sobre o qual se falará posteriormente: 

a relação entre postura e emoções. 

A postura tomada enquanto forma de comportamento e de ação também vem 

carregada pelo viés imposto pelo modelo disciplinador. Neste discurso, aparece a forte 

associação aos aspectos ligados ao trabalho e a profissão, não mais pelo seu aspecto 

funcional, que diz respeito a economia do gesto, a contenção da energia produtiva, mas 

naquilo que tangencia os conteúdos simbólicos associados a postura profissional. Eles dizem 

respeito ao exercício de poder e às tensões que esse exercício de poder proporciona, como nas 

palavras ditas pelos profissionais da área de saúde: 

"Todos os profissionais mantém uma postura, alguns são altamente profissionais 

outros são mais humanos... O terapeuta não pode se envolver com o paciente além 

dos objetivos terapêuticos e mesmo assim muitas pessoas se envolvem deixando a 

postura de lado. Esperamos que todos os profissionais sejam mais responsáveis e 

policiem mais sua postura, pois desse jeito teremos profissionais mais respeitados e 

profissionais cada vez melhores". 

Esse discurso evidencia algumas representações interessantes como a oposição da 

postura considerada "profissional", distanciada, não envolvida com o outro, abdicada de 

emoção e afetividade, com aquela considerada como mais "humana", evidenciando a 

hegemonia entre razão e emoção na sociedade de capital. Surgem valores como 

responsabilidade e seriedade como formas de estabelecer distanciamento e conquistar 

respeito, como as manifestas na frase: ''pois estamos tratando de pessoas e devemos manter 

uma postura séria". Esses valores, de tão cotidianos, podem ser considerados como 
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"naturais", não sendo percebidos como frutos do processo civilizador que acompanhou a 

ascensão dos valores burgueses. 

Esse processo de mudança foi custoso para o homem, bem como o é na transição e na 

contenção dos comportamentos da criança porque acontece através da repressão de pulsões e 

sentimentos. O processo disciplinador conteve o riso, os jogos, as brincadeiras, transformando 

as antigas formas de contato interpessoal e restringindo-os para poucos e controlados 

momentos. As relações interpessoais foram investidas de gravidade e de siso e aquilo que não 

se encaixa nesse modelo parece carecer de seriedade. Comportamentos que escapem desse 

molde devem, portanto, ser "corrigidos", segundo esse prisma disciplinador e normatizante. 

Cabe que o profissional saiba "se dirigir, se controlar frente às adversidades comuns no dia 

a dia de qualquer trabalho. O profissional deve ter responsabilidade e saber o que está 

fazendo frente aos seus desafios para ser um profissional bem sucedido e confiável, 

mantendo uma postura firme, decidida, sabendo o que faz". 

Esse discurso trás também o reflexo de uma mudança na forma como a nossa 

sociedade está organizada. No antigo regime o espaço familiar se pautava pelos interesses 

ligados a sobrevivência; eram no convívio fora desse espaço que as inclinações pessoais 

podiam se manifestar. No entanto uma nova "postura" se instalou. O espaço privado passou a 

ser o lugar onde as emoções podem se manifestar enquanto o convívio fora do dominus deve 

ser contido e controlado. Muito do que se conhece como postura, portanto, é fruto de um 

desencadear de processos que foram se sobrepondo, mas que ainda se revelam. 

Essas formas de comportamento vêm atreladas a status, a demarcação de posição 

social. Elas denotam a possibilidade, por exemplo, de "ser um profissional bem sucedido", 

assim como podem denotar a superioridade de um sobre outro indivíduo. 

VI - 5 - e - A percepção da escola como espaço fundamental para o 

aprendizado da postura em seu caráter disciplinador 

A postura, nessa dinâmica em que se misturam corpo e atitude, também remete às 

situações futuras. É por isso que o cuidado com as crianças é particularmente relevante. A 

criança nos seus primeiros anos de vida traz consigo aqueles comportamentos "primitivos" 
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em muito semelhante aos que eram vistos entre os adultos na Idade Média. Mas a conduta e a 

vida instintiva da criança são logo postas sob o molde e na mesma direção que os adultos 

"civilizados" pelo fato de que um costume está inteiramente firmado no mundo adulto. O 

exemplo dado pelo adulto próximo é reforçado por todo o mundo a sua volta. A maioria das 

crianças, quando cresce, esquece ou reprime relativamente cedo que seus sentimentos de 

vergonha e embaraço, de prazer ou de desagrado, são moldados e obrigados a se conformar a 

certo padrão de pressão e compulsão externas. Tudo parece pessoal, interno, natural e o 

padrão social imposto a criança se intemaliza, tomando-se autocontrole. 

Isso é bastante evidente nas questões corporais e nos modelos ideais de corpo. A 

palavra postura, por exemplo, confunde aspectos biológicos e biomecânicos com outros 

relativos às condutas, aos estados psíquicos. Eles são incorporados de forma mais ou menos 

inconsciente a ponto de tomarem-se cotidianos e naturais. 

Posturas corporais que escapam do modelo ideal são remetidas ao âmbito do anormal, 

do patológico, do monstruoso, como foi visto anteriormente em relação à figura do corcunda 

de Quasímodo. O trabalho de conter as desordens corporais aparece já no ambiente 

doméstico, mas existe uma preocupação de estendê-la a outros espaços como a escola, as 

agremiações esportivas e a outros espaços da vida social 

A percepção da criança como uma idade separada da idade adulta está associada ao 

estabelecimento de uma nova mentalidade que vai muito lentamente se estabelecendo. Uma 

nova percepção do mundo que, baseada na acumulação de capital, criou uma nova ordem, um 

novo elenco de valores, que refletirão sobre as novas formas de ver o corpo e abordá-lo. O 

trabalho, ao longo desse processo de transformação, passa a ser percebido como valor 

máximo e a educação e os cuidados com a criança e seu corpo passam a ver na capacidade de 

trabalho seu objetivo maior. 

Chauí 2001 lembra que a vadiagem ou o não exercício do trabalho são vistos pelo 

senso comum como precursores da delinqüência e da violência. Essa ideologia é uma das 

formas usadas para a valorização do trabalho, que ganha o status de garantir a ordem e o 

progresso. Nessa tarefa, os corpos fortes e saudáveis se prestam como garantia e a saúde passa 

a ser entendida como bem fundamental nessa sociedade, bem que deve ser administrado, 
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acumulado, preparado nas mais tenras idades, como mostra o discurso emitido pelos 

profissionais que entende que a postura em crianças é um tema muito sério: 

"Postura é uma coisa séria porque quando as crianças estão em fase de 

crescimento precisam crescer com postura boa. É desde criança que a pessoa vai 

criar a postura que ela vai ter quando adulta'~ 

Até o século XVIII os discursos em torno da postura apelavam para os aspectos 

morais, numa influência que perdura até os dias de hoje, como pode ser observado nos 

discursos apresentados. A associação do vigor físico a questões morais do comportamento 

humano era um traço extremamente forte e foi neste contexto que os exercícios físicos 

ganharam progressiva importância. O corpo saudável era visto como essencial para a 

purificação do espírito, para a organização de costumes; a robustez e a saúde eram tomadas 

como a base da formação moral e intelectual. 

Os séculos XIX e XX introduziram as idéias higiênicas sobre a forma do corpo e sobre 

os exercícios fisicos, tirando o foco das questões morais e intelectuais. Elas organizaram-se 

mediante um discurso científico que rompeu com princípios anteriores que viam no corpo um 

objeto imutável. Uma vez que prevalece a idéia de "organismo" justificou-se a valorização do 

exercício fisico como método profilático contra doenças, uma idéia persistente nos dias atuais 

como mostra os discursos obtidos entre os sujeitos dessa pesquisa, como, por exemplo, esse 

proferido pelos familiares que entendem que se aprende postura na escola: 

"Se postura fosse ensinado na escola poderiam ser evitados vários 

problemas de saúde. Quando você é criança, está no ginásio, os professores até 

ensinam como você tem que sentar. Na infância passamos bastante tempo na escola 

e pode ser que a criança aprenda com seus colegas, às vezes até aprende errado, 

mas até pode aprender correto. Por isso é legal aprender com os professores, pois se 

aprende errado é muito dificil corrigir futuramente. A partir do momento que as 

pessoas vão à escola tem aquele problema da mochila já é um erro, é o começo do 

erro, está acostumado a carregar aquela mochila enorme aquele carrinho. É muito 

importante". 
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Alguns sujeitos acreditam que não se está aprendendo postura na escola, mas deveria, 

apontando tanto para os aspectos ligados à saúde quanto a outros tomados enquanto atitudes, 

como esse também produzido pelos familiares: 

"Os professores, a escola deviam estar fazendo isso, mas eu não acho que 

está acontecendo isso. Hoje em dia existem muitos jovens com problemas de coluna, 

mas eu não acho que se aprende postura na escola. Deveria ser ensinado, mas a 

gente não vê isso na escola. Basta nós analisarmos, e percebermos que estamos em 

uma postura inadequada. Infelizmente não acontece e se acontece os alunos não 

dão importância. Os professores não dão ênfase a isso, acham que é bobeira. Na 

escola não se aprende nem a postura física, quanto mais a postura atitude. O 

professor só se preocupa em passar o seu conteúdo, e não com as pessoas que estão 

assistindo sua aula. Isso é uma coisa que preocupa, porque a escola devia prestar 

atenção nisso". 

Essa idéia também está presente entre os profissionais da área de saúde entendendo 

que a escola é um espaço para o aprendizado postural: 

"De certa forma sim, através do convívio entre pessoas, que influencia a 

formação da personalidade e da postura do aluno. Esse é um processo de 

desenvolvimento mental e corporal Na escola se aprende a postura de como se 

comportar com os outros, na presença dos mais velhos. Também é na escola que 

você aprende a ter uma postura física correta, não ter uma postura errada. As 

instituições impõem regras, normas, são-exigentes, o aluno absorve tudo isso e se 

adapta a isso. Mas quanto a postura de comportamento, por poder ser moldada na 

escola, pode melhorar ou piorar, dependendo do que a pessoa procura, porque 

muitas vezes a postura é flexível (. .. ) Eu acho interessante esses programas de 

correção postural na escola, mas devia ter um pouco mais de divulgação para a 

população. Não são todas as pessoas que têm essa possibilidade de fazer um 

programa de correção postural, porque as vezes a informação não chega, ou chega 

defasada. É muito importante para o futuro delas, principalmente pra crianças, por 

causa da forma como elas se posicionam nas carteiras escolares, como elas levam o 

material para a escola. Então os medos dos adolescentes, como eles vão entrar na 

adolescência, na postura, a timidez, o que vai acarretar com certeza no futuro, os 

problemas que elas sentirão, devem ser pensados". 
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Entre os desdobramentos presentes nesse discurso vale a pena conferir o destaque para 

uma idéia muito importante na cultura ocidental, que é a idéia de "desenvolvimento mental e 

corporal". A idéia de desenvolvimento e progresso foi e é fundamental no ideário capitalista. 

O ideário moderno se pauta pela crença na propagação e na expansão, no aumento da 

capacidade ou no desenvolvimento das possibilidades de algo, na crença de que o momento 

inicial seja inferior quantitativa e qualitativamente em relação ao momento posterior. A 

postura é então compreendida, como instrumento para esse desenvolvimento, indo ao 

encontro do ideário que atribui à "boa postura" um modelo de aperfeiçoamento, de 

diferenciação e progresso e credita à família e à escola essa tarefa. 

Tendo em vista esta posição, fica fácil compreender como o espaço escolar ganha 

grande representação no imaginário como responsável pela educação da postura, em especial 

nos aspectos atitudinais e comportamentais, como pode ser observado no discurso proferido 

pelos profissionais de saúde que compreendem que a escola tem papel importante: 

"Sim, pelos vários fatores de influência comportamental, a escola tem que 

fa:.er parte da educaçdo. A criança de hoje é o adulto de amanha. Se ndo der essa 

educação ela será um desequilibrado no futuro... Depende, assim, dos acertos e 

erros da vida, a gente adquirir conhecimento e postura frente aos problemas e como 

cada um é responsável por si mesmo, podemos escolher nossa postura frente as 

adversidades. Na escola é onde começamos a formar nossa postura frente aos 

problemas que começam acontecer. É claro que a escola abre a mente para diversas 

coisas, inclusive sua postura perante a sociedade e a si mesmo. É nela que nos 

mostram as diversas visões da vida, e aprendemos a ter discernimento para agir 

conforme nossos conceitos. Tanto se eu tiver falando da postura em relação a 

sociedade, quanto a educação como em relação ao modo de se comportar ela é dada 

e aprendida também na escola. Às vezes, passando por alguma situação, você pode 

adquirir uma postura na escolas e levá-la para o resto da vida. Depende do 

interesse, no caso do aluno, se ele quer ou não aprender a se comportar". 

Evidenciam-se a preocupação com o futuro e a adequação social. A adesão ou a não 

adesão remete à idéia de sucesso ou ao destino de ser "um desequilibrado no futuro" . Fica 

também evidente a idéia de que "cada um é responsável por si mesmo" manifestas pelas 

expressões: "depende do interesse do aluno" ou em "se ele quer ou não aprender a se 
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comportar". Esses discursos evidenciam que idéias concebidas há alguns séculos foram, de 

tal modo, incorporadas à cultura ocidental que perduram até hoje. 

VI - 6 - A postura vista como forma de expressão e comunicação 

Os discursos apresentaram uma outra dimensão ou idéia em tomo da postura corporal. 

Ela foi entendida como uma forma de expressão e comunicação como aparece, por exemplo, 

no discurso emitido pelos profissionais da área de saúde: 

"É uma expressdo corporal O corpo fala, ele transmite o que o individuo 

está sentindo e muita:s vezes pensando. Pela postura dá para ver como a pessoa é, 

ou seja, ela passa isso pela postura que ela adquire. A postura tanto no sentido 

corpo ou forma faz com que o outro perceba com o olho treinado o que se passa, o 

que se informa de si mesmo, tanto de uma forma que implique para seu físico, a md 

postura, como de olhar para a postura, em busca de personalidade, mesmo que as 

vezes este olhar tenha que estar atento às postura camufladas que sdo adotadas, 

como outras como a forma de perceber o que tem em volta". 

O corpo é também uma linguagem, uma forma de expressão e comunicação. Os 

processos de avaliação encontrados no nosso dia a dia são exemplos de como o corpo traz 

uma linguagem. Auscultam-se corações e -pulmões e essa ausculta nos conta do 

funcionamento desses órgãos e nos dão pistas e sinais a respeito do funcionamento de outros. 

Os inúmeros recursos diagnósticos através da imagem presentes no repertório médico 

"fotografam" as estruturas e os tecidos na profundidade, no interior do corpo e essas imagens 

também se prestam a contar sobre a função e a estrutura. Simetrias e assimetrias corporais são 

usadas para contar um pouco sobre as dores e as incapacidades. Existe uma "semiologia" 

médica e uma série de recursos semiológicos que, integrados, se prestam a contar uma história 

clínica. E o que isso quer dizer? Primeiramente que o corpo é uma forma de comunicação. 

Tomando a palavra semiologia extraída do discurso médico, tão importante no 

processo de avaliação que se instalou sobre os corpos e sobre a saúde desses corpos, vale a 

pena ver alguns dos significados a ela atribuídos no Houaiss. Para Ferdinand de Saussure, a 

semiologia é a ciência geral que tem como objeto todos os sistemas de signos, incluindo os 

ritos e costumes e todos os sistemas de comunicação vigentes na sociedade, sendo a 
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lingüística científica o seu ramo mais proeminente. Para Prieto, é o estudo de todos os 

sistemas de representação que têm a comunicação como função, privilegiando o 

funcionamento dos sistemas de signos não lingüísticos, numeração de ruas, de quartos em 

hotéis, códigos navais etc. Para Roland Barthes é o estudo das significações que podem ser 

atribuídas aos fatos da vida social concebidos como sistemas de significação: imagens, gestos, 

sons melódicos, elementos rituais, protocolos, sistemas de parentesco, mitos etc. 

De fato, para além da semiologia médica, é através do corpo que o homem sente o 

mundo e com ele se comunica. Landowski ( 1996: 26) reconhece no corpo um nível 

intermediário entre o plano puramente biológico e o propriamente semiótico, e o compreende 

como instrumento que permite aos sujeitos se comunicarem entre si. Ele diz que a 

comunicação como prática social, repousa inteiramente sobre o estabelecimento e o uso de 

certos códigos. Esses códigos apresentam certa estabilidade. Ele diz que gestos e posturas são 

produtores de sentido. Ritmos, mobilidades e imobilidades remetem a uma linguagem 

complexa e são reveladores de compleições individuais, de humores e sentimentos e também 

o paradigma das disposições aprendidas, inscritas nas maneiras de se portar e constitutivas de 

estilos reveladores da origem social, como segundo os exemplos desse autor, "a soltura 

aristocrática " e a "rigidez pequeno-burguesa ". 

Se presta também a comumcar a posição ocupada pelo outro, demarcando as 

variações de distância entre si e o próximo, uma forma de comunicar posições na sociedade 

como pode ser observado nesse discurso : "Muitas vezes é necessário mudarmos nossa 

personalidade; quem trabalha em hospital, por exemplo, muitas vezes não pode ser 

irreverente, pois estamos tratando de pessoas e devemos manter uma postura séria". 

Landowski 1996 entende que, mesmo calado, o homem não para de se comunicar, 

porque, como seres físicos expostos à vista dos demais, tudo significa, inclusive as formas do 

corpo se comportar e se apresentar quando escapa ao controle. O corpo, segundo Mauss 2003 

é um espaço de inscrição de signos e códigos. A questão levantada por esses autores explica 

um pouco da identificação da postura como uma forma de expressão e comunicação. O corpo 

carrega em si essa capacidade de comunicar. 
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VI - 7 - A postura compreendida como uma manifestação emocional 

Nos discursos dos sujeitos ouvidos aparece a representação de que a postura é uma 

manifestação emocional. É sabido que emoções trazem consigo inúmeras mudanças 

corpóreas. Parte dessa representação encontrada entre os sujeitos pode ser explicada pela 

neurofisiologia. O que não se pode explicar, no entanto, unicamente através da neurofisiologia 

são os valores de juízo, os valores sociais e os aspectos psíquicos que acompanham as 

referências emocionais. 

Entre os discursos em torno da postura aparece essa relação e os valores sociais 

permeando a questão emocional, como pode ser visto nesse discurso proferido pelos 

profissionais: 

"A postura não é só a ftsica, mas também a emocional A postura física pode 

interferir em um desajuste emocional ou alguma alteração emocional pode 

modificar a parte física. Pela postura física muitas vezes podemos saber como está o 

lado emocional da pessoa. A postura mental e a postura fisica podem ser reflexos da 

situação emocional em que a pessoa se encontra. O seu corpo representa e se 

expressa diante as situações em todo e qualquer momento, as reações e predomínios 

posturais reflete as vivências externas e internas. A atitude e a posição do corpo se 

unem quando há uma decepção, por exemplo; a postura emocional altera a postura 

do corpo. As duas estão ligadas; normalmente o fisioterapeuta avalia a postura na 

avaliação física do paciente, mas esquece-se de que a postura relaciona-se ao seu 

estado emocional Quando você tem uma alta carga de tensão na sua casa, na sua 

vida, altera-se todo o metabolismo e também a postura em virtude da carga de 

tensão que isso aca"eta, causando desvios e várias doenças somáticas. A postura 

psíquica reflete a personalidade da pessoa." 

A emoção não pode ser tomada enquanto um fenômeno de natureza estritamente 

fisiológica. Marino Jr. 1975 entende que as emoções são constituídas por quatro elementos 

principais: o conhecimento, a expressão, a experiência e a excitação. No que diz respeito ao 

conhecimento ele destaca as experiências passadas, incluindo nesse espectro influências 

culturais. Ele considera que a expressão da emoção traduz-se externamente através de 

atividades somáticas e autônomas, como expressões faciais e corporais, enrubescimento, riso, 

palidez, reações de fuga ou ataque, por exemplo. Ele considera a experiência como a porção 
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subjetiva do processo emotivo; como o que o indivíduo realmente sente quando emocionado. 

Segundo ele essas experiências podem ser agrupadas em dois grandes grupos, as reações 

afetivas agradáveis e as desagradáveis. Finalmente ele fala da excitação que traduz a 

intensidade dos processos mentais. 

Damásio 2000 argumenta que o estado de sentir uma emoção não implica 

necessariamente que quem sente tenha plena consciência desse sentir. Ele lembra que por um 

longo período as emoções foram tratadas com relativo desdém, muito provavelmente pela 

ênfase dada às questões "racionais". Elas comumente são tomadas como inferiores em relação 

à outras funções humanas, em parte pela sua porção "subjetiva". De todo o modo, esse autor 

considera que as emoções usam o corpo como teatro. 

Keleman 1992 compreende que a anatomia humana é mais do que uma configuração 

bioquímica, mas sim uma morfologia emocional. Segundo ele formas anatômicas produzem 

um conjunto correspondente de sentimentos humanos; é uma morfologia cinética, são formas 

do processo humano que se estendem ao longo do tempo. Essas formas são influenciadas pelo 

meio e pelas sensações e sentimentos internos, estando sujeita, portanto as modificações. 

Portanto, já existem mecamsmos conhecidos sobre as interações psíquicas e a 

organização somática. Nos discursos produzidos entre os sujeitos da pesquisa a idéia de que o 

corpo saudável é o resultado do bem estar fisico, psíquico e social apareceu entre os quatro 

grupos pesquisados, como, por exemplo, neste emitido pelos professores e funcionários da 

escola: 

"É pensar como os gregos: mente sã e corpo são. Quando sua cabeça está 

boa seu corpo acompanha naturalmente aquilo. Efetivamente, tem uma 

combinação de bem estar físico, mental, intelectual e espiritual ao mesmo tempo, 

pois o mal estar de um reflete o outro. Não é somente aquele livre de doença, pois se 

a mente está bem, com pensamentos positivos, o corpo sente isso e a pessoa tem 

mais segurança em si mesma. Com a mente equilibrada, sem stress, o seu corpo 

responde bem a qualquer estímulo físico; mas também não adianta ter uma mente 

saudável, cheia de conhecimentos se o corpo está totalmente debilitado". 
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No entanto, os discursos obtidos junto aos profissionais de saúde que falam dessa 

interação entre a "forma" do corpo e as "emoções" que ele manifesta estão carregados por 

valores de juízo coerentes com a cultura que lhes envolve, estão demarcadas pela mentalidade 

da sociedade de onde provêm: 

"A postura física está relacionada com o emocional de cada um. Por 

exemplo, uma pessoa com uma postura cifótica provavelmente deve ser uma pessoa 

tímida, que tem medo de enfrentar o mundo de frente. Algumas pessoas entendem 

que a postura física reflete psicologicamente, no modo de agir. Há relatos que 

antigamente as mães enrolavam seus bebês bem forte, para no futuro terem aquela 

postura idealizada". 

VI - 7 - a -A idéia de desvantagem associada à má postura 

É interessante notar que não se trata de questionar se de fato as pessoas cifóticas são 

ou não tímidas, mas é bastante relevante perceber que as pessoas cifóticas revelam aos olhos 

do outro não só sua timidez, mas o seu medo de enfrentar o mundo de frente. O discurso 

revela não só haver uma associação entre emoções, afetos, sentimentos e corpo, o que vários 

trabalhos científicos confirmam, mas que essas manifestações são submetidas a um crivo que 

as classifica em posturas aceitas e outras não aceitas. Mais que isso, existe posturas 

idealizadas que são desejadas e outras indesejadas, de acordo com os valores às quais estão 

associadas. 

Schilder 1980 escreveu uma obra sobre a imagem corporal considerada um "clássico". 

Nesse trabalho ele levanta alguns aspectos curiosos. Ele considera que as imagens corporais 

nunca estão isoladas e estão sempre cercadas pelas imagens corporais dos outros. A relação 

com as imagens corporais alheias é determinada pela proximidade ou afastamento espacial e 

emocional. Por isso, as imagens corporais são em princípio, sociais; a imagem corporal de 

alguém nunca está isolada, mas sempre acompanhada pelas imagens corporais dos outros. 

Cabe então uma reflexão sobre os atributos que são associados às características 

tisicas e psíquicas dos indivíduos. Na sociedade de mercado, como já foi visto anteriormente, 

está muito presente a idéia de indivíduo e com ela a busca da independência pessoal, 

principalmente a econômica. A sociedade valoriza a competência pessoal, o desempenho, a 
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utilidade que a pessoa mostra como características que permitem a ascensão social, o 

enriquecimento e a obtenção de status profissional, cultural e econômico. Indivíduos que não 

tragam características que se enquadrem nesse modelo tendem a ser vistos de forma 

preconceituosa e discriminativa. 

Cada sociedade elege certo número de atributos que configura o que o homem deve 

ser tanto do ponto de vista psíquico, moral e intelectual quanto do ponto de vista fisico . Essa 

constelação de atributos é, em certa medida, a mesma para todos os membros de uma 

sociedade, embora tenda a se distinguir segundo os diferentes grupos, classes ou categorias 

sociais. Elas são organizadas e difundidas nos grupos mais centrais do grupo social 

inicialmente e vão se disseminando para as regiões periféricas do grupo. Isso não significa 

que não possa haver resistência a esses modelos. No entanto, essas resistências são vistas 

comumente com estranheza, produzindo a estigmatização e a segregação. 

É interessante observar entre os discursos proferidos pelos sujeitos da pesquisa que as 

associações que se faz entre a postura e os fatores emocionais frequentemente vêm 

complementadas por atributos que podem ser ligadas aos conceitos de desvantagem, 

deficiência ou invalidez, justificando a necessidade de intervenção terapêutica e de prevenção. 

Os conceitos de desvantagem, deficiência e invalidez sofrem variações, mas a guisa de 

discussão optou-se por tomar as definições propostas por Amaral 1992. Ela categoriza a 

deficiência primária como um dano ou anormalidade de estrutura ou função e a incapacidade 

como restrição ou perda da atividade. Trata-se, portanto, de um elemento ou fenômeno que 

engloba os fatores intrínsecos, as limitações em si . 

A deficiência secundária está associada ao conceito de desvantagem bem como com o 

de invalidez. A deficiência secundária está ligada à leitura social que se faz a respeito de uma 

característica e da diferença, levando-se em conta as significações afetivas, emocionais, 

intelectuais e sociais que o grupo atribui a dada diferença. Dessa deficiência, seja pelo prisma 

da desvantagem seja pelo prisma da invalidez, surgem as idéias de que o indivíduo é fraco, 

débil, que não é valido para o trabalho, que não pode acessar a uma vida plena. Isso pode atar 

o indivíduo que porta características compreendidas socialmente como inferiores a uma rede 

de preconceitos, estereótipos e estigma. 



304 

Vale destacar nos discursos que dizem respeito à postura algumas falas que apontam 

para esse fato. É curioso que representações como essas surgiram exatamente em relação à 

postura o que leva a crer que a postura "ideal" e "má postura" são objetos que se opõe e que 

conferem a quem as possui a imagem de sujeitos eficientes e sujeitos deficientes, 

respectivamente, no imaginário da nossa sociedade. Esses fragmentos apresentados a seguir 

foram retirados das falas dos profissionais da área de saúde, dos professores e funcionários da 

escola e dos familiares. À boa postura associaram-se valores considerados superiores, 

ressaltaram-se-lhes a capacidade de adaptação, a eficiência em lidar com as situações 

cotidianas: 

"Se a pessoa tiver uma postura positiva quanto a determinadas situações, 

sua postura ftsica será aparentemente boa. Em alguns casos, como os modelos ou 

outras pessoas famosas, se diz que ela tem postura para aquele determinado papel 

que ela está exercendo. Um policial, um advogado, tem que ter uma postura para 

impor respeito. Pessoas que conseguem encarar os seus problemas sdo desinibidas, 

comunicativas, geralmente mantêm uma postura física mais alongada, mantêm o 

olhar para o horizonte, cabeça erguida, peito aberto. " 

Ao contrário, a má postura foi associada por esses profissionais da área de saúde com 

a ineficiência, a incapacidade de lidar com as demandas cotidianas, remetendo-lhes à situação 

de deficiência e desvantagem em relação a quem apresenta uma "boa postura": 

"Se uma pessoa não tiver postura frente à uma situação, por exemplo, 

automaticamente a postura ftsica poderá se alterar. Quando não estamos bem 

emocionalmente ou socialmente alteramos nossa postura, ficamos mais suscetíveis 

a que outras pessoas invadam nosso intimo, o que não deve acontecer porque não 

podemos demonstrar fraqueza para nossos pacientes. Se a pessoa é mais retraída, 

tindda, introvertida ou triste que não enfrenta o mundo, sua postura será mais 

fechada, curvada diante de tudo, ela tem uma postura inadequada, são mais fracas 

e isso dificulta o seu dia a dia. Se a pessoa tiver uma postura de negativismo sua 

postura fisica será afetada por uma retração, por uma aparência de medo do que 

pode lhe oco"er. Os indivíduos que são mais fracos para os problemas, mais 

acanhados não gostam de ser percebidos tendem a se fechar projetando os ombros 

para frente adotando uma postura corcunda, olhar baixo, sem comunicação". 
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Essas associações entre as caracteristicas fisicas e psíquicas e a atribuição de valores 

no caso da postura foram se desenvolvendo ao longo do processo disciplinador, na ascensão 

da burguesia e radicalizou-se na revolução industrial, que necessitava de homens e mulheres 

preparados para o trabalho e de um olhar em direção às crianças de modo a prepará-las para 

sua inclusão nesse modelo social. Para conseguir a adesão ao modelo uma nova mentalidade 

foi se instalando, novos valores foram sendo impostos. Esse processo se fundamentou menos 

no controle obtido através da força ostensiva, mas muito mais por um progressivo e sutil 

controle que se valeu do abandono do riso, dos jogos e das brincadeiras, substituindo-os pela 

seriedade, pela domesticação e pelo refinamento do corpo, do gesto e da postura, pela 

mudança nas formas de sentir e perceber o mundo, pela busca da disciplina e do autocontrole. 

A preocupação postural passa sem dúvida por aspectos ligados aos saberes médicos, 

ainda que de uma forma frágil, através de pressupostos questionáveis. Mas eles surgiram 

atrelados a uma nova mentalidade que ascendia junto com os valores burgueses. Ainda hoje 

aqueles discursos que lhe constituíram exercem influência nas representações sociais em tomo 

do corpo, da postura e da abordagem postural em crianças. Discursos éticos, morais, ligados à 

etiqueta social, reveladores da reorganização da sociedade na idade moderna, se encontram 

presentes. A questão postural faz parte de um processo que se estendeu desde muito tempo e 

que age sobre o corpo como uma forma subliminar de reforçar os valores da sociedade de 

mercado; portanto, mais do que uma herança estática, é uma dinâmica que se atualiza, 

reinventando-se. Isso é verdade inclusive na forma como estão organizados os saberes 

médicos em tomo da postura. Eles reforçam os valores ditados pela sociedade. 

A questão postural exige a compreensão de conteúdos que transcendem a óptica 

médica. Ela obriga a compreensão de questões econômicas, sociais, culturais. Tomando 

emprestadas as palavras de Alferes (1987: 214) 

··o corpo é um objeto particular de representação. É enquanto tal que se 

produz como corpo saudável ou como um bom corpo segundo a clínica. O 

corpo é, talvez, aquilo que de menos biológico possuímos ··. 
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VII - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esse trabalho evidenciou que os discursos médicos em torno da postura estão 

impregnados por inúmeros valores que escapam da óptica puramente clínica. Eles foram 

organizados e são atualizados mediante preceitos advindos de um ambiente cultural que criou 

a atmosfera propicia para seu surgimento. O ambiente cultural é o que permitiu que as 

preocupações posturais se materializassem; mais do que isso, ele as reivindicou. O conjunto 

de discursos de ordem médica que falam de postura corporal foi fruto de uma mudança prévia 

das regras de etiqueta., da mudança das sensibilidades, do funcionamento social resultante da 

ascensão da burguesia que concebeu o processo civilizador, fortemente marcado pela 

preocupação disciplinar. Mais do que uma questão biológica, a preocupação postural responde 

a uma demanda social, cultural e econômica. Algumas idéias em torno do corpo, da postura e 

da saúde estão tão arraigados no senso comum, qüe resistem à conceituação teórica e aos 

discursos peritos. São encontradas em diferentes setores da sociedade, independendo do 

acesso que esses atores tenham ao conhecimento formal. 

Os mecanismos e as representações soc1a1s em torno do corpo desencadearam a 

necessidade de uma constante atualização; o corpo, a semelhança de outros objetos da nossa 

sociedade, tem a propriedade de tornar-se obsoleto, ultrapassado. Essa constante e soberana 

necessidade de atualização empurra os indivíduos a uma busca contumaz que deixa sempre 

um gosto de atraso, uma vez que, quando se alcança um novo conjunto de saberes ou se atinge 

uma determinada meta corporal, corre-se o risco de que novos saberes já estejam constituídos 

ou que novos modelos já tenham sido propostos. No caso dos profissionais da área da saúde 

isso pode gerar a sensação de estar sempre sobre uma corda bamba, de, ao mesmo tempo em 

que experimenta uma confiança nos seus saberes, estar sempre duvidando de sua atualidade. 

Para os sujeitos de uma sociedade assim estabelecida fica sempre uma sombra de dúvida se as 

decisões que tomam em relação ao corpo são as mais acertadas. Raramente se experimenta 

uma sensação de estabilidade em relação ao corpo, a sua forma e a sua saúde. 

O corpo e a postura corporal, enquanto objetos capazes de simbolizar e significar, 

traduzem status social, valores culturais e articulam-se com outros instrumentos que 

demarcam o papel do sujeito numa sociedade. Eles participam de uma normatização que 

desencadeia as esferas do normal e do patológico, através do estabelecimento do modelo 
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ideal. Os discursos médicos se prestam, no caso da postura, a articular "razões" 

aparentemente objetivas que se preste a justificá-lo. Mas ao fazê-lo, por tratar-se de um objeto 

primordialmente estabelecido em razões culturais, organiza-se de modo frágil, com 

pressupostos conflitantes e com parâmetros pouco precisos. Para quem precisa desses 

conhecimentos para tomar decisões, para decidir por uma intervenção, fica sempre uma 

sensação de dúvida e conseqüente fragilidade. A visão profissional crítica fica truncada, uma 

vez que a capacidade decisória depende de pressupostos construídos sobre um terreno 

movediço. 

Na lógica de produção, o corpo representa um instrumento forte, disponível para a 

ação e simultaneamente dócil, pronto a obedecer. A postura humana participa desse projeto da 

sociedade burguesa. como resultado de um controle que é exercido não só através dos 

encontros interpessoais, mas principalmente do autocontrole. As preocupações com a postura, 

segundo o que ficou evidenciado nesse trabalho, são antes expressões do processo disciplinar 

que resultou na autodisciplina. São também de uma modalidade de controle adornada pela 

crença no auto cuidado tomado enquanto uma benesse, um premio. 

Os cuidados posturais estão profundamente atrelados à óptica da produção dentro do 

modelo capitalista, objetivando o aumento da produção, o melhor aproveitamento do tempo, o 

maior controle em direção ao modelo disciplinado. Eles estão voltados para a lógica do 

trabalho. A preocupação com a postura das crianças surge como modalidade desse processo 

de controle sócio-cultural, onde são vistas como futuros trabalhadores. O papel desempenhado 

pela criança nessa sociedade levou à criação de uma nova rede de preocupações que inclui a 

idéia de introduzir a correção postural no ambiente escolar. A ação do profissional em direção 

à intervenção terapêutica, tanto em crianças quanto em adultos, deve antes questionar a que 

interesses essa ação vai responder, se ela pretende de fato acudir às necessidades desses 

sujeitos ou apenas fazer com que o sujeito agüente ainda um pouco mais, produza ainda um 

pouco mais, otimize ainda mais o seu tempo. 

A postura corporal mostrou-se uma palavra polissêmica, que envolve a forma do 

corpo, as atitudes e os comportamentos, as emoções e sentimentos dos indivíduos, mas tudo 

sob um forte crivo de julgamento que separa inferiores de superiores, normais de desviantes, 

homens brutos de homens civilizados. Ela está incorporada à uma lógica cultural muito mais 
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do que a uma esfera estritamente biológica. Em outras palavras, a postura corporal só pode ser 

mais bem compreendida sob um olhar interdisciplinar. 

Os achados desse trabalho evidenciam a necessidade de refletir sobre os discursos 

científicos em tomo do corpo e da sua forma e sobre como eles são difundidos, 

principalmente nos espaços acadêmicos ocupados em formar profissionais que objetivam 

arrastar o corpo em direção aos modelos estabelecidos como normais. É possível que os 

estudiosos e os profissionais de postura estejam se prestando mais a instrumentos de controle 

e de disciplina do que a agentes disponíveis à obtenção do bem estar. Apesar do trabalho ter 

mostrado que as visões de corpo ultrapassam a esfera estritamente reducionista do corpo a 

uma máquina, ainda é hegemônica no campo da saúde a discussão em tomo de objetos como 

corpo, postura, saúde e doença baseada apenas na redução do corpo a uma máquina que pode 

ser compartimentalizada. 

Para isso é preciso compreender que na formação desses profissionais as diferentes 

áreas de conhecimento como a anatomia, a fisiologia, a biomecânica, a antropologia, a 

sociologia, a psicologia não podem ser concebidas de maneira hierárquica ou estanque. É 

preciso jogar luz para os interstícios do conhecimento onde estas áreas se encontram, 

compreendendo que cada uma permite a existência da outra. Também a produção de 

conhecimento deve levar em conta que um objeto como o corpo não pode ser compreendido 

de modo descontextualizado. É preciso permitir ver ao aluno e aos profissionais que abordam 

o corpo como as ordenações sobre o corpo aconteceram e como elas se atualizam, 

possibilitando-lhes um olhar crítico e possivelmente uma abordagem terapêutica mais voltada 

ao homem e menos às necessidades de mercado. 
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GLOSSÁRIO 

Aferências: (aferente) que vai da periferia para o centro. O contrário de eferente. 

Apoio bipodai: apoio realizado pelos dois pés simultaneamente. 

Articulações Esternoclaviculares: articulação que une o osso esterno a clavícula 

Articulações Acromioclaviculares: articulação que une o osso da clavícula ao osso do 
acrômio 

Eferências: (eferente) que vai do centro para a periferia. O contrário de aferente. 

Exteroceptores: ( exteroceptor) terminação nervosa sensitiva, que recebe as excitações, 
proveniente do meio exterior. 

Músculos paravertebrais:conjunto de músculos que compõe a cadeia muscular espinhal 
alojados lateralmente nos processos espinhosos. 

Processo odontóide:extensão cranial do corpo da segunda vértebra cervical (áxis) num 
processo ósseo forte. 

Proprioceptores: terminação nervosa que recebe os impulsos nervosos referente aos 
movimentos e postura do corpo. Existem principalmente nos músculos, tendões, articulações 
e aparelho vestibular. 

Recurvato: diz-se de membro ou segmento voltado para trás. 

Sínfise Mentoneira (também conhecida como sínfise mentoniana): Crista suave localizada na 
linha mediana da mandíbula, que é a linha de junção das duas peças que compõem o osso no 
feto. 

Trago: eminência pontuda, localizada anteriormente à concha no pavilhão da orelha, com a 
superficie inferior recoberta por um tufo de pêlos. 

Valgo: diz-se de membro ou segmento de membro voltado para fora. 

Varo : diz-se de membro ou segmento de membro voltado para dentro. 

Vértix: também chamado vértice, o ponto mais alto da abóbora craniana. 


