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                                             RESUMO 

 
A presente pesquisa tem como intuito esclarecer o que vem a ser postural 

corporal, devido à magnitude desse problema nos dias de hoje. Para a 

realização deste trabalho partimos para uma pesquisa bibliográfica, visando 

coletar informações referentes ao tema proposto. Concomitantemente a 

pesquisa bibliográfica foi realizada a pesquisa de campo, na qual buscamos 

colher informações relevantes para a identificação e tratamento de desvios 

vertebrais infantis e tratamento de desvios vertebrais infantis ocasionados por 

uma má postura assumida. No decorrer do trabalho procuramos, em um 

primeiro momento, mostrar a história e a formação da coluna vertebral, para 

então, darmos maior ênfase na postura corporal, enfatizando seus conceitos e 

suas conseqüências. Para isso, respaldamos nossos estudos em diversos 

autores, os quais serão abordados no decorrer do trabalho. Nosso objetivo foi 

analisar se o excesso de peso contido nas mochilas e mochiletes das crianças 

de seis a dez anos poderiam causar possíveis desvios vertebrais nas mesmas, 

tentando também, demonstrar a relevância da atividade física para a 

manutenção de uma postura adequada e correta, evitando desta maneira 

futuros problemas posturais. Realizamos uma pesquisa qualitativa com 

métodos quantitativos e, para tal, utilizamos a pesagem de 450 mochilas e 

mochiletes e entrevistas semi-estruturada e gravadas com quatro sujeitos, 

sendo dois da área médica  e dois da área da educação, estando estes 

caracterizados na metodologia deste trabalho. Depois de todos os dados 

coletados, podemos constatar que há um aumento nos últimos anos, de 

crianças com casos de desvios vertebrais, sendo a cifose a mais comum e 

tendo como causa primordial posturas viciosas, onde se encaixam posturas 

escolares inadequadas e excesso de peso contido nas mochilas e mochiletes. 

Nota-se então a importância da prática de atividade física para a prevenção e 

manutenção de uma boa postura nesta faixa etária. 

 


