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                                             RESUMO 

 
O trabalho refere-se aos problemas no pé da criança, causados pela má 

formação dos arcos. Nele serão expostas as causas que fazem com que isso 

possa ocorrer, demonstrando o papel do professor de educação física nesse 

processo. Utilizamos para isso, uma pesquisa de cunho descritivo e 

bibliográfico, de ordem qualitativa, juntamente com uma pesquisa de campo, 

usando como instrumento dessa pesquisa, a entrevista. Os sujeitos 

pesquisados foram médicos ortopedistas, no total de três, e profissionais que 

atuam na área da educação escolar que tenha a faixa etária de até sete anos 

de idade, sendo ao todo quatro profissionais.  O tipo de entrevista foi a semi-

estruturada, utilizado como instrumento o gravador. Depois de coletados os 

dados foi feito uma categorização para que, em seguida, tivesse como fazer 

uma análise mais detalhada. Diante de tudo isso, podemos observar um pouco 

do que era realmente o nosso medo antes de desenvolver essa pesquisa. 

Observamos muito a falta de preparo, ou quem sabe até de conhecimentos, 

dos profissionais da área para estarem atuando na área da saúde. A 

preocupação do profissional com o pé da criança, quando existe, é de uma 

forma global. Não preocupam muito se a formação está sendo adequada e não 

preocupavam em desenvolver um trabalho que possa auxiliar no processo de 

formação do pé. Eles talvez não saibam do enorme campo de trabalho que 

podem estar atuando e, conseqüentemente, da sua importância para a 

sociedade. Para que isso possa acontecer, primeiramente, deve-se ter um 

conhecimento adequado quanto ao campo teórico, para que assim possa 

desempenhar um bom trabalho e ser a cada dia mais reconhecido, e com isso, 

mais respeitada a sua profissão.   

 


