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RESUMO 

 

Tendo em vista que o presente estudo busca compreender, abordar as ocorrências e os riscos 

de doenças relacionadas com o exercício do trabalho de professor, apresentar questões que 

proporcionem bem-estar aos sujeitos e, ainda, de maneira que sua prevenção possa trazer 

segurança ao indivíduo. Entender a biomecânica dos movimentos exigidos através de 

atividades repetitivas e desenvolvidas em ambientes planejados ergonomicamente 

inadequados, pesquisa-se sobre os aspectos ergonômicos: doenças ocupacionais, dificuldades 

e pressões vivenciadas no trabalho docente como propiciadora de tensão existente, buscando 

na ergonomia condições favoráveis para preservar a saúde dos educadores, a fim de realizar 

um estudo de caso com professores da rede pública de ensino de Piraí do Sul – PR. Realiza-

se, então, uma pesquisa com finalidade básica e estratégica, do tipo descritivo-exploratória, 

abordagem quali-quantitativa através do método hipotético-dedutivo, procedimentos teóricos 

e um levantamento através de questionário. Com os resultados obtidos no questionário foram 

possível analisar e identificar situações com as quais os professores se sentiam insatisfeitos e 

que se deparavam diariamente, o comportamento ao realizarem o trabalho proposto, 

adaptações que muitas vezes afetavam a sua saúde, mas que devem ser realizadas para que os 

objetivos fossem atingidos. Percebe-se a sua relevância na prevenção e direcionamento da 

prática pedagógica, o quanto a ergonomia tem para contribuir para a educação, a necessidade 

de ações pedagógicas, programas que tenham como objetivo auxiliar o docente trazendo 

benefícios e proporcionando um melhor desenvolvimento através da qualidade e eficiência no 

ambiente de trabalho. 

 

Palavras-chave: Ergonomia. Prevenção. Saúde dos Educadores.  

 



 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

A ergonomia surgiu como meio de auxiliar a vida das pessoas, presente no dia a dia e 

ligada a vários setores como indústrias, instituições escolares, na própria casa, proporciona 

benefícios para as necessidades humanas e dessa forma, os resultados tornam-se eficientes. 

Ergonomia é um conjunto de disciplinas que estuda a relação entre o homem, às 

máquinas, ambiente de trabalho e métodos organizacionais empregados com aplicabilidade de 

conhecimentos de anatomia, fisiologia e psicologia para descobrir questões originadas dessa 

relação. 

 Conhecer a biomecânica do ser humano, constituição óssea, muscular é importante no 

conhecimento e desenvolvimento dos níveis de intervenção ergonômica que favoreçam a 

organização do trabalho e proporcionem bem-estar na execução diária, repetitiva dos 

movimentos, que se não forem analisados adequadamente poderão causar acidentes e 

tornando-se perigoso, causando vários problemas à saúde das pessoas e também diminuindo o 

desempenho dos sistemas. 

No Brasil, Lesões por Esforços Repetitivos (LER), Distúrbios Osteomusculares 

Relacionados ao Trabalho (DORT), são processos mórbidos que podem ser iniciados ou 

exacerbados por diferentes atividades profissionais caracterizados pela ocorrência de vários 

sintomas concomitantes ou não; dor, parestesia, sensação de fadiga, compressão de nervos 

periféricos e síndromes miofaciais.  

Estudos comprovam alta prevalência destes sintomas osteomusculares em 

trabalhadores. Muitos desses sintomas podem acarretar o afastamento do trabalho, por 

quadros álgicos intensos ou pelo desenvolvimento de doenças ocupacionais. 

A carga horária excessiva e os baixos salários intervém na qualidade de vida e no 

estado emocional, já que muitos desses profissionais levam para casa atividades que deveriam 

ser executadas no trabalho, ocasionando efeitos maléficos para sua saúde, uma vez que essa 

atividade extra pode interferir no lazer destes. Este trabalho excessivo e pouco remunerado 

pode favorecer ao aparecimento de sintomas osteomusculares. Para isso é importante à 



elaboração de práticas ergonômicas com o intuito de prevenir os sintomas ósseos e 

musculares. 

Nesse sentido, uma das principais causas de afastamento de professores da escola está 

relacionado a distúrbios osteomusculares e doenças da coluna vertebral, analisar os riscos e 

formas de prevenção é necessário para que afecções por traumas crônicos repetitivos sejam 

evitados, buscando através da ergonomia uma aliada nas causas de doenças ocupacionais, 

dessa forma um corpo docente saudável e um ensino com melhor qualidade.  

Então, o objetivo geral da pesquisa é realizar um estudo de caso com professores da 

rede pública de ensino de Piraí do Sul – PR, analisando os principais fatores de prevenção de 

doenças do sistema ósseo-muscular em trabalhadores da área de educação e as condições do 

local de trabalho, através de uma abordagem ergonômica como forma de contribuição na 

melhoria da qualidade de vida. 

Para tanto, foram delineados os seguintes objetivos específicos: Identificar as causas e 

os riscos das doenças ocupacionais, diagnósticos mais frequentes advindos da profissão. 

Verificar a prevalência de sintomas osteomuscular e as condições ergonômicas de 

professores, investigando as dificuldades e pressões vivenciadas no trabalho docente como 

propiciadora de tensão existente e dessa forma, buscar condições favoráveis para preservar a 

saúde dos educadores. 

Parte se da hipótese de que para evitar problemas futuros, mudanças de hábitos 

inadequados são imprescindíveis, pois dentro de um sistema escolar erros posturais entre os 

professores que possuem hábitos sedentários, alimentação inadequada, predomínio da posição 

sentada, postura incorreta, inadequação muscular, adaptação à posição alterada, falha 

estrutural devido à lesão ou doença, são evidentes e necessitam de uma boa orientação e o 

ambiente escolar é o local onde os professores deverão ter apropriação dessas informações e 

conhecimentos. 

Assim, para viabilizar o teste da hipótese, realiza-se uma pesquisa de finalidade básica 

e estratégica, do tipo descritivo-exploratória, abordagem quali-quantitativa através do método 

hipotético-dedutivo, procedimentos teóricos e um levantamento através de questionário. Na 

realização desta pesquisa irá utilizar-se de fontes primárias, visto que temos em posse dados 

ainda não estudados e também fontes secundárias, devido à coleta de informações 

bibliográficas pautadas no assunto objeto de estudo. 



A pesquisa será realizada por meio de um questionário autoaplicável com professores 

pertencentes à rede estadual de ensino, explicado como ocorrerá o preenchimento em seguida 

sendo distribuído para cada professor. 

Este artigo está subdividido em dois tópicos, em que no primeiro, abordam-se assuntos 

da relação entre o sistema esquelético, partes anatômicas e fisiológicas aos desvios e 

assimetrias posturais como também ao estado de equilíbrio dos músculos esqueléticos. No 

segundo tópico, apresentam-se as teorias sobre os principais fatores que interferem na postura 

corporal do professor e uma análise diagnóstica para a correção em um ambiente de trabalho, 

posteriormente a metodologia será evidenciada apresentando os principais autores escolhidos 

para fundamentar o trabalho, encerrando com as considerações finais. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Primeiramente devemos observar que a biomecânica está relacionada com os 

movimentos do corpo humano, o ser humano com seus diferentes sistemas necessita do 

movimento para estar realizando atividades básicas do dia a dia, como: andar, correr, 

transportar, sentar, levantar, arremessar entre tantas outras. O estudo do mecanismo de como é 

formado, seu funcionamento é de grande importância para compreender o papel que a ciência 

da biomecânica desempenha. 

De acordo com Amadio (1989 apud NOZAKI, 1999, p. 251): 

A Biomecânica é definida como uma disciplina, entre as ciências derivadas das 

ciências naturais, que se ocupa com análises físicas de sistemas biológicos; 

consequentemente, com análises físicas do corpo humano. Esses movimentos são 

estudados por meio de leis e padrões mecânicos em função das características do 

sistema biológico humano, incluindo conhecimentos anatômicos e fisiológicos. 

A partir do entendimento anátomo-fisiológico, cinemática e mecânica que formam a 

biomecânica interdisciplinar, estudos são realizados em diversos níveis de pesquisa como 

métodos de investigação específicos e próprios, fundamentando-se nas leis e princípios 

científicos. 

Assim sendo, entende-se que o sistema musculoesquelético é responsável pelas ações 

de contração vigorosas, e das contrações que desempenham um papel fundamental no 

controle postural (ALFIERE; MOURA, 2008). Segundo Knoplich, (1985), é no centro de 



gravidade que está localizada a força de gravidade que é a soma de todas as forças aplicadas 

aos constituintes do corpo. Essa força possui três características: 1) é uma força aplicada 

constantemente sem interrupções; 2) Só é aplicada numa única direção ao centro da terra; 3) 

Atua sobre cada uma das partículas do nosso corpo. No centro de gravidade a soma dos 

movimentos devido ao peso de todas as partes do corpo é igual à zero, atingindo assim, um 

equilíbrio. 

Os músculos e os ossos são indispensáveis para manter o estado de equilíbrio, para 

que não ocorre a queda, por exemplo, ao fazer um movimento como erguer um objeto, 

quando um músculo se contrai o outro relaxa, portanto é onde ocorre o relacionamento entre 

as forças internas e externas. 

Desta maneira, desde as vértebras que protegem o sistema nervoso, há uma conexão 

entre a mente e os órgãos tudo precisa da coluna para que o corpo funcione, o crânio que 

protege o cérebro, a cervical que equilibra a cabeça, a dorsal que contém os órgãos mais 

importantes como: coração, pulmões, estômago, fígado, rins, intestino, a lombar que liga a 

parte superior à inferior e a região sacral do controle, obesidade e circulação. 

Quando se fala em sobrecarga o rendimento está ligado, quando não se possui uma 

postura adequada, o gasto de energia é maior, o rendimento se perde, o cansaço aumenta 

porque alguns músculos são forçados mais que o necessário e ficam fracos porque não estão 

sendo utilizados e consequentemente, as dores acabam aparecendo. Por outro lado, quando se 

tem uma boa postura o resultado é positivo, evitando problemas, os órgãos funcionam melhor, 

não ocorre à sobrecarga nas articulações, ossos e músculos, o rendimento é evidenciado. 

Portanto, conhecer a biomecânica do corpo humano, como ele se desenvolve, se 

articula, seus movimentos, sua formação, as várias estruturas que o compõem e sua relevância 

para uma consciência corporal é de suma importância, pois ao se adquirir uma postura 

relevante através das atitudes, muitas vantagens poderão ser obtidas para prevenir várias 

doenças.  

 

 

 

 



3 ERGONOMIA E O AMBIENTE DE TRABALHO 

 

A ergonomia surgiu como meio de contribuir para a saúde do trabalhador, evitando 

várias doenças ao proporcionar condições adequadas, segurança, bem-estar, dai a importância 

de possuir um controle dessas condições de trabalho é fundamental na prevenção de 

acidentes, dores e fadiga, sobrecargas e na perda da própria qualidade de vida. 

Segundo Caires et al. (2017, p. 98): 

o termo Ergonomia é derivado da palavra grega “Ergon” que significa trabalho, e da 

palavra “Nomos” que significa regras. Assim, temos que a ergonomia é um conjunto 

de disciplinas que estuda a interação entre o homem, as máquinas, ambiente de 

trabalho e métodos organizacionais empregados com aplicação de conhecimentos de 

anatomia, fisiologia e psicologia para solucionar problemas originados dessa 

interação. 

Possuir conhecimentos sobre anatomia corporal, biomecânica, entender como funciona 

o corpo humano, seus diversos sistemas, movimentos necessários para estar realizando 

atividades básicas do dia a dia, como: andar, correr, transportar, sentar, levantar, arremessar 

entre tantas outras é de grande relevância para compreender o papel que a ciência desempenha 

na vida das pessoas. 

A partir do entendimento anátomo-fisiológico, cinemática e mecânica que formam 

essa interação, estudos são realizados em diversos níveis de pesquisa como métodos de 

investigação específicos e próprios, fundamentando-se nas leis e princípios científicos. 

Aplicação dos termos da física como força, momento, equilíbrio, alavancas, relacionado ao 

movimento são importantes para um entendimento básico e claro para identificar dessa forma 

uma análise de movimento, suas causas e efeitos nos organismos vivos. 

Para a ergonomia, uma situação de trabalho é um local onde há ocorrência 

simultânea de fenômenos socialmente e tecnologicamente determinados. Por essa 

razão, é exigido da ergonomia, enquanto ciência, que proceda ao mesmo tempo 

como ciência social, biológica e exata (SANTOS e FIALHO, 1997, p. 49). 

Na educação a ergonomia como ciência interdisciplinar, colabora para que estudos 

investiguem e diagnostique a prática pedagógica de professores e na maneira como os riscos 

ergonômicos, inadequações, afetam o ambiente de trabalho na maneira como são organizados, 

as suas condições e contribuições para o bem-estar e eficiência na produtividade. 

Pode-se observar que em relação à Análise Ergonômica do Trabalho – AET. 



De acordo com Silva (2013, p. 128),  

 

Uma AET é a aplicação dos conceitos da ergonomia para analisar, diagnosticar e 

propor correções para uma situação de trabalho. Deve estudar as condições de 

técnicas, ambientais, organizacionais, cognitivas e de regulação de trabalho, para a 

adaptação do trabalho ao trabalhador. 

Podemos destacar alguns tópicos relacionados ao ambiente escolar e que influenciam 

na eficiência do ensino e aprendizado como:  

O quadro negro muito utilizado pelos professores e que deve estar em uma posição em 

que cada professor de acordo com sua estatura consiga ajustar de forma correta, evitando ficar 

em posições que causem lesões por esforços repetitivos. Percebe-se que muitos professores 

são alérgicos ao pó do giz, então ter como alternativa um quadro branco que não utilize o giz 

é muito importante. 

Deve-se possuir uma boa iluminação para que os educadores consigam estar 

realizando as atividades adequadamente durante o ensino e após, sendo que a maioria passa 

muito tempo corrigindo avaliações, preparando as aulas, organizando o trabalho, carregando 

livros, evitando dessa forma problemas de visão, dores de cabeça e stress. 

O mobiliário como mesas, cadeiras, posição no computador devem oferecer conforto 

para que o professor consiga ter uma postura correta, apesar de passar muito tempo em pé. 

Oferecer alternativas, materiais de apoio, equipamentos como tv, dvd, som, data-show, 

computador, internet, impressora, microfone, que facilitam o desenvolvimento das aulas e 

evitam o desgaste do professor.  

Esses recursos como no caso do microfone, importante para que o professor consiga 

poupar a voz, já que muitas vezes se depara com turmas numerosas e ocorre à necessidade de 

alterar o tom, poderá auxiliá-lo na prevenção de doenças como lesões, inflamações na 

garganta entre outras do gênero.  

Procedimentos significativos como exercícios físicos de alongamento, flexibilidade, 

ginástica laboral, métodos de prevenção para a conservação da saúde deve-se dar ênfase, 

sendo que é pequeno o tempo utilizado e proporcionará grandes benefícios.  

Para Guimarães et al. (2011, p.117) 



[...] Assim, os critérios para a definição dos parâmetros do mobiliário dos postos de 

trabalho são selecionados a partir de observação do modo de execução da atividade, 

identificação das características físicas do ambiente e exigências relacionadas à 

organização do trabalho. 

 

A NR 17 (ANEXO A) que trata da Ergonomia, onde parâmetros são estabelecidos 

através dessa Norma Regulamentadora para um melhor desempenho eficiente, conforto e 

segurança dos trabalhadores, vai permitir adaptação das condições de trabalho às suas 

características psicofisiológicas (BRASIL, 2007).  

Segundo Pinheiro (2016), é importante para a qualidade do trabalho do professor que o 

próprio gestor ou mantenedor da instituição observe e acompanhe certas ações para garantir 

uma ergonomia educacional e traga contribuições significativas. A escola deve proporcionar 

aos seus professores uma análise ergonômica e diagnóstica, após o levantamento desse 

trabalho, diversas recomendações podem ser geradas. 

Montar um cronograma de ação para atuação, em que se poderá ocorrer ajustes em 

mobiliário, ambiente como: iluminação, temperatura, ruído, também organizacional 

relacionando a jornada de trabalho, pausas, orientações, relacionamentos, metas são 

essenciais. 

Vários estudos são propostos na área da educação quando se diz respeito à saúde do 

trabalhador especificamente a do professor. 

Entre os problemas de saúde mais frequentes entre os professores, podem-se destacar 

os de ordem psicoemocional, postura corporal (dor nas pernas, costas), os de voz (volume, 

intensidade, desgaste) e que está ligado às condições de trabalho. 

De acordo com Silvany Neto et al. (1998, p. 117), um estudo desenvolvido em 1995, 

pelo Sindicato dos Professores no Estado da Bahia, em parceria com o Departamento de 

Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia, 

denominado: “Investigação das Condições de Saúde e Trabalho dos Professores da Rede 

Particular de Ensino”, revelou que as queixas mais frequentes a respeito das condições de 

trabalho foram: o esforço físico (trabalho em pé, escrita no quadro negro, subir e descer 

escadas), bem como a exposição ao pó do giz, ritmo acelerado de trabalho, ambiente 

intranquilo e estressante. 



Segundo estudo realizado com professores atendidos pelo centro de estudos da saúde 

do trabalhador (CESAT) de Salvador, Bahia, 66 % dos professores atendidos receberam 

diagnóstico de doença ocupacional, as doenças mais frequentes entre os professores são 

doenças englobadas como a denominação de lesões por esforços repetitivos e distúrbios 

osteomusculares relacionados com a (LER/DORT), síndrome do túnel do carpo e outras 

mononeuropatias dos membros superiores; e síndrome do manguito rotatório, sinovite, 

tenossinovite, epicondilite, síndrome cervicobraquial, bursite e tendinite, ou seja, distúrbios 

ósseos e musculares dos membros superiores, doenças da laringe e das cordas vocais (PORTO 

et al, 2004).  

Portanto, percebe-se o quanto a ciência da ergonomia é importante para a qualidade de 

vida do trabalhador, na detecção de problemas, valorização do profissional e conscientização 

de que é possível planejar um ambiente favorável no qual todos terão bons resultados. 

 

4 METODOLOGIA  

Para alcançar o objetivo deste estudo, usou-se uma metodologia com finalidade básica 

e estratégica, do tipo descritivo-exploratória, abordagem quali-quantitativa através do método 

hipotético-dedutivo, procedimentos teóricos e um levantamento através de questionário. 

Na realização desta pesquisa irá utilizar-se de fontes primárias, visto que temos em 

posse dados ainda não estudados e também fontes secundárias, devido à coleta de 

informações bibliográficas pautadas no assunto objeto de estudo. 

A pesquisa será realizada por meio de um questionário autoaplicável com 20 questões, 

explicado como ocorrerá o preenchimento em seguida sendo distribuído para cada professor. 

A faixa etária entre 28 a 55 anos pertencentes à rede estadual de ensino, deste modo, a 

amostra ficou constituída de 16 professores, sendo 14 do sexo feminino e 2 do sexo 

masculino. 

 

 

 

 



5 RESULTADOS  

 

Os resultados foram analisados através de estatística descritiva, através do software da 

Microsoft office excel, ferramenta norteadora da pesquisa, sendo que sua aplicação visa 

discutir questões relativas a hábitos posturais e comportamentais. 

Após análise dos dados obtidos através da coleta de dados e seguindo os objetivos 

propostos, foi possível chegar aos seguintes resultados. 

Em relação ao questionário autoaplicável os resultados demonstraram que, no gráfico 

1, os professores que apresentam  dor/desconforto nos braços no nível moderado são de 

56,25%, sendo dor/desconforto de cabeça 43,75% forte, 18,75% moderada e nas costas de 

43,75% classificados como forte, 25% moderada e 12,50% extremamente forte, dor moderada 

no pescoço e estômago 37,50%, sendo que 18,75% apresentou dores fortes no pescoço. De 

outro lado, 33,33% ausência de dor/desconforto nas pernas, 31,25% ausência de 

dor/desconforto nos pés. 



 

Gráfico 1: Resultados de dor/desconforto em partes do corpo da amostra avaliada 

Fonte: Própria (2019) 

No gráfico 2, 56,25% dos professores estão muito insatisfeitos com o transporte do 

material escolar, 43,75% parcialmente insatisfeito com o trabalho repetitivo, 43,75% 

parcialmente insatisfeito utilizando o quadro, com 25% muito insatisfeito, em relação a 

valorização do trabalho, 43,75% sentem-se muito insatisfeito, nervoso e pressionado 

psicologicamente, em relação a autonomia não estão nem satisfeito, nem insatisfeito com 

37,50%. 



 

Gráfico 2: Resultados relacionado aos objetos e causas do trabalho da amostra avaliada 

Fonte: Própria (2019) 

No gráfico 3, 43,75% consideram inadequada sua postura para pegar objeto do chão, 

37,50% o tempo de sono e postura para escrever inadequada e 31,25% totalmente inadequada 

a postura ao utilizar o computador. 



 

Gráfico 3: Resultados relacionado ao tempo de sono e postura da amostra avaliada 

Fonte: Própria (2019) 

Com os resultados obtidos no questionário foi possível analisar e identificar situações 

com as quais os professores se sentem insatisfeitos e que se deparam diariamente, a 

importância dos diagnósticos frequentes na forma de prevenção e nas causas e riscos das 

doenças ocupacionais, o comportamento ao realizar o trabalho proposto, adaptações 

realizadas e que muitas vezes afetam a sua saúde, mas que devem ser feitas para que os 

objetivos sejam atingidos.  

Através desse estudo procurou-se entender, os riscos e análise ergonômica, os pontos 

que podem ser melhorados, evitados e dessa forma, contribuir para a valorização e o bem-

estar do professor no trabalho.  

Os objetivos foram atendidos e a pergunta respondida com a confirmação da hipótese, 

mostrando que se faz necessária à adoção de estratégias para a tentativa de equacionar o 

problema de hábitos posturais incorretos como programas de prevenção educacional sobre a 



postura corporal, como forma de levar os educadores, informações relevantes que irão 

influenciar as suas vidas, evitando dessa forma problemas futuros que poderão trazer 

desconforto. 

Portanto, partindo da análise do estudo efetuado e dos resultados obtidos, percebe-se 

que estudos nesse sentido são relevantes na prevenção e direcionamento da prática 

pedagógica, o quanto a ergonomia tem para contribuir para a educação, a necessidade de 

ações pedagógicas, programas que tenham como objetivo auxiliar o docente trazendo 

benefícios e proporcionando um melhor desenvolvimento através da qualidade e eficiência no 

ambiente de trabalho. 

 

6 DISCUSSÃO  

Os resultados encontrados no presente estudo sugerem que os professores se deparam 

diariamente com situações pelas quais tem que estar enfrentando, tanto emocionais, quanto 

social, físicas e que com o tempo poderá causar problemas graves à sua saúde, refletir o que 

fazer através de políticas educacionais estratégicas, colocando em ação essas ideias, necessita-

se de um bom planejamento educacional para que resultados eficientes apareçam e situações 

prejudiciais sejam excluídas do seu dia a dia. 

Os resultados demonstram que mais da metade dos professores, cerca de 56,25% nível 

moderado apresentam dor/desconforto no braço ou seja pelo esforço repetitivo ou pelo stress 

causado pelas situações com que se depara, a mesma porcentagem demonstra que ele 

considera um trabalho dinâmico ou seja tem que estar sempre sendo organizado, disciplinado, 

criativo, flexível com os enfrentamentos que a profissão necessita, outros índices que chamam 

atenção são os que apontam a dor de cabeça com 62,5 % valor cumulativo entre moderada e 

forte e as dores nas costas com 81,25% entre moderada, forte e extremamente forte como 

vilãs do estado físico e mental dos professores. 

Em relação ao material escolar, esforço repetitivo, utilização do quadro temos uma 

média de 56,25% de professores parcialmente insatisfeitos ou muito insatisfeitos, o que 

demonstra a necessidade de estar tendo um olhar direcionado a adequação dos objetos ao 

professor, que ele possa estar ajustando, transportando, manipulando, melhorando assim, o 

seu contato com o ambiente que o cerca. 



Estudos demonstram que estar trabalhando em um ambiente adequado, confortável, 

flexível, confiável, respeitoso, sociável irá trazer benefícios para os indivíduos que dele se 

utilizam. 

O estudo também demonstrou que os professores tem consciência da importância de se 

ter uma boa postura, mas que muitos não a realizam da forma adequada, com 37,50% a média 

do tempo de sono e postura no nível inadequado. 

Para isso, um aspecto importante é a necessidade de um programa de triagem postural 

na rotina dos educadores, para que possam estar preparados para atuar no ambiente escolar e 

que haja continuidade no repasse das orientações. 

 

7 CONCLUSÃO  

 

Na presente pesquisa sobre aspectos ergonômicos/doenças ocupacionais e o 

trabalhador da área de educação percebeu-se a necessidade de investigar os vários fatores que 

causam a postura inadequada e os fatores que irão colaborar para o controle postural, 

estimulação de comportamentos saudáveis e implementação de ações preventivas. 

Através do seguinte estudo observou-se que os professores possuem conhecimento, 

identificam os próprios comportamentos em relação às atitudes corretas de postura e 

ergonomia que necessitam dentro do espaço escolar, os métodos e materiais que 

proporcionem um melhor desenvolvimento do seu trabalho, e que para isso é necessário um 

olhar diferenciado para que os resultados sejam atingidos com eficiência.  

No entanto, novas pesquisas se fazem necessárias e imprescindíveis para apresentação 

de diversas descobertas e resultados, que irão contribuir para hábitos saudáveis que 

influenciarão na qualidade de vida dos indivíduos.  
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ANEXOS 

 

ANEXO A – NORMA REGULAMENTADORA N. 17 (NR-17) - ERGONOMIA - 

MOBILIÁRIO DOS POSTOS DE TRABALHO 

 

17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.  

17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de trabalho 

deve ser planejado ou adaptado para esta posição.  

17.3.2 Para trabalho manual sentado ou que tenha de ser feito em pé, as bancadas, mesas, 

escrivaninhas e os painéis devem proporcionar ao trabalhador condições de boa postura, 

visualização e operação e devem atender aos seguintes requisitos mínimos:  

a) ter altura e características da superfície de trabalho compatíveis com o tipo de atividade, 

com a distância requerida dos olhos ao campo de trabalho e com a altura do assento; 

 b) ter área de trabalho de fácil alcance e visualização pelo trabalhador;  

c) ter características dimensionais que possibilitem posicionamento e movimentação 

adequados dos segmentos corporais.  

17.3.3 Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes requisitos 

mínimos de conforto:  

a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida; 

b) características de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;  

c) borda frontal arredondada;  

d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região lombar.  

17.3.5 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados de pé, devem ser 

colocados assentos para descanso em locais em que possam ser utilizados por todos os 

trabalhadores durante as pausas.  

17.5 Condições ambientais de trabalho.  



17.5.3 Em todos os locais de trabalho deve haver iluminação adequada, natural ou artificial, 

geral ou suplementar, apropriada à natureza da atividade.  

17.5.3.1 A iluminação geral deve ser uniformemente distribuída e difusa.  

17.5.3.2 A iluminação geral ou suplementar deve ser projetada e instalada de forma a evitar 

ofuscamento, reflexos incômodos, sombras e contrastes excessivos.  

17.5.3.3 Os níveis mínimos de iluminamento a serem observados nos locais de trabalho são os 

valores de iluminâncias estabelecidos na NBR 5413, norma brasileira registrada no 

INMETRO.  

17.5.3.4 A medição dos níveis de iluminamento previstos no subitem 17.5.3.3 deve ser feita 

no campo de trabalho onde se realiza a tarefa visual, utilizando-se de luxímetro com 

fotocélula corrigida para a sensibilidade do olho humano e em função do ângulo de 

incidência.  

17.5.3.5 Quando não puder ser definido o campo de trabalho previsto no subitem 17.5.3.4, 

este será um plano horizontal a 0,75m (setenta e cinco centímetros) do piso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO B - QUESTIONÁRIO APLICADO AOS PROFESSORES 

 

 

Idade:                    Sexo:    Masculino                Feminino 

 

Para responder as questões utilize a escala de 0 a 5. 

0 = Ausente; 

1 = Fraca; 

2 = Moderada; 

3 = Forte; 

4 = Muito forte; 

5 = Extremamente forte. 

 

1. No seu trabalho você sente dor/desconforto nos braços? 

(   ) 0          1 (   )          2 (   )         3 (   )          4 (   )          5 (   ) 

2. No seu trabalho você sente dor/desconforto nas pernas? 

(   ) 0          1 (   )          2 (   )         3 (   )          4 (   )          5 (   ) 

 

3. No seu trabalho você sente dor/desconforto nos pés? 

(   ) 0          1 (   )          2 (   )         3 (   )          4 (   )          5 (   ) 

 

4. No seu trabalho você sente dor/desconforto nas costas? 

(   ) 0          1 (   )          2 (   )         3 (   )          4 (   )          5 (   ) 

 

5. No seu trabalho você sente dor/desconforto no pescoço, cordas vocais? 

(   ) 0          1 (   )          2 (   )         3 (   )          4 (   )          5 (   ) 

 

6. No seu trabalho você sente dor/desconforto de cabeça? 

  (   ) 0          1 (   )          2 (   )         3 (   )          4 (   )          5 (   ) 

7. No seu trabalho você sente dor/desconforto de estômago? 

(   ) 0          1 (   )          2 (   )         3 (   )          4 (   )          5 (   ) 

 

Sendo 0 = Não tenho informações suficientes para responder ou Não se aplica (NSA); 

1 = Muito insatisfeito 

2 = Parcialmente insatisfeito; 



3 = Nem satisfeito, nem insatisfeito; 

4 = Parcialmente satisfeito; 

5 = Muito satisfeito. 

 

8. Você se sente confortável ao estar utilizando o quadro? 

(   ) 0          1 (   )          2 (   )         3 (   )          4 (   )          5 (   ) 

 

9. Você se sente confortável ao estar utilizando a mesa escolar? 

(   ) 0          1 (   )          2 (   )         3 (   )          4 (   )          5 (   ) 

 

10. Você se sente confortável ao estar realizando o transporte do material 

escolar (bolsa, pasta, mochila, livros, outros)? 

(   ) 0          1 (   )          2 (   )         3 (   )          4 (   )          5 (   ) 

      11. O seu trabalho é dinâmico? 

(   ) 0          1 (   )          2 (   )         3 (   )          4 (   )          5 (   ) 

 

12. O seu trabalho é repetitivo? 

(   ) 0          1 (   )          2 (   )         3 (   )          4 (   )          5 (   ) 

 

13. O seu trabalho faz você se sentir valorizado? 

(   ) 0          1 (   )          2 (   )         3 (   )          4 (   )          5 (   ) 

 

14. Você sente autonomia na realização do seu trabalho? 

(   ) 0          1 (   )          2 (   )         3 (   )          4 (   )          5 (   ) 

 

15. Você sente pressão psicológica por parte dos seus superiores? 

(   ) 0          1 (   )          2 (   )         3 (   )          4 (   )          5 (   ) 

     16. No seu trabalho você se sente nervoso? 

 (   ) 0          1 (   )          2 (   )         3 (   )          4 (   )          5 (   ) 

 

Para responder as questões utilize a escala de 0 a 5. 

Sendo 0 = Não tenho informações suficientes para responder ou Não se aplica (NSA); 

1 = Totalmente inadequada; 

2 = Inadequada; 

3 = Nem inadequada, nem adequada; 

4 = Adequada; 

5 = Totalmente adequada. 



 

17. Você considera sua postura sentada para escrever: 

(   ) 0          1 (   )          2 (   )         3 (   )          4 (   )          5 (   ) 

 

 

18. Você considera sua postura sentada para utilizar o computador: 

(   ) 0          1 (   )          2 (   )         3 (   )          4 (   )          5 (   ) 

 

19. Você considera sua postura para pegar objeto do chão: 

(   ) 0          1 (   )          2 (   )         3 (   )          4 (   )          5 (   ) 

 

20. Você considera o seu tempo de sono por noite: 

(   ) 0          1 (   )          2 (   )         3 (   )          4 (   )          5 (   ) 

 

Fonte: Própria (2019) 


