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RESUMO 

A aprendizagem significativa é um processo onde o aluno é responsável pela construção do 

seu próprio conhecimento através da interação de novas informações com informações antigas 

gerando conflitos cognitivos, em processo denominado deancoragem.A postura é 

fundamental para o ser humano. Orientações posturais na adolescência são necessárias para 

prevenir doenças associadas a má postura, reduzir alterações posturais e seus sintomas, 

oferecer ao adolescente melhora na qualidade de vida e prevenir problemas posturais na fase 

adulta. Este relato da práxis extensionista, de cunho descritivo e qualitativo visa narraro uso 

da teoria de Ausubel na construção de uma tecnologia leve-duraparaorientações posturais com 

escolares. A atividade foi conduzida por três acadêmicos de Fisioterapia da UFC e um 

preceptor-fisioterapeuta, todos participantes do Programa de Promoção da Saúde (PROSA). A 

tecnologia leve-dura consistiu em 2 etapas: teoria (roda de conversa, vídeo educativo e 

imagens da coluna vertebral e hábitos posturas) e prática (simulação das atividades de 

carregar mochila, posicionamento na carteira da sala de aula, pegar objetos pesados no chão, 

carregar sacolas, usar telefone, vestir-se e dormir, seguido de correção das demonstradas 

explicando o que devia ser modificado e o motivo desta modificação). Os escolares 

participaram ativamente em todo o processo educativo. Houve evidência de desconhecimento 

da temática, mas interesse em aprender sobre as posturas corretas a serem realizadas no dia-a-

dia, além de melhora na percepção corporal.Assim, a teoria de Ausubel faz-se importante para 

o aprendizado sobre postura entre escolares, pois as atitudes e os sentimentos positivos em 

relação à experiência educativa em saúde têm suas raízes na aprendizagem significativa e, por 

sua vez, a facilitam. 
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