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POSTURA 
abordagem multidimensional 
 
 
Descrição geral:  
 
A postura é profundamente individual e dinâmica. Infelizmente, ainda persistem mitos que 
procuram impor uma postura ideal a todo e qualquer ser humano. Esta prática tem implicações 
negativas tanto para as posturas mais estáticas, quanto para as posturas adotadas na realização de 
movimentos. 
 
Neste curso, pretende-se analisar a postura numa ótica multidimensional, mutável e, sobretudo, 
que coloque novamente o princípio da individualidade no centro de qualquer processo de 
intervenção. Partindo da conceção do que significa ser “animal”, serão exploradas múltiplas 
avenidas e correlações envolvendo a postura, potenciando um entendimento complexo e avisado, 
que não redunde no estabelecimento de relações precipitadas de causa e efeito. 
 
Filosoficamente, importa respeitar o ser humano individual que se nos apresenta, em vez de tentar 
encaixá-lo em normas abstratas e não sustentadas. Pragmaticamente, esta filosofia traduzir-se-á 
numa prescrição de exercício mais individualizada, mais respeitadora dos limites de cada sujeito, 
mais potenciadora das suas oportunidades e, sobretudo, mais segura. 
 
 
Formador: José Afonso 
 
 

 

Professor Auxiliar na FADEUP. Licenciado em Educação Física e 
Desporto, Mestre em Treino de Alto Rendimento Desportivo, 
Doutorado em Ciências do Desporto, Pós-Doutorado em 
Periodização do Exercício e Pós-Graduado em Disseção 
Anatómica, foi também estudante REP. Com dezenas de artigos 
publicados em revistas científicas com revisão de pares, vários 
capítulos de livro e um shortbook editado pela Springer, tem tido 
colaborações laborais com o IPDJ e o COP. Desenvolveu cursos 
para a Master Science Lab e, atualmente, integra a equipa MVF - 
Motricidade Voluntária Funcional. Apaixonado por aprendizagem 
contínua, pelo estudo e pela experimentação, investe atualmente 
mais na sua carreira docente e na investigação científica, embora 
tenha sido treinador de voleibol durante 20 anos, vencendo 
vários títulos nacionais e dois prémios de treinador do ano.	

 
 
Carga horária:  

• 1 dia - 8 horas 
 

Creditação (IPDJ): 
• 1,6 UC (TEF e DT). 

 
Dossier formativo: 

• Manual com cerca de 120 páginas: 
o Mais de 250 slides – exibidos 2 por página. 
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Objetivos de aprendizagem: 
 

• Entender o conceito de postura numa perspetiva múltipla, dinâmica, mutável e individualizada. 

• Recuperar o princípio da individualidade, tão relevante e tão negligenciado em função de 

valores normativos. 

• Evitar o estabelecimento de relações simplistas de causa e efeito, buscando análises complexas 

e multifatoriais. 

• Prescrever exercício aceitando e oportunizando as idiossincrasias de cada indivíduo, em vez 

que tentar encaixá-lo em guidelines genéricas e nem sempre bem sustentadas. 

 

Programa: 
 

1. O que significa sermos “animais”? 

2. O que é o princípio da individualidade? 

3. Conclusões a priori 

4. O que é, afinal, a postura? 

5. Assimetrias estruturais – o tronco 

6. Variações anatómicas interindividuais e implicações para a postura 

7. Variações anatómicas intraindividuais e implicações para a postura 

8. O papel da visão na regulação postural 

9. O papel do aparelho vestibular na regulação postural 

10. O impacto das emoções na postura 

11. O fator ergonómico 

12. Contextos socioculturais 

13. Eficácia dos programas de correção postural 

14. Causa ou consequência? 

15. O ónus da prova 

16. O discurso conta: efeito nocebo 

17. Conclusões a posteriori 

 


