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MORAES, Fábio Milanello Cardoso. Os efeitos positivos da ginástica laboral 
aplicada em ambientes coorporativos. 2017. 28 páginas. Trabalho de Conclusão 
de Curso Bacharelado em Educação Física – Anhanguera Educacional, Leme, 2017. 

 

RESUMO 

 

O presente estudo trata de uma revisão bibliográfica de diversos autores a respeito 
das contribuições da ginástica laboral quando aplicada em ambientes coorporativos. 
O objetivo deste trabalho é analisar os efeitos positivos proporcionados pela 
aplicação da ginástica laboral em ambientes coorporativos, através da definição de 
trabalho, de qualidade de vida no trabalho, assim como a origem da ginástica 
laboral, seus conceitos e benefícios físicos e sociais proporcionados ao trabalhador, 
como também os benefícios organizacionais. Transversalmente se definem os tipos 
de ginástica laboral, sendo eles, preparatória, corretiva, compensatória e de 
relaxamento, ao final do trabalho verifica-se a aplicação da ginástica laboral com a 
apresentação de exercícios de alongamento e também de alongamentos básicos a 
serem aplicados. 
 

Palavras-chave: Ginástica; Laboral; Contribuições; Exercícios. 

  



 

 

MORAES, Fábio Milanello Cardoso. The positive effects of applied gymnastics in 
corporate environments. 2017. 28 pages. Graduated in Physical Education - 
Anhanguera Educacional, Leme, 2017. 

ABSTRACT 

The present study deal swith a bibliographical review of severa lauthors about the 
contributions of work gymnastics when applied in corporate environments. The 
objective of this study is to analyze the positive effects of the application of work 
gymnastics in corporate environments, through the definition of work, quality of life at 
work, as well as the origin of work gymnastics, its concept sand physical and social 
benefits provided to the worker, as well as the organization albene fits. At the end of 
the work, the application of work out gymnastics with the presentation of stret ching 
exercises and al soof basic stretche stobe applied are very fiedat the end of the work, 
being defined, the preparatory, corrective, compensatory and relaxation exercises. 
 
Key-words: Gymnastics; Laboral; Contributions; Exercises. 
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INTRODUÇÃO 

 

As atividades laborais estão extremamente ligadas às necessidades e 

desejos do homem contemporâneo, intrinsecamente relacionadas ao seu sustento. 

Também, é grande responsável por gerar desconfortos, dores e lesões decorrentes 

do trabalho diário. Assim, tanto o empregador quanto a empresa, sofrem com os 

prejuízos decorrentes de afastamentos e impossibilidades para o trabalho, 

procuram-se ambas as partes por alternativas que visem a superação de tais 

problemas através da aplicação da Ginástica Laboral em ambientes coorporativos. 

Devido às inovações tecnológicas e organizacionais, o mundo do trabalho 

contemporâneo exige grande esforço e produtividade de seus trabalhadores. Afim 

de se manter no mundo coorporativo, muitas vezes os trabalhadores passam por 

extensas jornadas de trabalho, em ambientes não adaptados ergonomicamente, as 

quais podem acarretar desconfortos musculares, e falta de bem-estar, 

independentemente de sua profissão. 

A Ginástica Laboral tem a função de proporcionar uma melhor qualidade de 

vida ao trabalhador, passando a utilizar da melhor forma sua capacidade funcional. 

Os exercícios possuem a função de prevenir doenças ocupacionais, contribuir para a 

melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores, sendo realizados através de 

exercícios de alongamento, de prevenção a lesões ocupacionais e dinâmicas de 

recreação, com duração entre cinco e dez minutos diários. 

Desta forma, fez-se necessário a realização de uma pesquisa de revisão 

bibliográfica que demonstre de forma clara e eficaz, quais são as contribuições da 

ginástica laboral quando aplicada em ambientes corporativos. 

Objetivou-se com este estudo, analisar os efeitos positivos proporcionados 

pela aplicação da ginástica laboral em ambientes coorporativos, através da 

compreensão de sua origem, da conceituação, dos benefícios para o trabalhador e 

os organizacionais e também da exemplificação da aplicação através de exercícios e 

alongamentos. 

Para a realização deste estudo, foram revisados livros e artigos indexados 

nas bases de dados Scielo, SBU e SISBI, publicados de 1991 a 2017, todos em 

português. Foram pesquisados os seguintes uni termos: ginástica laboral, exercícios, 

labor, contribuições. 
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1O CONCEITO DE TRABALHO, QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E A 

ORIGEM DA GINÁSTICA LABORAL 

 

1.1 CONCEITO DE TRABALHO 

 

Neste estudo se pretende discorrer a respeito das contribuições da ginástica 

laboral em relação à superação de desconfortos físicos e psicológicos advindos de 

atividades laborais. Assim, para que ocorra a discussão da qualidade de vida 

relacionada ao trabalho, faz-se necessário a conceituação de trabalho. 

É costumeiro que os conceitos de trabalho e emprego sejam confundidos, e 

tratados como sinônimos. O conceito de emprego surgiu apenas no século XVIII, 

com o advento da burguesia, já o conceito de trabalho é difundido desde as 

primeiras civilizações. 

De acordo com Marx (1983) trabalho é a atividade em que o homem 

transforma a natureza e ao transformá-la, transforma a si mesmo. Nos primórdios o 

fruto do trabalho deveria estar intrinsicamente ligado à beneficiar o trabalhador, 

estando incorporado ao modo de vida dos grupos e voltado à relação do homem 

com a natureza. 

Durães (2011), afirma que, foi durante a revolução industrial (século XVIII) 

que o conceito de trabalho passou a assumir novas características, o trabalho que 

anteriormente produzia conhecimento, passou a ter valor de mercado. Neste período 

o trabalho passa a produzir bens com utilidades alheias ao trabalhador. 

Neste período surge o emprego, referindo-se a uma relação de contrato 

entre patrões e força de trabalho, não havia preocupação com a qualidade de vida 

do trabalhador, o trabalho era fundamental para a sobrevivência do indivíduo. 

Hoje o homem já não trabalha para produzir conhecimento. Ele pode 
trabalhar para ter condições de pagar pelo seu conhecimento e pelos seus 
bens. Ele não precisa descobrir uma tecnologia, mas precisa ter condições 
de compra-la. E é por isso que a maioria dos profissionais trabalha. 
(DURÃES, 2011, p. 12) 
 

No passado as hierarquias eram pouco flexíveis e todo o conhecimento 

estava centralizado em profissionais de cargos superiores. Na atualidade estas 

relações têm assumido novas configurações, à medida em que diferentes talentos 

são necessários para a realização de diversas atividades nas empresas. Hoje os 

trabalhadores são pagos para pensar e não apenas para executar tarefas, assim, é 
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fundamental garantir a este profissional um ambiente acolhedor que proporcione 

bem-estar físico e emocional. 

 

1.2 QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO (QVT) 

 

Os primeiros movimentos relacionados à qualidade de vida no trabalho 

surgiram na década de 50, na Inglaterra, através de pesquisas relacionadas ao 

Desenvolvimento Organizacional, lideradas pelo psicólogo Eric Trist que em conjunto 

com seus colaboradores procuravam respostas para compreender os fatores que 

levavam indivíduos a realizar suas atividades, com excelência e satisfação, nas 

empresas. 

A motivação de colaboradores inseridos no mundo coorporativo está 

relacionada diretamente à QVT. Tal programa visa compreender as necessidades do 

indivíduo e proporcionar facilidades para que o seu trabalho possa ser executado 

com excelência e prazer. 

Ainda que não exista uma definição consensual sobre a expressão 

“Qualidade de Vida no Trabalho (QVT)”, o termo vem sendo utilizado com diferentes 

conteúdos e significados – sua origem, segundo Trist (1981), concerne a uma 

conferência internacional sediada em ArdenHouse, em 1972, cujo tema principal 

versava sobre os “Sistemas Sociotécnicos”. Não obstante, já no final da década de 

50, quando o capital americano promove uma recessão para organizar seu parque 

industrial, observa-se certa preocupação com esse assunto nos países que ditavam 

a política do capitalismo. Não teria, portanto, o “movimento” de QVT sua verdadeira 

origem nas consequências sociais da primeira retração econômica significativa após 

a Segunda Guerra Mundial nos EUA? É o que parece, ainda que mazelas só 

possam ser conhecidas e sentidas em sua real magnitude na crise do modelo de 

desenvolvimento fordista dos anos 1960 e 1970. (HELOANI e CAPETÃO, 2003, p. 

43) 

Conforme Ribeiro e Santana (2015) nos apresentam, a qualidade de vida no 

trabalho surge do princípio de que o comprometimento e a motivação do colaborador 

ocorram de forma mais natural em ambientes em que a liberdade de interação nas 

decisões organizacionaisseja incentivada, e a participação nas atividades 

transmitam prazer e satisfação. 
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A QVT depende de diversos fatores, dentre eles, podem ser citados: 

satisfação com o trabalho executado, as possibilidades de crescimento na 

organização, o reconhecimento pelas atividades realizadas, o salário e benefícios, 

as relações estabelecidas entre as empresas e seus colaboradores, o clima 

psicológico e o ambiente físico, a liberdade na tomada de decisões, o engajamento e 

a participação ativa no desenvolvimento de projetos. 

Sendo vista no ambiente corporativo como uma política de relações 

públicas, uma vez que, deve se perguntar em que pontos o desenvolvimento de tal 

atividade laborativa pode afetar física e psicologicamente a vida do colaborador. A 

ampliação de atividades que promovam o bem-estar e a qualidade de vida 

aumentam a produtividade e também a visão dos consumidores para com as 

empresas. 

A qualidade de vida no trabalho proporciona uma maior participação por 

parte dos funcionários, criando um ambiente de integração com superiores, com 

colegas de trabalho, com o próprio ambiente de trabalho, visando sempre a 

compreensão das necessidades dos funcionários. A QVT se preocupa 

principalmente com dois aspectos importantes que é o bem-estar do trabalhador e a 

eficácia organizacional. Com a necessidade das empresas se tornarem mais 

competitivas no mercado veio à busca incessante da qualidade total. 

Um programa adequado de QVT busca uma organização mais humanizada 

e proporciona condições de desenvolvimento pessoal ao indivíduo. (MORETTI, 

2010, 15) 

Tarefas de QVT realizadas no âmbito social incentivam a criação de grupos, 

atividades coletivas e concessão de benefícios, já quando realizadas na prevenção 

de problemas físicos previnem doenças laborais, desta forma, os âmbitos físicos e 

sociais devem ser levados em consideração para o bom desenvolvimento de 

atividades que visem proporcionar uma melhor qualidade de vida ao trabalhador. 

 

1.3 ORIGEM DA GINÁSTICA LABORAL 

 

Historicamente são bem antigos os registros da realização de atividades 

físicas no ambiente de trabalho, os primeiros registros da ginástica laboral se 

apresentam como tratamento para os problemas causados por lesões por esforços 
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repetitivos e distúrbios osteomoleculares, decorrentes do ambiente coorporativo. 

Neste início chamado de Ginástica de Pausa na Polônia, eram realizados exercícios 

adaptados às funções de cada operário. 

A prática da ginástica laboral (GL), obteve seu primeiro registro formal no 

ano de 1925 na Polônia, conforme Ferreira e Santos (2013), operários se 

exercitavam durante períodos que eram adaptados a cada função especificamente, 

este momento era denominados ginástica de pausa (GP), depois de alguns anos a 

GP foi realizada na Holanda e também na Rússia, sendo adaptada para a função do 

trabalhador, implantando exercícios diferenciados de acordo com as funções e 

necessidades dos trabalhadores. 

 De acordo com Alvarez (apud Figueiredo e Alvão, 2005), em 1928, 

ocorreram as primeiras manifestações da Ginástica Laboral no Japão, sendo 

realizada com funcionários dos correios, tendo como objetivo a descontração e o 

cultivo da saúde. Somente após o término da segunda guerra mundial que a 

proposta se difundiu por todo o país. 

 Segundo a Revista do CONFEF (2004), no Brasil os primeiros registros 

de atividades físicas realizadas por colaboradores durante o período de trabalho, 

ocorreu em 1901, porém, apenas em 1973 foram publicadas as primeiras propostas 

relacionadas à ginástica laboral. Neste período visualizou-se o investimento de 

empresas em espaços destinados à lazer e esportes, para seus funcionários, neste 

período denominados grêmios recreativos como a pioneira Fábrica de Tecidos de 

Bangu, e posteriormente o Banco do Brasil, com a criação da Associação Atlética do 

Banco do Brasil (AABB). 

 Hoje a ginástica laboral se define pela prevenção de problemas 

decorrentes das atividades ligadas ao trabalho, a fim de evitar o afastamento de 

seus colaboradores, muitas empresas procuram alternativas para evitar que os 

mesmos desenvolvam enfermidades pelo esforço repetitivo e pelo estresse. 

Ginástica Laboral é a prática de exercícios físicos específicos, durante o 
trabalho, onde exercícios de relaxamento e alongamento muscular terão a 
finalidade de prevenir doenças ocupacionais, como distúrbios 
osteomusculares em desenvolvimento (encurtamento e estiramentos 
musculares, tendinites, lombalgias, L.E.R., D.O.R.T.s, entre outras), e 
manutenção do bem-estar físico e mental por meio de suas atividades 
variadas. A Ginástica Laboral consiste em exercícios específicos realizados 
no próprio local de trabalho, atuando de forma preventiva e terapêutica 
(SILVA, 2004, p. 02) 
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 Segundo Araújo (2007), a literatura indica muitas melhorias para a 

qualidade de vida no ambiente de trabalho, advindas da implantação da Ginástica 

Laboral, assim, muitas empresas adotam tal prática. Ainda de acordo com o autor, 

estatísticas apontam que a Ginástica Laboral diminui consideravelmente as lesões 

por esforço repetitivos, conhecidas por LERs, levando à diminuição do número de 

afastamentos por licença médica e por consequência a diminuição de despesas com 

a folha de pagamentos. 

 Além dos benefícios físicos proporcionados aos trabalhadores e 

financeiros disponibilizados aos empregadores, a prática da Ginástica Laboral em 

ambientes coorporativos traz benefícios sociais, uma pequena parada, disponibiliza 

ao colaborador uma maior socialização e uma melhora no relacionamento entre os 

funcionários. 

 Segundo Souza et al (2015), os benefícios da ginástica laboral para 

colaboradores podem ser divididos em três classes, são eles, fisiológicos, 

psicológicos e sociais. Os benefícios fisiológicos, aumentam a circulação sanguínea 

devido ao aumento da frequência cardíaca, proporcionando a oxigenação dos 

músculos e tendões, melhora a mobilidade e flexibilidade do indivíduo, levando a 

diminuição e traumas, inflamações e problemas relacionados à realização de 

exercícios repetitivos, também contribui para a melhora da postura e da 

coordenação motora, revertendo processos de tensão e esforços na execução de 

tarefas diárias, pois, os trabalhadores aprendem a utilizar somente os músculos 

necessários à adaptação em seu posto de trabalho. 

 Neste contexto, se faz cada vez mais importante a realização de 

estudos que promovam os programas de saúde ocupacional nas empresas, visando 

a eliminação e/ou redução de riscos oferecidos à saúde dos funcionários em seus 

ambientes laborais. Colocando em pauta a preocupação com a situação diária de 

funcionários expostos a situações que podem provocar a pequeno, médio ou longo 

prazo danos à sua saúde física, psicológica e mental. 
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2CONCEITUANDO A GINÁSTICA LABORAL, SEUS BENEFÍCIOS E SEU TIPOS 

 

2.1. CONCEITUANDO A GINÁSTICA LABORAL 

 

A ginástica laboral hoje se define por exercícios realizados no ambiente de 

trabalho durante o laboro, ou seja, durante o período de trabalho, sendo proposta 

através de exercícios de curta duração, que visam compensar as estruturas físicas 

mais utilizadas durante o expediente, a fim de relaxá-las e tonificá-las, também 

visam buscar equilíbrio para o ambiente de trabalho e para a qualidade de vida do 

trabalhador. 

Existem diversas definições para Ginástica Laboral, dentre elas destacam-se 

a definição de Lima (2004), a qual informa que a GL é uma atividade realizada 

sempre em equipes de maneira voluntária, dentro do ambiente de trabalho e durante 

o horário de expediente. Os exercícios se definem em alongamentos, relaxamento e 

preventivos. Já Martins e Duarte (2001), afirmam que GL são exercícios realizadas 

no local de trabalho, com duração de cinco, dez ou quinze minutos, objetivando a 

prevenção das LER/DORT e a minoração do estresse, pelas práticas de 

alongamento e relaxamento.  

A ginástica Laboral deve contar com exercícios bem planejados, específicos 

e estruturados, para cada ocupação existente no ambiente coorporativo. Deve ser 

realizada de forma criativa para que chame a atenção do colaborador e auxilie na 

prevenção de doenças ocupacionais. A ginástica laboral pode ser dividida em três 

tipos: 

• A preparatória é realizada antes ou logo nas primeiras horas do início 
do trabalho. Ela é constituída de aquecimentos e/ ou alongamentos 
específicos para determinadas estruturas exigidas. Tem como objetivo 
aumentar a circulação sanguínea; lubrificar e aumentar a viscosidade das 
articulações e tendões. Dura em média de 5 a 10 minutos. 

• ... a compensatória é realizada no meio da jornada de trabalho, como 
uma pausa ativa para executar exercícios específicos de compensação. 
Praticada no próprio local onde o trabalhador executa sua atividade, junto 
às máquinas, mesas do escritório e eventualmente no refeitório ou em 
espaço livre, utilizando exercícios de descontração muscular e relaxamento, 
visando diminuir a fadiga e prevenir as enfermidades profissionais crônicas. 

• ... a ginástica laboral de relaxamento é utilizada após a jornada de 
trabalho com uma duração de aproximadamente 10 a 12 minutos. Pode ser 
feito através de automassagem, exercícios respiratórios, exercícios de 
alongamento, flexibilidade e meditação. Nela o trabalhador poderá 
descansar, acalmar-se e relaxar antes de ir para casa. Tem o objetivo de 
reduzir o estresse, aliviar as tensões, problemas em casa e no trabalho, 

com consequente melhoria da função social (GONDIM ET al. 2009, p. 96). 
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As classificações para a ginástica laboral, ocorrem de acordo com o 

momento em que a mesma é aplicada, de acordo com Lopes, Nogueira e Martine 

(2008), esta pode ser denominada Ginástica Laboral Preparatória (GLP), quando 

realizada antes do início das atividades laborais para aquecer a musculatura que 

será necessária para a atividade a ser executada, Ginástica Laboral Compensatória 

(GLC), esta realizada no meio do horário de trabalho, objetivando compensar os 

músculos utilizados durante o período de trabalho e Ginástica Laboral Relaxante 

(GLR), ocorre ao final do expediente a fim de relaxar os músculos e proporcionar 

sensação de bem estar. 

Grande sobrecarga de trabalho em ambientes muitas vezes estressantes, 

pode desmotivador o colaborador na conclusão de suas atividades laborais, mas 

também em outras atividades diárias como físicas e de recreação. A prática da 

ginástica laboral em ambientes corporativos é uma alternativa que vem sendo 

adotada por empresas a fim de atuarem na prevenção e no combate ao estresse, 

uma vez que a atividade física auxilia o colaborador na recomposição de princípios e 

no relaxamento advindo da quebra da rotina, tornando o ambiente de trabalho mais 

agradável.  

O aumento da produtividade de uma empresa nunca deve ser levado em 

conta para fins da ginástica laboral, esta deve estar pautada no bem-estar do 

funcionário e em sua qualidade de vida. Desta forma, a implantação da GL em uma 

empresa buscar despertar nos colaboradores a adoção de hábitos e estilo de vida 

mais saudáveis superando os pequenos momentos em que as atividades são 

realizadas nas empresas. De acordo com Nahas e Fonseca (2004), investir em 

ações que promovam a qualidade de vida dos funcionários proporciona retorno 

garantido a médio e longo prazo. 

Vale ressaltar neste momento que atividades isoladas não resultarão nos 

efeitos desejados, é necessário que a GL seja implantada e realizada de forma 

contínua, e adequada às reais necessidades dos colaboradores. 

 

2.2 BENEFÍCIOS PARA O DESEMPENHO DO TRABALHADOR 

 

Para que uma empresa desempenhe suas atividades com excelência, se faz 

necessário um ambiente harmonioso, no qual colaboradores e gestores 
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desenvolvam suas atividades com prazer e equilíbrio de suas capacidades mentais, 

sociais e físicas. 

Segundo Araujo (2007), o momento de pausa para a ginástica é o período 

no qual o colaborador, não se sente forçado ou submetido à regras e normas que 

comumente são impostas à suas funções, podendo assim se manifestar de forma 

autentica explorando corpo e mente de forma intrínseca. Se distanciando de 

movimentos automáticos, podendo neste momento relaxar o corpo e conversar com 

seus colegas de trabalho. 

Para as empresas que adotam a prática os benefícios são a diminuição no 

número de acidentes de trabalho; redução nos gastos com serviço médicos; 

diminuição de faltas de trabalhadores por motivo de doença; aumento na produção 

das empresas e satisfação do empregado. Partindo desse pressuposto, evidências 

têm demonstrado que a GL, em média, após três meses a um ano de sua 

implantação, em uma empresa, tem apresentado benefícios. Neste sentido, a 

implantação de um programa de GL busca despertar nos trabalhadores a 

necessidade de mudanças do estilo de vida, e não apenas de alteração nos 

momentos de ginástica orientada dentro da empresa, em virtude dos benefícios 

comprovados cientificamente. (OLIVEIRA, 2013, p. 10) 

Por isto diversas empresas vêm adotando como ponto de equilíbrio a 

implantação da Ginástica laboral, com o objetivo de atuar na prevenção de lesões 

físicas como LERs e DORTs e também a fim de combater o estresse tão recorrente 

nos ambientes organizacionais, além destes benefícios, podemos destacar os 

privilégios físicos, sociais e organizacionais. 

 

2.2.1 Benefícios Físicos 

 

A aplicação da ginástica laboral, auxilia na prevenção e combate de doenças 

decorrentes de atividades profissionais, proporcionando melhoras na coordenação, 

na flexibilidade e no desenvolvimento da força, além disto reduz a sensação de 

cansaço e fadiga. 

Segundo Souza et al (2005), diversos estudos vêm sendo realizados tendo 

por objetivo afirmar a relação entre a execução de atividades laborais e o surgimento 

de doenças relacionadas a sua repetição, os resultados de tais estudos apontam 
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para os fatores de risco diretamente relacionados ao aparecimento de algumas 

doenças laborais, dentre eles podem ser citados: postura, movimentos inadequados, 

repetições, vibrações e aspectos apresentados pelo ambiente (temperatura, ruído, 

iluminação e outros). 

 De modo geral, a ginástica laboral aplicada em ambientes corporativos atua 

na prevenção, correção e extinção de problemas físicos resultantes de atividades 

laborais. Como afirma Oliveira (2013) a GL promove, o combate de doenças 

profissionais, sedentarismo, estresse, depressão, ansiedade. Além de promover a 

saúde, a sensação de disposição e o bem-estar do indivíduo. 

 

2.2.2 Benefícios Sociais 

 

A GL também auxilia no desenvolvimento de uma melhor qualidade de vida, 

por atuar na extinção de dores musculares, dores de cabeça e outras que afetam 

não apenas o dia a dia na empresa, mas também a vida do indivíduo fora do 

ambiente de trabalho. Colaboradores que apresentam estas e outras doenças 

advindas do ambiente corporativo tende a evitar situações sociais e até mesmo a 

relação com seus familiares pode se tornar conturbada. 

...fatores sociais envolvidos na prática da atividade na empresa: um breve 
intervalo no trabalho proporciona melhor socialização entre os praticantes, o 
que também melhora o relacionamento entre os funcionários, podendo o 
profissional de educação física responsável utilizar este espaço para 
incentivar o “coletivo”, ou seja, o “espírito de equipe” entre eles, o que é 
fundamental para o bom funcionamento de uma empresa. (ARAUJO, 2007, 
apud MENDES E LEITE, 2004). 
 

As pausas para a realização de atividades físicas proporcionam momentos 

em que o indivíduo se sente mais à vontade para conversar com os colegas de 

trabalho e desta forma estabelecer novos vínculos que segundo Oliveira (2013) 

auxiliam no surgimento de novas lideranças, favorecem o contato interpessoal, 

promovem a interação social, o trabalho em equipe e melhora as relações pessoais. 

 

2.2.3 Benefícios Organizacionais 

 

A aplicação da GL em ambientes corporativos não deve estar relacionada ao 

aumento de produtividade, ampliação de lucros e realização de projetos, o objetivo 
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principal de sua realização deve ser a eliminação ou diminuição de doenças laborais 

e a proporção de bem-estar e qualidade de vida aos colaboradores. 

Porém, resultados positivos de aumento de produtividade, redução de 

doenças e desânimo, redução de licenças e faltas estão diretamente ligados aos 

benefícios proporcionados pela implantação da ginástica laboral. Segundo estudos 

de Oliveira (2013), verificou-se nos ambientes em que a ginástica laboral foi 

implantada redução dos gastos com afastamento e substituição de pessoal, 

diminuição de queixas, afastamentos médicos, acidentes e lesões, melhoria da 

imagem da empresa junto à colaboradores e clientes e maior produtividade. 

Empresas que implantam a ginástica laboral como forma de beneficiar seus 

colaboradores são melhores vistas por seus clientes e agregam valor aos seus 

produtos.  

 

2.3 TIPOS DE GINÁSTICA LABORAL 

 

A ginástica laboral se subdivide em quatro tipos são eles: preparatória, 

corretiva, compensatória e de relaxamento. Sua aplicação deve levar em conta os 

objetivos a serem alcançados e também o horário adequado a realização de cada 

modalidade, como descrito abaixo. 

 

2.3.1 Ginástica Laboral Preparatória 

 

Este tipo de GL se destina às atividades que exigem esforço físico, desta 

forma, ela deve ser realizada antes do início das atividades e deve ter duração de 10 

a 15 minutos. Objetiva-se o preparo do corpo para o laboro, com a realização de 

exercícios que aqueçam os grupos musculares a serem utilizados e despertando os 

colaboradores para o início do trabalho. 

 

2.3.2Ginástica Laboral Corretiva  

 

Indicada para o alcance de equilíbrio muscularem ambientes de trabalho nos 

quais existam estruturas ergonômicas inadequadas, deve ser realizada todos os dias 
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com duração de 10 minutos. Através de exercícios com a função de fortalecer 

músculos fracos e alongar músculos encurtados pela função exercida. 

 

2.3.3Ginástica Laboral de Compensatória 

 

A Ginástica Laboral compensatória é indicada para trabalhadores que 

realizam esforço físico repetitivo. Deve ter duração de 5 a 8 minutos, e ser realizada 

durante a jornada de trabalho, com exercícios específicos destinados a 

compensação das atividades repetitivas realizadas e também às posturas muitas 

vezes inadequadas exigidas em tais postos. 

 

2.3.4 Ginástica Laboral de Relaxamento 

 

Esta modalidade está assentada em exercícios de alongamento a serem 

realizados após o dia de trabalho entre 5 a 15 minutos, tendo por objetivo a 

oxigenação das estruturas musculares utilizadas durante o expediente. Evitando 

desta forma o acúmulo de ácido lático responsável por possíveis lesões e 

proporcionando bem-estar para o retorno ao convívio familiar e ao lazer. 
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3 APLICAÇÃO DA GINÁSTICA LABORAL 

 

Os programas de ginástica laboral explicitados aqui devem diversificar suas 

atividades a fim de torna-los mais interessantes e motivadores, para isto podem ser 

utilizados diversos instrumentos, como fisoball, bastões, espaguetes entre outros.  

Atividades complementares como dinâmicas de grupos, jogos e brincadeiras 

que estimulem a integração profissional também são indicadas para estes 

momentos. Porém, devem estar embasados em exercícios e alongamentos de 

ginastica laboral, tendo sua duração de 05 a 15 minutos de atividades, tempo este a 

ser determinado de acordo com o objetivo a ser alcançado.  

 

3.1 EXERCÍCIOSDE AQUECIMENTO 

 

 
A cabeça deve ser inclinada para esquerda e para a direita e também para 

frente e para trás. Repetir o exercício por cinco vezes. 

 

 
Realizar o movimento de giro dos ombros para frente e para trás por cinco 

vezes, para a realização deste exercício os braços devem permanecer soltos e com 

as mãos apontadas para baixo.  
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Com os braços esticados à frente do corpo em posição horizontal, na altura 

dos ombros e as palmas das mãos voltadas para cima, girar os braços lentamente 

até que o dorso das mãos fique de frente um do outro, retorne à posição inicial. 

Repetir o exercício por cinco vezes. 

 

 
 Com os braços abertos e retos, gire as mãos lentamente formando círculos, 

repita o movimento por cinco vezes para trabalhar os punhos. 

 

 
Com uma das mãos estendidas, dedos juntos e palmas voltas para baixo, 

force os dedos contra a palma da outra mão, mantenha a posição por trinta 

segundos e solte-os suavemente. Repita o procedimento com trocando as mãos. 

 

FONTE: Curso de Exercícios e Alongamentos 

 

3.2. ALONGAMENTOS BÁSICOS 

 

 



 

 

 

22 

Com as mãos entrelaçadas, realizar a elevação dos membros superiores até 

uma altura que seja confortável. A posição deve ser mantida por 30 segundos, 

retornando à posição inicial, o alongamento deve ser repetido. 

 

 

Entrelaçar os dedos, posicionando os membros superiores atrás do corpo, 

realizando a hiperextensão dos membros superiores. A posição deve ser mantida 

por 30 segundos, retornando à posição inicial, o alongamento deve ser repetido. 

  

 

Inclinar o tronco para a lateral, uma mão deve permanecer na cintura e o 

membro superior oposto deve ser elevado, o cotovelo deve estar estendido. A 

posição deve ser mantida por 30 segundos, retornando à posição inicial, o 

alongamento deve ser repetido para o outro lado. 
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Rodar a cabeça para o lado esquerdo, até o limite que não incomode, aduzir 

o braço direito próximo ao tórax com o cotovelo flexionado, levando a mão direita 

para trás da cabeça, a mão esquerda deve ser apoiada no cotovelo direito afim de 

leva-lo levemente para trás. A posição deve ser mantida por 30 segundos, 

retornando à posição inicial, o alongamento deve ser repetido para o outro lado. 

 

 

 

Flexionar o ombro direito com o cotovelo flexionado, utilizar a mão esquerda 

para empurrar o braço direito em direção a cabeça. A posição deve ser mantida por 

30 segundos, retornando à posição inicial, o alongamento deve ser repetido para o 

outro lado. 
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Estender os braços a frente do corpo com os dedos entrelaçados. A posição 

deve ser mantida por 30 segundos, retornando a posição inicial, o alongamento deve 

ser repetido. 

 

 

Esticar um dos membros superiores, em sentido horizontal, o levando para o 

lado contrário com o apoio do outro braço. A posição deve ser mantida por 30 

segundos, retornando à posição inicial, o alongamento deve ser repetido. 

 

FONTE: Manual de Ginástica Laboral 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através da realização de uma revisão bibliográfica, foi possível verificar que 

a proposição da ginástica laboral em ambientes coorporativos que está diretamente 

ligada a promoção da qualidade de vida do trabalhador, desde suas primeiras 

manifestações ainda denominada Ginástica de Pausa, a Ginástica Laboral 

apresenta benefícios fisiológicos, psicológicos e sociais. 

Inicialmente tal modalidade era realizada com o objetivo de tratar problemas 

causados por lesões adquiridas durante o laboro, a ginástica laboral contemporânea 

visa a prevenção de doenças relacionadas ao trabalho, sejam por movimentos 

repetitivos, posturas incorretas, estresse, entre outros. 

O educador físico deve estar consciente e analisar a atividade laboral 

desenvolvida, desta forma, terá subsídios para determinar qual a melhor modalidade 

de ginástica a ser aplicada em tal ambiente. De acordo com a atividade desenvolvida 

poderão ser aplicadas atividades preparatórias, compensatórias ou de relaxamento. 

Sendo desenvolvida de forma adequada, os benefícios da ginástica laboral 

aplicada vão além dos benefícios físicos, como a prevenção de doenças. Os 

benefícios sociais também são proporcionados através das relações que são 

estabelecidas no ambiente coorporativo e também fora dele e para as empresas 

pode-se verificar o aumento da produtividade e a diminuição de afastamentos por 

questões de saúde. 
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