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1 Introdução 

A ginástica laboral (GL) surgiu em 1925 com uma ginástica de pausa de 

operários, inicialmente na Polônia, e depois na Holanda, Rússia, Bulgária, Alemanha 

Oriental e em outros países na época. 

Nos anos de 1960, países como França, Bélgica e Suécia também adotaram a 

GL, e realizaram pesquisas quantitativas e qualitativas, visando avaliar os benefícios 

dessa prática, onde no mesmo período, nos Estados Unidos, as empresas 

começaram a investir no condicionamento físico dos funcionários, incentivando a 

prática de exercícios dentro e fora dela por meio de implantação de academias. Em 

1901, no Brasil, surgem às primeiras manifestações de atividades físicas entre 

funcionários. 

A ginástica laboral, que precedia a ida dos funcionários aos postos de trabalho, 

foi introduzida em 1969 pelos executivos nipônicos da Ishikavajima Estaleiros, uma 

indústria de construção naval no Rio de Janeiro. 

Os diretores e os operários dividiam-se em grupos de 20 a 30 pessoas para se 

dedicarem a exercícios físicos voltados à coluna vertebral, abdome e o aparelho 

respiratório. Os 8 minutos de ginástica laboral preparatória eram a primeira tarefa do 

dia que o trabalhador realizava, executada de forma obrigatória e remunerada. 

Atualmente, o programa de ginástica laboral já é considerado ferramenta de 

potencial forte com o objetivo de humanizar o meio empresarial (indústria, comércio, 

prestação de serviços e escolas em geral) e prevenir doenças ocupacionais. 

As condições do ambiente de trabalho é o principal fator predisponente à 

ocorrência de afecções que se enquadram nas designações LER/DORT, 
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principalmente no que se refere à repetitividade e posturas incorretas durante a 

atividade profissional, tendo em vista que o número de ocorrência destas patologias 

tem aumentado no decorrer dos anos devido ao ritmo do desenvolvimento.  

Os principais benefícios resultantes da ginástica laboral são a redução da 

ocorrência de patologias relacionadas ao trabalho e a melhora das relações 

interpessoais. 

A implantação de um programa de promoção de saúde influência de forma 

positiva no relacionamento interpessoal dos funcionários, devido à satisfação do 

participante em estar com o outro, observada nas aulas de Ginástica Laboral, o 

trabalho em grupo torna-se frequente, bem como a interação e confiança mútua. 

Na área empresarial temos a redução dos gastos com afastamento e 

substituição de pessoal; diminuição de queixas, afastamentos médicos, acidentes e 

lesões; melhoria da imagem da instituição junto aos empregados e a sociedade; e 

maior produtividade.  

O presente trabalho tem por objetivo geral Identificar quais prevenções tomar em 

relação a lesões e doenças por traumas cumulativos, como as LER (Lesões por 

Esforços Repetitivos) e os DORT (Distúrbios Osteomusculares Relacionados com o 

Trabalho) e objetivos específicos tais como: identificar como se procede a ginástica 

laboral implantada dentro das empresas, analisar história da ginástica laboral e 

analisar as limitações e consequências na vida do trabalhador ocasionadas por 

doenças relacionadas ao trabalho. 

 

2 Material E Métodos 

Neste trabalho, foi realizado uma Revisão de Literatura, no qual foram 

consultados livros, dissertações e artigos científicos selecionados através de busca 

nos seguintes bases de dados “tais como Martins, Maciel, Neves, Rodrigue, Bireme, 

Lilacs, Google acadêmico, PubMed e Scielo. Foram selecionados artigos publicados 

entre 2007 a 2017. As palavras-chave utilizadas na busca serão: Benefícios; 

Ginástica; Laboral; Ambiente; Trabalho. 

 

3 Resultados e Discussão 
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A despeito de ter se dado início na Polônia, a Ginástica Laboral se aumentou 

realmente no Japão, começando em 1928 com colaboradores dos Correios. 

Posteriormente a II Guerra Mundial foi difundida em todo pais, constituindo que 

Presentemente dois terços dos colaboradores japoneses versa-se de forma 

diária, o resultado obtido foi revelado em 1960 é a consequente diminuição de 

acidentes, o acrescentamento da laboriosidade e a melhoria do bem-estar dos 

trabalhadores (CAÑETE, 1996). 

A Ginástica Laboral Compensatória representa um anexo de exercícios físicos 

sobrepostos aos problemas do trabalho, individualmente aos operários de fabricas. 

Tal Ginástica é exercitada no decorrer da jornada de trabalho, junta ás máquinas, 

eventualmente no refeitório ou em um espaço livre de concordância com o tipo de 

trabalho, por um breve tempo de 10 a 20 minutos (CAÑETE, 1996). 

Uma pesquisa feita na Bélgica, em 1996, apontou que a aptidão de atenção 

depois de um tempo de atividades físicas aperfeiçoava em 80, 5%, enquanto após de 

um tempo repouso esta melhora era de apenas de 30, 5%. (BRASIL, 1991). 

Na França, a Iniciação da Ginástica Laboral, se deu primeiramente por meio dos 

alunos das escolas profissionalizantes. Posteriormente foram dotados por outros tipos 

de empresas com a companhia da Energia, Ferrovia, Fundição, Mineradoras, 

Construção Naval e outras (MASCELANI, 2001). 

Já nos Estados Unidos, várias empresas têm investidos em programas de 

Ginástica Laboral. Os programas inseridos não apenas para melhorá-lo e manter o 

condicionamento físico dos colaboradores, mas igualmente para gerar o bem estar 

psicológico e a laboriosidade, diminuindo desta forma o absentismo e o estresse 

(MASCELANI, 2001). 

No Brasil as elementares informações que se tem informação procedem dos 

anos 70e 80. (CAÑETE, 1996). 

Assim sendo os acrescentamentos que as empresas providenciam aos seus 

funcionários com programas, é retorno para si próprio (MARCHESINI, 2002). Martins 

e Martins (1999) relatam que os resultados desse estudo para as situações de trabalho 

onde há programas de Ginástica Laboral estes programas, sem dúvida, permitem que 

os trabalhadores façam um número maior de pausas, onde antes não havia nenhuma. 

A Ginástica Laboral oferece ainda os benefícios sociais fortalecendo o relacionamento 
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interpessoal, promoção da integração social valorização do grupo e espírito de equipe. 

Segundo Lima (2004), a Ginástica Laboral é o exercício físico encaminhado e 

exercitado no decorrer do horário do expediente tendendo melhoramentos pessoais 

no trabalho. Tem como desígnio tornar mínimos os impactos negativos procedentes 

do sedentarismo na vida e na saúde do colaborador prevenindo doenças ocupacionais 

e originando o bem estar. 

O projeto de Ginástica Laboral dentro das empresas busca proporcionar 

atividades físicas orientadas por profissionais altamente qualificados em Educação 

Física, dentro do próprio ambiente de trabalho no mínimo 3 vezes por semana, com a 

duração de 10 a 20 minutos e proporcionando uma melhor relação entre as pessoas 

do mesmo setor (CARVALHO, 2003). 

Os projetos dentro das empresas tem como meta de suma importância à saúde 

de seus colaboradores. Visto que o sedentarismo está presente em mais de 70% da 

população brasileira e do mundo. Recentes pesquisas apontam que o sedentarismo 

mata mais que a própria obesidade a hipertensão, tabagismo etc. O estilo de vida com 

a ausência de atividade física e uma boa alimentação é responsável por 54% do risco 

de morte e infarto. Os custos com tratamento medicam a inatividade física pode variar 

de 2,4% e 9% do total dos custos médicos do setor de saúde (CARVALHO, 2003). 

Assim a LER/DORT são doenças que têm, como particularidades comuns, a dor 

crônica e o desgaste de estruturas do sistema musculoesquelético, comprometendo 

de maneira predominante os membros superiores, aparecendo-se como resultado da 

repetição do mesmo movimento em alta frequência (NEVES, 2010). Versa-se de um 

fenômeno conexo ao trabalho, causado pelo uso exagerado de força, conferido ao 

sistema musculoesquelético, e de falta de tempo para recuperação (NEVES,2006). 

É preciso que tal profissional sinta-se apoiado em seus conflitos mais 

particulares, pela Instituição a que representa para que, assim, possa desempenhar 

com segurança a função de “cuidador”, atividade-fim a que se destina (MARTINS, 

2007). 

 

4 Conclusão  

Como demonstrado durante o trabalho, a Ginástica Laboral proporciona diversos 

benefícios tanto aos participantes do programa quanto às empresas. 
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Considerando as colocações acima podemos verificar que a Ginástica Laboral 

se aplica a qualquer tipo de atividade realizada pela empresa, seja ela um trabalho 

que exija grande esforço físico ou não. 

Assim conclui-se que os principais benefícios resultantes da ginástica laboral são 

a redução da ocorrência de patologias relacionadas ao trabalho e a melhora das 

relações interpessoais. 
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