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RESUMO 

 

Esse estudo teve por objetivo é estudar o estado da arte envolvendo a ginástica 

laboral no período de 2000 a 2013, no intuito de verificar os benefícios de tal prática 

á saúde do trabalhador. Após leitura e análise de 25 pesquisas realizadas no 

período de 2000 a 2013 foi possível identificar como resultado da aplicação desta 

atividade: redução das dores crônicas e agudas, diminuição de casos de 

DORTS/LER, melhoria na disposição e relação interpessoal dos trabalhadores, 

mudança do estilo de vida de trabalhadores e aumento da produtividade. Portanto, é 

possível concluir que quando praticada de forma regular nas empresas, a GL 

proporciona benefícios aos trabalhadores que auxiliam nas atividades laborativas e 

na qualidade de vida. No entanto, outros fatores devem ser considerados para o 

êxito da atividade e alcance de adequada ergonomia. 

 

Palavras-chave: Qualidade de vida. Tipos da GL. Ergonomia. DORT/LER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The objective of this study was to investigate the physical and mental benefits 

provided by the practice of Labor Gymnastics (GL) by the bibliographic analysis of a 

qualitative nature. After reading and analyzing 25 researches carried out between 

2000 and 2013, it was possible to identify results of the application of this activity: 

reduction of chronic and acute pain, reduction of DORTS/LER cases, improvement in 

the disposition and interpersonal relationship of workers, workers' lifestyle and 

increased productivity. Therefore, it can be concluded that when practiced regularly 

in companies, GL provides benefits to workers who assist in work activities and life's 

quality. However, other factors must be considered for successful activity and 

achieve adequate ergonomics. 

Keywords: Life's quality. Types of GL. Ergonomics. DORT/LER. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Ginástica Laboral (GL) é um campo de atuação da área de Educação 

Física, o qual visa promover saúde e qualidade de vida no trabalho, a partir da 

prática de exercícios físicos, educação postural, orientações sobre ergonomia, entre 

outros. Essa atividade física chegou ao Brasil por meio de imigrantes japoneses, na 

segunda metade do século XX e os estudos científicos (bem como sua inserção em 

alguns setores públicos e privados) sobre ela vem crescendo nos nesse início do 

século XXI. 

 Além disso, não há uma lei nacional que regulamente a atividade em 

empresas. Dessa forma, faz-se necessário mais estudos, realizando análises e 

discussões sobre essa atividade física de forma eficiente, bem como compreender 

as necessidades dos trabalhadores e o contexto onde desenvolve suas atividades 

ocupacionais. 

 Academicamente falando, é relevante o desenvolvimento de pesquisa nessa 

área do conhecimento da Educação Física, a qual poderá contribuir 

significativamente com a formação profissional dos futuros profissionais de 

Educação Física. O universo de conhecimentos provenientes da Ginástica Laboral 

tem mostrado que é possível e necessário aplicar seus exercícios aos mais 

diferentes contextos ocupacionais como, por exemplo, indústrias, comércio, 

hospitais, escolas etc.  

 Além disso, há a necessidade de pesquisar mais, demonstrar essa atividade 

(protocolo de exercícios), seus benefícios, correção de algumas técnicas realizadas 

de forma errônea, bem como, avaliar a eficiência da GL e satisfação dos 

funcionários da empresa. 

 Nesse contexto, o objetivo geral deste trabalho é estudar o estado da arte 

envolvendo a ginástica laboral no período de 2000 a 2013, no intuito de verificar os 

benefícios de tal prática á saúde do trabalhador. A partir daí ele se desdobra nos 

seguintes objetivos específicos: a) historicizar como a ginástica laboral foi sendo 

desenvolvida; b) entender como os programas de ginástica laboral atuam dentro das 

empresas; c) discutir os benefícios à saúde do trabalhador promovidos pela 

ginástica laboral. 
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 No intuito de cumprir os referidos objetivos foi utilizada uma pesquisa de 

natureza qualitativa, do tipo pesquisa bibliografia, a qual segundo Gil (2009, p.44), 

se desenvolve a partir de materiais já elaborados, constituídos principalmente de 

livros e artigos científicos. 

 Foram analisados 25 arquivos, publicados entre os anos de 2000 a 2013, que 

foram baixados do portal de pesquisa Scielo e Google acadêmico. Dentre esses 

artigos foram analisados aqueles que tinham como objetivo mostrar história da 

ginastica Laboral, seus tipos de programas e os resultados da sua aplicação dentro 

das empresas. A realização da pesquisa durou pouco mais de um ano. 

 No primeiro capitulo relembramos um pouco da história da GL, os 

acontecimentos marcantes, como surgiu essa pratica, como foi acolhida, como se 

difundiu e chegou ao Brasil, dentre outros acontecimentos. No segundo capitulo, 

mostraremos, como essa prática deve ser realizada, quais os tipos de programas e 

quais suas atuações na melhoria das DORTS e LERS. E por fim no terceiro capitulo 

é onde abordaremos sobre os benefícios encontrados e alguns resultados 

relevantes de pesquisas já realizadas, mostrada a relevância da GL. 
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2 HISTÓRIA DA GINASTICA LABORAL 

 

 Para se entender a Ginastica Laboral (GL) é importante pensar, em primeiro 

lugar, na seguinte questão: porque há a necessidade de uma prática de exercício no 

ambiente de trabalho, com funções de relaxamento e alongamentos? Um caminho 

para buscar respostas a essa questão está no estudo da história da ginástica laboral 

e de como o corpo tem sido tratado no ambiente de trabalho, em alguns momentos 

da história da humanidade, considerando modificações, necessidades e crenças. 

 O corpo desde da Idade Média até a Idade Moderna tem sido visto de 

maneiras distintas, condizentes com as mudanças tanto sociais e religiosas, como 

também políticas (exemplo de uma revolução). A igreja católica era a detentora de 

poder na idade média, dessa maneira exercia uma influência sobre a visão do corpo. 

Nesse período, o corpo era caracterizado de duas maneiras: como insano e como 

santo. Isso dependia de sua utilização, havendo uma separação entre corpo e 

espirito. As coisas relacionadas ao corpo eram inferiores a coisas relacionadas ao 

espirito (ALMEIDA, 2009). 

 Nesse período a Atividade Física era utilizada somente como preparação 

militar, objetivando também fortalecer os homens na guerra, possibilitando também 

que eles pudessem defender a igreja sempre que necessário (SOUZA; JÓIA, 2008). 

 Com a quebra do poder da igreja, já na Idade Moderna, a ciência ganhou 

poder e passou a questionar a igreja e seus pensamentos, a partir de cientistas e 

filósofos, trazendo explicações e comprovações cientificas. Com isso, surgiu uma 

nova objetividade ao corpo, agora estudado biologicamente. E é nesse contexto que 

o corpo começa a ser visto como máquina, podendo ser trabalhado e educado para 

assim ser utilizado na otimização da produção (ALMEIDA, 2009). 

 A Idade Contemporânea trouxe o avanço da tecnologia. Nessa época, o corpo 

começou então a ser utilizado para mão-de-obra e fins lucrativos. As empresas 

começavam a se utilizar dessa tecnologia para deixar o trabalho mais rápido, 

eficiente e lucrativo. Com o isso, o trabalho se tornou mais rápido, porém, mais 

repetitivo e, com a utilização das maquinas, cada vez menos trabalhadores se 

tornavam necessários. Aqueles que ficavam nas empresas, acabavam tendo que 

trabalhar de forma mais forçada, repetitiva e durante um maior período de tempo. 

(ALMEIDA, 2009). 
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 É também na Idade Contemporânea que o exercício físico começou a ser 

visto de maneira diferente, se comparado a épocas anteriores. O foco principal, 

agora, era a manutenção do corpo, tanto do atleta para modalidades esportivas 

como o indivíduo normal para o tratamento ou prevenções de doenças. Os 

exercícios físicos começavam a ser estudados tanto no aspecto fisiológico como no 

psicológico (SOUZA; JÓIA, 2008). 

 As empresas deram início a um processo em que os empregados eram 

direcionados a funções individuais, antes desempenhadas por vários funcionários. 

Agora, cada trabalhador tinha funções especificas nas empresas, eles passavam o 

dia inteiro, apenas repetindo o mesmo movimento, o que se tornava muito 

desgastante para o trabalhador. Para os empresários, isso era um ótimo plano de 

melhoria da qualidade da produção e aumentavam seus lucros, restando aos 

trabalhadores mais esforços, consequentemente aumentando as chances de 

desenvolver alguma lesão (OLIVEIRA; SAMPAIO, 2008). 

A palavra trabalho veio do latim através do verbo “tripaliare”, que 
significa “torturar com o tripalium”, um instrumento de tortura feito de 
três paus aguçados, algumas vezes ainda munidos de pontas de 
ferro que servia para punir indivíduos que perdiam o direito à 
liberdade.  
Do ponto de vista religioso, o homem foi condenado ao trabalho 
porque Eva e Adão constituíram o pecado. Portanto, o trabalho é 
considerado como um castigo pela desobediência de ambos que 
tiveram que trabalhar e conseguir alimentos para sua sobrevivência. 
É possível notar, portanto, que há uma conotação de sofrimento 
quando avaliado deste ponto. Para o homem moderno notamos que  
sua realização depende da sua vinculação ao trabalho, uma vez que 
este passa a ser ao mesmo tempo fator de sobrevivência, de 
humanização, de integração social, de auto-estima e de utilidade 
social (GUIMARÂES, 2008, p.71). 
 

 Com essa nova realidade os trabalhadores começam a ter que se esforçar 

mais que antes para conseguir realizar os trabalhos objetivados pela empresa. 

Dessa forma eram realizadas atividades de operações de máquinas repetitivos, 

desgastantes, durante muitas horas e de forma isolada, sem nenhuma relação 

interpessoal com outros funcionários, visando apenas otimizar o lucro da empresa 

(DEFANI; FRANCISCO,2006). 

 

 Devido a essas condições sub-humanas de trabalho, a opinião 
pública pressionou o parlamento britânico e sir Robert Peel, 
possuidor de fábricas, influenciou o parlamento a baixar a primeira lei 
de proteção à saúde dos trabalhadores, a “Lei da Saúde e Moral dos 
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Aprendizes”; esta lei estabelecia um máximo de 12 horas de trabalho 
por dia, proibição de trabalho noturno, ventilação nos locais de 
trabalho. Mas, por um “lapso” absurdo, não estabelecia um limite de 
idade para o trabalho, permitindo que crianças extremamente 
pequenas trabalhassem nas fábricas (HELOANI, 2005, p.3). 

 

 Nessas condições de trabalhos o desempenho dos trabalhadores estava cada 

vez menor devido a lesão crônicas ocasionadas pelo trabalho repetitivo ou pelo 

posição estática durante muitas horas. Sem conseguir permanecer nesse ritmo de 

trabalho, a evasão das empresas estava acontecendo de forma rápida e deixando 

os empresários preocupados (DEFANI; FRANCISCO, 2006). 

 Para adequar as necessidades do que se é exigido no trabalho levando em 

consideração a saúde do trabalhador, surge em 12 de julho de 1949 a ergonomia, 

que tem como objetivo principal moldar o trabalho às limitações do homem, através 

de conhecimentos científicos. Nesta época, já existiam diversos relatos de lesões e 

distúrbios relacionados à alta carga trabalho, e portanto, os empresários tiveram que 

se adequar a essa nova realidade mesmo que de forma inconsciente (MACIEL et al., 

2005). 

 Além das lesões provenientes do trabalho, acidentes ocorrentes durante o 

exercício das atividades e a falta de segurança também contribuíam para evasão 

dos funcionários, assim como, as condições precárias do ambiente de trabalho que 

aumentavam a incidência de doenças nesses trabalhadores (MESQUITA; 

TEIXEIRA, 2011).  

 Por exemplo, os distúrbios cervicobrânquios que são caracterizados como 

dores e inchaços na região do pescoço, braços e ombros teve aumento exponencial 

nesta época relacionados principalmente à expansão da carga de trabalho e a 

rapidez no desenvolvimento das tarefas. Isso foi relatado por diversos 

pesquisadores ao longo dos tempos (OLIVEIRA; SAMPAIO, 2008). 

 Georgius Agricola em seu livro na década de 1556, deu a entender que o 

trabalho poderia ser causador de doenças ocupacionais. Mais tarde, em outra 

pesquisa de monografia de Paracelso, Aureolus von Hohenheim também apresenta 

um relato semelhante. Contudo, essas pesquisas não foram levadas em 

consideração e totalmente esquecidas na época (HELOANI, 2005). 

 

 As doenças ocupacionais e as lesões relacionadas ao trabalho não é algo 

novo, e há relatos dessas doenças desde da antiguidade. No Egito alguns papiros, 
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textos judaicos e até alguns filósofos já haviam relatado sobre essas lesões. Mais 

tarde, em 1700, houve uma importante publicação de um livro para esta área na 

Itália, escrito pelo médico Bernardino Ramazzini que tratava sobre casos de 

doenças ocupacionais no país (GUIMARÃES, 2008). 

 Só após essa publicação, foram relatados os primeiros casos de dores 

ocasionadas pelo esforço no trabalho que foram datados de 1713, provavelmente 

por Ramazzini. Havia a necessidade de uma pratica que minimizasse as doenças 

ocupacionais e diminuísse a evasão dos trabalhadores das empresas de forma que 

a saúde dos trabalhadores se tornasse mais importante para os empresários, que a 

manutenção das maquinas de forma que os cuidados fossem preventivos e 

ocorresse menos acidentes de trabalho (DEFANI; FRANCISCO, 2006). 

 Assim, surgiu em 1925 na Polônia registros sobre a ginastica laboral, na 

época denominada como ginastica de pausa que começou a ser realizada nas 

indústrias, como alternativa à evasão dos funcionários.  

Outros estudos apontam a origem da GL no Japão, no ano de 1928, sendo aplicada 

à funcionários dos correios, com o intuito de descontração e melhoria da saúde dos 

trabalhadores. Alguns anos depois foi difundida pelo restante do Japão 

(GUIMARÃES; SANTOS, 2009). 

 Há registros de experiências com ela, anos depois, em países como Rússia e 

Holanda, os quais começaram a se utilizar dessa prática. No início dos anos 60 a 

pratica da GL começa a ser realizada em vários outros países, entre eles: 

Alemanha, Suécia e Bélgica. Os Estados Unidos também conheceram a pratica, 

mas apenas anos mais tarde, em 1968 (POLITO, 2004).  

 A pratica chegou ao Brasil em 1901, contudo os empresários não observaram 

a atividade de forma lucrativa e apresentaram resistência à aplicação da atividade 

mesmo com todos os benefícios e melhorias propostas (GUIMARÃES, 2008). 

Apenas em 1973, começaram a ser realizadas algumas atividades de GL no Brasil. 

As empresas investiam na prática, não apenas com o intuito de melhor retorno 

financeiro, mas também com o objetivo de investir em um empreendimento como 

opção de lazer para seus funcionários na época. Era o caso das empresas Tecido 

Bangu, a pioneira e o Banco do Brasil que se utilizaram da GL com esse intuito 

(POLITO, 2004). 
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 As primeiras implantações da GL no Brasil, assim como também em outros 

países, foram no setor industrial. Hoje em dia já atinge os setores comerciais, de 

prestação de serviços e serviços públicos (SOUZA; JÓIA, 2008). 

 Um dos primeiros locais onde se realizou a GL no Brasil, foi na escola 

Feevale em 1973, no qual foi implantado um projeto de educação física 

compensatória e de recreação, no qual a escola propiciou exercícios de acordo com 

analises biomecânicas realizadas (MARCHESINI, 2001). Existem relatos que a GL 

chegou ao Brasil através de executivos japoneses, mas apenas em 1980 (BOM, 

2011). 

 No Brasil existiram 3 fases importantes relacionadas ao setor financeiro: a 

primeira se deu em 1964, com o surgimento dos centros de processamento e do 

Branco Central do Brasil, em 1967. Havia o intuito de controlar a situação financeira 

do pais; a segunda, é representada pelo surgimento do sistema on-line; e, em 

seguida, a terceira fase, na qual surgiu a automação bancária, oportunizando que o 

cliente tivesse diversas formas de atendimento mais confortáveis. Foi com esse 

crescimento que surgiram os computadores em vários setores e, assim, o trabalho 

repetitivo foi aumentando. A partir dessas mudanças, quem trabalhava nesse setor 

financeiro acabou sendo mais cobrado (MACHADO JÚNIOR et al., 2009). 

 Em 1987 a GL ganha espaço por conta do aparecimento e expansão das LER 

e DORT. Foi nessa época que houve o reconhecimento oficial da chamada doença 

dos di gitadores, que atingia principalmente os membros superiores e profissionais 

que realizam movimentos repetidas vezes (MACIEL et al., 2005). 

 A ginastica laboral é um programa de alongamentos e relaxamentos que 

minimiza lesão e distúrbios ocupacionais. É uma prática que fascina, não só pelas 

propostas, mas também pela inclusão social, saúde mental e física que proporciona 

aos trabalhadores, melhorando sua qualidade de vida, sua performance no trabalho, 

reduzindo o sedentarismo e melhorando a postura (GUIMARÃES, 2008). 

A palavra laboral origina-se de labore, que traduzida do latim, 
significa trabalho. Desse modo, entende-se por ginástica laboral a 
atividade aplicada nas empresas, durante a jornada diária, para os 
funcionários, dentro do seu local de trabalho (BOM, 2011, p.21). 

 Com isso, é necessário salientar que a GL tem sido mais utilizada em 

benefício da empresa e de seus interesses, pois sua implantação da atividade está 

muito mais ligada a melhoria da produtividade e evasão dos trabalhadores do que à 

melhoria da qualidade de vida destes.  
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 A GL apresenta vários benefícios, mesmo assim muitas empresas ainda 

preferem não se utilizar da pratica, pois acreditam ser um custo sem retorno 

(ALMEIDA, 2009). A atividade tem sido entendida, de maneira geral, como a 

realização de exercícios no local de trabalho com enfoque preventivo e terapêutico 

(MESQUITA; TEIXEIRA, 2011, p. 70). 

A atividade física nos locais de trabalho é de extrema importância, 
pois o rendimento e o desempenho do funcionário não é constante. 
No início da jornada de trabalho, o organismo inicia 
progressivamente a adequar seus processos fisiológicos às 
exigências do trabalho. Além disso, logo após ao período de 
adaptação inicial, o trabalhador atinge seu ápice em rendimento, no 
qual permanece aproximadamente por duas horas. Passando tal 
período, decorrente a fadiga ou cansaço, o desempenho do 
funcionário começa a diminuir (BOM, 2011, p.21). 

  

 A atividade apresenta diferentes objetivos dentro e fora do local de trabalho 

que podem ser confundidas devido às semelhanças entre si. A atividade física fora 

do local de trabalho pode ter vários objetivos dentre eles maior dispêndio energético 

e movimentação da musculatura, intuito estético ou até mesmo como incentivo ao 

esporte. Essas atividades devem ser realizadas de 2 a 3 dias na semana com 

aproximadamente uma hora de exercícios que podem ser aeróbicos ou anaeróbicos, 

a partir do objetivo desejado.  

 Já a prática dentro do local de trabalho tem o objetivo de prevenção das 

doenças ocupacionais, relaxamento e melhoria da relação entre os funcionários. 

Essas atividades devem ser realizadas diariamente em horários estratégicos dentro 

das atividades e com duração curta de 8 a 15 minutos com exercícios aeróbicos 

(MACIEL et al., 2005). 

 O trabalho traz um constante desequilíbrio entre tensão e relaxamento, que 

em nosso dia a dia estamos acostumados a alternar, entre essas duas vertentes. 

Mas, o total desequilíbrio acaba gerando desconforto e dores, que podem ser 

classificadas em: agudas, quando se apresenta de forma rápida, de minutos a 

algumas horas, normalmente desaparece quando a causa é devidamente 

investigada e tratada; a crônica, que são dores prologadas que se entende de 

meses a anos, e pode ser provocada por diversas lesões; e a recorrente que se 

apresenta em períodos de curtas duração, porém pode se repetir durante toda vida 

do indivíduo (GUIMARÃES, 2008).  
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 Qualquer empresa pode realizar a pratica da GL, mas o profissional deve se 

atentar as atividades desempenhadas por cada funcionário, avaliar quais são os 

movimentos que o funcionário realiza, qual é o membro mais utilizado e como é 

apresentada sua postura durante essa jornada de trabalho para que dessa forma 

possa ofertar o melhor programa da GL direcionado a determinadas empresas. É 

necessário também que seja implantada uma equipe multidisciplinar que envolva 

áreas como a segurança do trabalho, a medicina do trabalho e a saúde mental para 

a aplicação eficiente da atividade (DEFANI; FRANCISCO, 2006). 

A prática da GL causa liberação de movimentos bloqueados por 
tensões emocionais, obtendo a sensação de um corpo relaxado; 
melhora a coordenação motora, reduzindo, assim, o gasto de energia 
para executar as tarefas diárias; aumenta a flexibilidade; ativa o 
aparelho circulatório e desenvolve a consciência corporal(8). Os 
exercícios físicos relacionados à GL ajudam a aumentar a sensação 
de autonomia e de eficácia pessoal, assim como de autoconfiança, 
gerando maior motivação e energia para enfrentar os desafios do dia 
a dia (GUIMARÃES; SANTOS, 2009, p.4,). 
 

 Algumas empresas fazem um documento descrito como “Termo de 

compromisso” que são assinados pelos funcionários que protegem a empresa de ter 

responsabilidade sobre o funcionário diante da possibilidade de queixa de doenças 

ocupacionais. No entanto, essa atitude pode levar o trabalhador a ter sentimentos de 

inadequação com a atividade exercida e apresentar desinteresse de participação 

com a empresa (MACHADO JÚNIOR et al., 2009). 

 É importante que o funcionário seja devidamente informado sobre os 

procedimentos relacionados a GL: o que é, como funciona, sua importância, seus 

benefícios, pois quanto maior for o entendimento desse funcionário, maior será seu 

interesse e valorização pela atividade (GUIMARÃES; SANTOS, 2009). 

 Em 2005, a GL ganhou um projeto de lei proposto por Fernando de Fabinho 

(PFL/BA) que se preocupava com a saúde dos trabalhadores. O referido documento 

ainda não havia sido aprovado, pois estava em análise. O texto do projeto obriga a 

implantação da GL em todas as empresas, sendo elas públicas ou privadas 

(GUIMARÃES, 2008). 

 Sem uma lei que aprove os programas da GL, algumas empresas adotam a 

atividade porque observam os benefícios que ela proporciona, e outras por sua vez, 

não vislumbram vantagens não adotando a prática. Nesse cenário prejudicial à 

saúde do trabalhador as empresas precisam se conscientizar que o afastamento dos 
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funcionários das atividades exercidas aumentará despesas com recursos de 

adaptação à empresa (MESQUITA; TEIXEIRA, 2011). 

 Por isso, a Ergonomia também desempenha um importante papel na 

avaliação e gestão dos locais de trabalhos de forma a adequar a atividade 

desenvolvida aos trabalhadores. Dessa forma, permite que as condições de 

trabalho, o ambiente e o trabalhador sejam equivalentes e propõem soluções à 

empresa (MACHADO JÚNIOR et al., 2009). 

As ações de promoção da saúde são fundamentais, quando se 
considera que, na medida em que se observa a redução das 
doenças de causas orgânicas, assiste-se a um aumento dos riscos à 
saúde relacionados ao estilo de vida. Evidencia-se, assim, a 
necessidade de se enfatizarem ações de promoção e educação para 
a saúde, tentando levar os indivíduos à adoção de estilos de vida 
mais saudáveis (GUIMARÃES; SANTOS, 2009,p. 4,). 
 

 Programas do governo que incentivam a pratica da GL tem sido implantando, 

com o intuito de prevenir essas doenças ocupacionais que vem crescendo 

exponencialmente nos locais de trabalho. Além disso, a prática tem sido aplicada 

com o intuito de prevenção de doenças degenerativas como hipertensão, doenças 

coronárias e até mesmo minimização do estresse.  
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3 O CAMPO DE ATUAÇÃO DA GINÁSTICA LABORAL 

 

 As afecções que são relacionadas ao trabalho são definidas como LER 

(Lesões por Esforço Repetitivo) e DORT (Distúrbios Osteomusculares Relacionados 

ao Trabalho). Elas estão ligadas à lesão ou algum distúrbio ou disfunção de 

músculos, tendões, nervos e ligamentos que geralmente atingem a região superior, 

região escapular, região dos ombros e região cervical. Essa lesão é proveniente de 

exposição à diferentes fatores de risco ou da utilização repetida de grupos 

musculares, como apresentado no quadro 3. É importante lembrar que a DORT é 

multicausal e é gerada a partir de fatores de risco do próprio ambiente de trabalho 

(JUNIOR; DECHECHI, 2010). 

Quadro 3 : Fatores de risco predisponentes a DORT. 

Fatores biomecânicos  Fatores psicossociais Fatores 
administrativos 

Movimentos repetitivos Trabalho monótono Jornada de trabalho 
Excessiva 

Movimentos manuais 
Com emprego de força 

Grande pressão no 
Trabalho 

Falta de intervalo para 
Pausa 

Postura inadequada dos 
Membros superiores 

Falta de interação com 
os colegas 

Não observância ao uso 
inadequado de 
equipamentos 

Pressão mecânica por 
contato sobre o tecido 

Pouco controle sobre o 
Trabalho 

Não observância ao 
ambiente físico do 
trabalho, como calor, 
frio, 
vibração. 

Sobrecarga estática Trabalho pesado e 
Inconsciente 

Falta de programas de 
Prevenção 

Fonte – Militão (2001) 

 Alguns fatores biomecânicos são os principais fatores que causam dores e 

lesões no trabalho. O primeiro deles é a força que é utilizada para desenvolver a 

atividade; A má postura é outro fator que influência no aparecimento LER e DORT 

gerando um impacto de estruturas moles e duras; O terceiro fator é a repetitividade 

que é um fator comum em várias empresas de produção e o quarto e último é a 

vibração e compressão mecânica. Todos esses fatores podem desenvolver a DORT 

e LER, mas qual deles vai predominar irá depender da atividade exercida em 

determinada área do corpo ou do local mais atingido (MARTINS, 2000). 
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 As doenças ocupacionais são apontadas por vários pesquisadores como um 

conjunto de fatores que podem prejudicar diretamente no musculo esquelético que 

podem ser indiretos como o trabalho durante longos períodos de tempo, sem 

rotatividade, sem pausas, além de fatores psicológicos como estresse, a pressão por 

produção rápida e eficiente, e o relacionamento entre o funcionário ou diretos como 

o modo de trabalho, operando maquinas ou mesmo vícios posturais, repetições de 

movimentos por longo período de tempo, trabalho que exija muita força (JUNIOR; 

DECHECHI, 2010). 

 A GL traz uma nova perspectiva para as empresas com a oportunidade de 

trabalhar esses fatores que prejudicam o bom funcionamento da empresa e a saúde 

do trabalhador. A pratica é realizada no próprio ambiente de trabalho e leva aos 

funcionários bem-estar, preparo da musculatura, ativação da circulação sanguínea e 

aumento da atenção e concentração, e disposição do funcionário (SILVA et al., 

2006). 

 Além disso, a GL atua em fatores físicos como melhoria da fisiologia do 

trabalhador, psicológico e social. Em um expediente de trabalho, o funcionário 

diariamente desempenha suas atividades na empresa o que limita as 

movimentações e gera o encurtamento dos músculos. Os movimentos repetitivos ao 

longo do dia levam a lesões na articulações, vícios posturais e dores crônicas. Após 

algum tempo, a falta de exercício no dia a dia leva a falta de flexibilidade 

permanente e inconversível. Por isso a atuação da GL no ambiente de trabalho é tão 

importante ao trabalhador de modo que este tenha uma vida mais saudável e 

respeite os limites do seu corpo o que como consequência, resultará em maior 

produtividade para a empresa (SILVA et al., 2006). 

 Devemos lembrar que alguns comportamentos cotidianos que os funcionários 

realizam são agravantes dessas lesões, por isso também é necessária a orientação 

do funcionário para realização de alongamentos dentro do turno de trabalho o que 

pode auxiliar no sucesso da atividade de GL (GRANDE et al., 2011). 

 Para ser aplicada a atividade de GL na empresa, devem ser respeitadas 

algumas particularidades do processo: a atividade deve ser realizada com tempo em 

que varie de 5 a 12 minutos, respeitando os horários de trabalho dos funcionários e 

a realidade da empresa. Os exercícios devem ser conduzidos pelo profissional de 

educação física no próprio local do trabalho, e não é necessário que o capacitado 
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vista trajes especiais de forma a não surgirem desconfortos (Silva et al., 2006). 

Também, é necessário que o exercício seja realizado ao menos duas vezes na 

semana. A depender do objetivo da empresa e do educador físico, a atividade pode 

ser realizada todos os dias da semana (MACHADO JÚNIOR et al., 2011). 

 As séries devem ser montadas a partir da seleção de movimentos, 
observando-se as condições de trabalho, postura laboral, ambiente, 
equipamentos e uniforme. Devem ser de baixa intensidade de 
esforço, atingindo movimentos musculares Antagônicos aos que se 
encontram em ação durante o trabalho, e proporcionando 
compensação e conseqüente reequilíbrio Fisiológico (Silva et al., 
2006, p.9). 
 

 Para que haja êxito da GL, faz-se necessário seguir cinco etapas cruciais a 

implantação da atividade:  

 

 Primeira etapa (Implantação e diagnóstico): é necessário a avaliação detalhada 

da empresa, das funções nela estabelecidas, dos seus setores e ambiente de 

trabalho, conhecimento do trabalhador, quais suas funções por ele realizadas, 

jornada de trabalho, intervalos a ele estabelecidos e seu estilo de vida. Além 

dessas informações, é necessário o conhecimento da rotina desse empregado 

fora do horário de trabalho, e com essas informações organizar as atividades de 

acordo com a necessidade da empresa; 

 

 Segunda etapa (planejamento e estruturação do programa): é importante 

planejar um programa de exercícios que estimulem o conhecimento das suas 

capacidades físicas, a motivação e a compreensão do programa por parte dos 

funcionários; 

 

 Terceira etapa (conscientização): refere-se aos problemas que o trabalho diário 

pode gerar e sobre a qualidade da prevenção desses problemas; 

 

 Quarta etapa (implantação do projeto piloto): é necessário entregar à empresa 

antes da implantação definitiva um projeto piloto em que a empresa ficará ciente 

de todas as etapas e atividades dessa pratica. É importante que esse projeto 

piloto possa ser submetido a ajustes a depender da necessidade da empresa e 

expansão para outros setores; 
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 Última etapa (avaliação dos resultados): é importante avaliar os benefícios que a 

atividade está oferecendo aos praticantes e da melhoria na produtividade da 

empresa (MARTINS,2000). 

  

 A GL é constituída por exercícios de relaxamento, aquecimento articular, 

alongamentos, de coordenação motora, flexibilidade, coordenação, resistência, 

exercícios respiratórios e até de deslocamento quando o espaço é amplo. Também 

os exercícios podem ser realizados utilizando objetos e moveis como forma de 

facilitar ou até integrar os exercícios (SILVA et al., 2006). 

  

 Os exercícios realizados na pratica da GL, variam entre os países de acordo 

com sua frequência. Um exemplo disso é o Japão onde os exercícios são realizados 

antes do período de trabalho, com tempo entre 10 a 15 minutos de intervalo; Nos 

Estados Unidos os exercícios têm duração de 30 minutos em estudos 

randomizados; No Brasil o exercício da GL podem ser realizados em vários horários, 

ter tempos diferentes e frequência diferentes podendo ser realizados no início, meio 

ou fim do expediente a depender do perfil da empresa (GRANDE et al., 2013). 

Existem quatro tipos de programas de GL que são difundidos e podem ser 

classificadas de acordo com seu horário de aplicação, a saber:  

 

i) A Ginástica Preparatória ou de aquecimento, é realizada no início do dia 

de trabalho, propositalmente para ativar o organismo. Dessa forma, a 

atividade vai preparar o indivíduo para o dia de trabalho, elevar sua 

disposição e concentração. A ginastica preparatória é realizada em um 

período de 10 a 12 minutos e inclui exercícios de coordenação, equilíbrio, 

concentração, flexibilidades e resistência. Podem ser realizadas 

dinâmicas, alongamentos e brincadeiras que estimulem essas habilidades 

motoras (MACIEL et al., 2005). 

ii) A Ginástica Compensatória tem por finalidade trabalhar os músculos mais 

utilizados durante a jornada de trabalho, de forma a fortalecer, prevenir 

lesões graves e relaxar o músculo que fica em contração durante longos 

períodos. Esse tipo de ginastica pode ser realizada de 5 a 10 minutos 

durante a jornada de trabalho, geralmente de 3 a 4 horas após o início do 



21 
 

trabalho como forma terapêutica (OLIVEIRA, SAMPAIO, 2008). Os 

exercícios para a ginastica compensatória são alongamentos de baixa a 

moderada intensidade, que melhoram a flexibilidade, a respiração e que 

apresentam como intuito minimizar os vícios posturais (COSTA DE BOM, 

2011). 

iii) A ginastica Laboral de relaxamento, como o próprio nome sugere, são 

exercícios realizados para relaxamento indicados principalmente em 

atividades que apresentam excessiva utilização intelectual do trabalhador. 

É realizada ao fim do expediente, com duração de 10 a 12 minutos com 

exercícios respiratórios, de alongamentos, flexibilidade e até meditação 

(COSTA DE BOM, 2011; OLIVEIRA, SAMPAIO, 2008).  

iv) A Ginastica corretiva apresenta como principal finalidade o fortalecimento 

dos músculos. Esse tipo de ginastica visa melhorar a qualidade 

ergonômica do trabalhador, e reduzindo danos causados pelo esforço 

físico. Deve ser realizado juntamente com profissionais de enfermagem, 

medicina e fisioterapia (COSTA DE BOM, 2011). Pode ser realizado antes 

ou após o expediente, de modo individual ou coletivo, a depender do 

objetivo e da disponibilidade dos funcionários (MACHADO JÚNIOR et al., 

2011). 

 É necessário que o profissional de educação física seja capaz de 

compreender que para melhor aplicabilidade e eficiência do programa de GL é 

necessário que, além de ser bem executada, a atividade seja motivadora e 

inovadora. Isso porque o maior desafio do profissional de educação física é que o 

trabalhador permaneça de forma contínua na atividade (BOM, 2011). 

 As afecções que atingem o músculo esquelético são frequentes no ambiente 

de trabalho em que se requer força. A primeira doença que foi relatada na literatura 

foi a tenossinovite que é uma inflamação na bainha dos tendões causada por 

esforços repetitivos agudos (POLETTO, 2002). Outra bem relatada por 

trabalhadores são as dores nas costas do indivíduo, problema conhecido como 

hiperlordose. Ambas, acabam gerando menor rendimento e menor produção ao 

trabalhador. Em relação a flexibilidade, força muscular e massa corporal devido as 

atividades realizadas no trabalho, levam o trabalhador a exaustão. Segundo 
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GRANDE et al. (2013) a GL apresenta benefícios significativos nessa área, no 

entanto, são necessárias mais pesquisas do assunto. 

 Com os riscos que o trabalhador enfrenta diariamente nas empresas, as LER 

e DORT são as principais afecções que levam o trabalhador a dores nos membros 

superiores ou fadigas que podem gerar síndromes crônicas que impossibilitam o 

trabalhador a desempenhar a suas funções no ambiente de trabalho. No Brasil, a 

função que mais apresenta incidência de DORT é a digitalização, por serem tarefas 

repetitivas e rápidas. Também é observado maior número de casos em mulheres 

devido fatores hormonais (MILITÂO, 2001). 

 O hábito de fumar é o principal fator de câncer de pulmão. Trabalhadores que 

fumam tem cinco vezes mais chances de gripar, de adoecer, com isso acabam com 

frequência faltando ao trabalho, tem mais riscos de favorecer os acidentes de 

trabalho e pessoas não fumantes podem inalar a fumaça do cigarro e tem mais 

chances de acometer doenças como, ulceras, renite, asma, bronquites e várias 

outras doenças. O álcool também prejudica o trabalhador, pois diminui os reflexos 

do trabalhador, prejudica a capacidade de julgamento, danifica o cérebro, fígado e 

sistema imunológico, quando o indivíduo tem esses hábitos, os exercícios realizados 

pela GL vão de certa forma ter benefícios nesse trabalhador, porém esses 

agravantes acabam prejudicando a saúde desse indivíduo. Portanto é necessário 

nesses casos uma conscientização para assim mudar o estilo de vida e com isso 

poder usufruir de maneira total dos benefícios que a GL proporciona (MILITÂO, 

2001). 

 As doenças como câncer, problemas mentais, doenças cardiovasculares, 

aumento de gordura no sangue, aumento de LDL e vícios tem várias causas. No 

entanto, o sedentarismo e mal alimentação representam causas comuns de todas 

elas. Em geral, pela realização da GL na empresa, leva o trabalhador à prática de 

outras atividades que lhe proporciona alívio e lazer (MILITÂO, 2001). Efeitos 

negativos na saúde do trabalhador podem gerar um grande impacto na qualidade de 

vida do indivíduo. É importante lembrar que a vivência do indivíduo, seus costumes, 

sua alimentação e sua rotina vão interferir diretamente no bem-estar e saúde desse 

trabalhador (MARTINS,2005). 
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 Todos os malefícios que o trabalho traz devido à má postura, sedentarismo, 

hábitos inadequados, entre outros, podem gerar desconfortos aos trabalhadores, e 

portanto investir em um programa que previna e minimize estes problemas pode 

auxiliar problemas de saúdes não ligados à atividade de trabalho, ainda que a 

atividade seja direcionada ao trabalho (POLETTO, 2002). 
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4 OS BENEFÍCIOS DA GINASTICA LABORAL PARA A SAÚDE DO 

TRABALHADOR 

 

 As pesquisas sobre a GL vêm crescendo cada vez mais e como foco principal 

estão as pesquisas sobre os cumprimentos dos programas da GL, diferença sobre a 

aplicação da GL por um facilitador e por um profissional de educação física. É 

relevante entender se essa prática alcança os objetivos para o qual foi criada, e 

essas pesquisas nos ajudam a entender melhor os resultados (GRANDE et al., 

2011). 

Existem poucos estudos que dispõem dos indicadores sobre os 
benefícios desta atividade alternativa. São raros os estudos 
científicos no Brasil que demonstram a eficiência e os efeitos de um 
Programa de GL (PGL) em relação aos componentes da aptidão 
física para a saúde e mudança do estilo de vida (SILVEIRA et al., 
2007). 
 

 Segundo a Organização Mundial de Saúde (2016), a saúde é o estado de 

completo bem-estar físico, mental, social e espiritual. A saúde depende de vários 

fatores e depende muito de como o indivíduo se sente, como se relaciona com a 

família, amigos, trabalho, estudos, como está seu intelectual e sua saúde física, se 

está tudo em prefeita harmonia.  

 Mas quando isso não ocorre, o indivíduo fica com a saúde caracterizada 

como negativa, quando ele está em desarmonia com os fatores: físico, mental, 

psicológico e social. Por esse motivo, para que os trabalhadores mantenham sua 

saúde positiva, é necessário estar em plena realização, por isso para que os 

benefícios da GL sejam realmente alcançados, é necessário manter não somente o 

bem estar físico, como também o bem estar mental, psicológico, e espiritual. Para 

isso é necessário o conhecimento e um planejamento para aquele individuo, 

pensando nele como um todo e de forma individual (MILITÂO, 2001). 

 Para estar em plena saúde em questões relacionadas ao trabalho, é 

necessário não só estar em pleno bem estar fora desse espaço, as práticas de 

exercícios físicos são de suma importância dentro e fora desse âmbito, como 

também alimentação adequada, condições apropriadas no ambiente de trabalho e 

carga horaria de trabalho congruente. Com a prática da GL, com exercícios de 

alongamento, flexibilidade e relaxamento, conseguimos aliviar o estresse do dia a 
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dia desse trabalhador, vivenciar exercícios que estimulem a felicidade, o prazer e as 

relação interpessoais (MARTINS,2005). 

 Por isso é necessário que todo o planejamento e organização do programa da 

GL, seja realizado por um profissional de Educação Física, que tem todo o 

conhecimento necessário para organizar e cuidar nos mínimos detalhes dessa 

pratica, isso deve ser a primeira coisa a se levar em consideração quando analisar 

se a GL está trazendo resultados positivos, pois de nada adianta um profissional 

leigo, que muitas vezes pode acabar prejudicando ainda mais esses praticantes 

(GUIMARÃES, 2008). 

 O profissional de educação física vai elaborar um programa ideal para o perfil 

da empresa, analisando inicialmente o funcionamento da empresa e o trabalho dos 

funcionários, a partir daí vai incluir exercícios que busquem melhorar a postura, 

diminuir a tensão, minimizar os esforços impostos no trabalho diariamente, melhorar 

o funcionamento fisiológico e psicológico do indivíduo, dessa forma diminuindo dores 

e desconfortos, melhorando a flexibilidade, estimulando o contato entre os 

funcionários (relação interpessoal) e  aumentando a autoestima dos funcionários. 

 Além disso, dando o devido cuidado a cada exercício, se informando do estilo 

de vida de cada funcionário, pois é importantíssimo saber se esse trabalhador 

pratica algum exercício físico além da GL, se ele tem uma rotina de alimentação 

saudável, se ele faz o uso de algum medicamento, se ele bebe ou fuma, pois isso 

vai interferir ou modificar o resultado dos benefícios da GL. O Professor de 

educação física pode também instruir praticas saudáveis para esses trabalhadores, 

fora do ambiente de trabalho (MOURA JUNIOR; DECHECHI, 2010). 

 Uma pratica mal elaborada da GL, pode reduzir a qualidade de vida dos 

trabalhadores, além de trazer gastos médicos maiores para as empresas. Então, é 

importante que o trabalhador tenha uma programa da GL fornecido de forma 

satisfatória (GONDIMet al., 2009). 

 É interessante que o profissional de educação física analise alguns pontos 

antes de aplicar a GL nas empresas, para que ela traga benefícios satisfatórios, é 

necessário focar na individualidade do trabalhador, pois cada pessoa tem suas 

questões a serem analisadas, como dores agudas e crônicas, por exemplo 

(BARBOSA, 2008). 
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 Não é adequado chegar com um programa de exercícios pronto, mas, ter a 

flexibilidade de mudança durante a jornada de exercícios. Outro ponto importante é 

referente à duração da atividade, deve ser um tempo suficiente para trabalhar os 

grupos musculares necessários. O profissional deve se atentar a resolver essa 

questão sem interferir na produtividade da empresa (MOURA JUNIOR; DECHECHI, 

2010). 

  É necessário que essas atividades sejam realizadas em grupos de homens e 

mulheres, sem qualquer segregação e criar um ambiente entre amigos, para que 

não aconteça constrangimento na realização das atividades, para isso é necessário 

atividades que trabalhem a relação social desses trabalhadores. O auto 

alongamento não é muito eficaz, então se não entende que isso está surtindo 

benefícios positivos é necessário que o profissional se atente a auxiliar os 

trabalhadores nessa prática, é importante para se obter benefícios durante e após 

essa prática. Trabalhar também na GL a conscientização da postura adequada 

durante as horas de trabalho e no dia a dia desses trabalhadores (BARBOSA, 2008). 

 Segundo Militão (2001), com o objetivo de investigar se a GL traz os mesmos 

benefícios se orientada por um profissional de educação física e um facilitador, a GL 

está reduzindo muito seus benefícios quando orientada por um facilitador se as 

atividades fossem realizadas por um profissional de educação física, esses 

benefícios poderiam ser muito mais satisfatórios, pois esses benefícios dependem 

muito do grau de competência e planejamento do profissional que o orienta. 

 Além disso, existem alguns fatores que podem prejudicar consideravelmente 

os benefícios que a GL traz, como por exemplo: estresse, alimentação 

desequilibrada, o consumo de álcool, drogas e o consumo de cigarro. Por isso é 

necessário antes de realizar qualquer prática em qualquer empresa ter o 

conhecimento das características individuais de cada trabalhador, o profissional de 

educação física fará todas os questionamentos necessários antes de averiguar se a 

pratica da GL está surtindo resultados nessa empresa, além de orientar esses 

trabalhadores dos malefícios que o estilo de vida inadequado pode trazer a sua 

saúde (MILITÃO,2001). 

 Referente aos benefícios da GL, Sampaio e Oliveira (2008) dizem que a GL 

traz benefícios tanto para a empresa como para o trabalhador e os benefícios são 

diversos. Dentre eles a prevenção e diminuição dos casos de LER e DORT nas 
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empresas. Com isso os custos com assistência médica tem diminuído cada vez 

mais, os funcionários acabam faltando com menor frequência, pois se queixam 

menos de dores e desconfortos, aumentando a produtividade e melhorando de 

forma significativa a saúde de seus funcionários. 

 O diagnóstico das doenças ocupacionais DORT e LER e a funcionalidade da 

GL, são realizadas através de interrogatório do trabalhador, através de questionários 

e pesquisas realizadas, onde são selecionados trabalhadores, para assim poder 

diagnosticar e concluir quais as doenças mais comuns no meio do trabalho. O tipo 

de pesquisa vai depender muito do objetivo do que se quer constatar (MARTINS, 

2000). 

 Para saber se a GL tem benefícios sobre a saúde de trabalhadores, os 

pesquisadores selecionaram trabalhadores que já realizam a prática da GL a algum 

tempo e trabalhadores que não realizam para assim comprovar os benefícios da GL. 

O exame físico também é utilizado em alguns casos, ele se utiliza a ultra-sonografia 

e eletroneuromiografia, mas, mesmo com todos os procedimentos que podem ser 

utilizados, o resultado pode não ser conclusivo, pois outros aspectos também 

influenciam nesses resultados como fatores psicológicos, sociais, físicos, 

biomecânicos e fatores relacionados a ergonomia (MARTINS,2000). 

 Quando a prática da GL é realizada corretamente por um profissional 

capacitado, respeitando a individualidade da empresa e pelo menos três vezes na 

semana, com três meses de realização a um ano a GL já apresenta seus benefícios. 

Os benefícios são diversos, tanto físicos como mental, acontece também a 

diminuição das dores crônicas e agudas, minimiza os casos de DORT/LER, aumenta 

a disposição do trabalhador, melhora a relação interpessoal, muda o estilo de vida 

do trabalhador e o mais importante para a empresa, aumenta a produtividade 

(OLIVEIRA, 2007). 

 Uma das ferramentas utilizadas pelo profissional de educação física na 

realização da pratica da GL é o alongamento, são movimentos de amplitude em 

condições normais. Esse movimento a favor das articulações e musculatura, 

promove benefícios, impedindo que musculaturas utilizadas poucas vezes ao dia, 

devido a trabalhos realizados sentados, sejam utilizados, impedindo o encurtamento 

do mesmo. O alongamento é realizado a partir de três vertentes: estiramento, 

quando o movimento é realizado a partir da ação de outros músculos, suspensão, 
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quando a articulação não se movimenta, mas são tracionados por meio de gravidade 

e soltura, quando acontece o balanceamento desses membros (SILVA,2006). 

 A GL proporciona modificações fisiológicas e bioquímicas, quando o indivíduo 

fica fisicamente ativo, acontece liberação de hormônios, várias cascatas 

intracelulares, reações químicas e são desencadeados diversas alterações no corpo, 

após a realização do exercício, o corpo se recupera e cada vez que isso acontece, o 

corpo tenta se adaptar para ficar mais forte e apto para o próximo exercício, então 

se a prática da GL for regular, teremos uma progressão e o corpo ficará cada vez 

mais forte (GUIMARÃES, 2008). 

 Quando realizada de forma adequada, a GL proporciona um bom estiramento 

da musculatura, com isso essa musculatura apresenta um maior e melhor transporte 

de energia (pois terá uma maior necessidade de energia) e uma melhor capacidade 

mecânica, devido a isso essa musculatura ficará mais resistente a lesões, pois se 

torna mais forte, com isso o corpo passa por várias adaptações, isso gera melhores 

condições físicas para manter exercícios ou atividades diárias (SILVA, 2006).. 

 É importante adotar técnicas que auxiliem a GL nas melhorias dentro da 

empresa, uma dessas técnicas seria rodízios ou revezamentos, pois dessa forma o 

empregado iria se adequar a instrumentos e equipamentos de trabalhos e 

ambientes, sem a menor necessidade de fadiga total dos músculos, articulações ou 

membros (OLIVEIRA, 2007). 

 Um dos Sintomas mais frequentes entre os trabalhadores, que tem relação 

com os esforços realizados no trabalho, são as dores, essas dores são relatadas de 

diversas maneiras, em diversos seguimentos do corpo, podendo ser em músculos, 

articulações, ligamentos e nervos. Perante isso, de todos os benefícios alcançados, 

a melhoria de dores é um dos benefícios mais atingidos, já que a GL alonga e relaxa 

os músculos, articulações e nervos constantemente (SANTOS et al., 2007). 

Outro dado importante a ser observado, é o retorno financeiro que 
esta ginástica tem representado para as empresas. Pesquisas 
realizadas nos Estados Unidos indicam que, para cada dólar 
investido em programas de qualidade de vida, são economizados 
três dólares, incluindo assistência médica, queda de faltas no 
trabalho, na rotatividade, além de um aumento da produtividade 
(OLIVEIRA, 2007, p.45). 
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 No Brasil o retorno financeiro é pouco estudado, os empresários muitas vezes 

não revelam seus dados, acredita-se que isso se deva ao não interesse de tornar 

essa GL obrigatória, mas estudos revelam a importância dessa prática no Brasil 

dentro do ambiente de trabalho e o quanto a GL é importante para o trabalhador, 

poupando de várias lesões crônicas que podem trazer desconfortos durante toda a 

vida (OLIVEIRA, 2007). 

O corpo é a principal ferramenta para o trabalho humano. São, 
portanto, inegáveis os ganhos quando se permite ao trabalhador 
tomar consciência do valor do seu corpo, respeitando seus limites e 
poupando-o de males plenamente evitáveis (GONDIMet al., 2009). 

 Referente a isso, um dos benefícios que a GL traz é a conscientização dos 

trabalhadores quanto sua saúde e a importância desse programa da GL, que é uma 

ferramenta para minimizar as causas de doenças relacionadas ao trabalho, pois ela 

atua de forma preventiva e terapêutica, com isso ela diminui consideravelmente o 

índice de DORT/LER, promovendo assim melhores condições de saúde para os 

trabalhadores e grandes benefícios para as empresas. O trabalhador fica ciente dos 

malefícios que o trabalho repetitivo e por longos períodos podem ocasionar a sua 

saúde, além de terem a oportunidade de realizar uma prática que pode mudar sua 

saúde dentro e fora da empresa (SANTOS et al., 2007). 

 Em empresas de grande porte, por serem amplas, muitas vezes isso acaba 

impedindo a socialização entre os funcionários, um exemplo disso são os 

funcionários que trabalham no mesmo setor e não se relacionam, o trabalho 

dinâmico e repetido acabam impedindo essa relação. Mas a GL que vem com vários 

outros objetivos, acaba trazendo esse objetivo de relações interpessoais, pois por 

ser realizada em grupo, a GL traz consigo mais esse provento, que é considerável 

para saúde mental e social do trabalhador (MILITÂO,2001). 

 É importante levar em consideração que a GL traz benefícios para a empresa 

e consequentemente também acaba aumentando sua produtividade e o lucro, mas é 

interessante salientar que a GL sozinha não vai trazer todos os benefícios que são 

esperados pela empresa e pelo professor de educação física e necessário sempre 

andar em conjunto com uma boa ergonomia, para assim alcançar os objetivos 

esperados (OLIVEIRA, 2007). 

 O quadro abaixo, mostra resultados de programas de ginástica laboral 

segundo os autores. 
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Autores / Empresas Benefícios 

Sampaio e Oliveira 

(2008) 

 diminuição dos casos de LER e DORT nas 

empresas; 

  Os custos com assistência médica tem 

diminuído cada vez mais; 

  os funcionários acabam faltando com menor 

frequência, pois se queixam menos de dores e 

desconfortos, aumentando a produtividade e 

melhorando de forma significativa a saúde de 

seus funcionários. 

 

Martins (2000) 

Na eletrônica Selenium 

 afastamento diminuiu 38%; 
  os acidentes 86,67%; 
 as dores 64% e os trabalhadores relataram que 

se sentem 100% mais dispostos de voltar ao 
trabalho. 

Mattos e Guimarães 

(2008) 

Laticínios noroeste ltda 

 60% começou a se cuidar mais, a se interessar 
mais pela sua saúde; 

  72% percebeu que foram diminuindo as dores 
em seu corpo, e em alguns casos não sentiam 
mais dores em locais específicos do corpo; 

  72% percebeu uma maior disposição e 
diminuição do cansaço; 

  80% teve uma melhora significativa no estresse 
e 80% consequentemente devido a melhora do 
estresse melhorou seu humor. 

(SANTOS et al., 2007). 

UNIPAR 

 75% dos funcionários relataram melhorias nas 
dores corporais, dentre essas 5% não relataram 
nenhuma melhora nesse sentindo; 

  20% participaram do programa apenas como 
prevenção, pois não se queixaram de dores 
nem desconfortos 

(SILVEIRA et al., 2007). 

Novo Nordisk Produção 

Farmacêutica do Brasil 

houve uma melhora significativa nos percentuais de 

gordura corporal, em ambos os sexos. 

(GONDIM et al., 2009). 

hospital Universitário 

Walter Cantídio 

a melhoria do desempenho no trabalho, devido a maior 

disposição que os funcionários ficam após a realização 

do programa da GL, em conseguinte temos a melhoria 

da postura. 
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 Dentre os benefícios encontrados na literatura, os principais foram aumento 

da produtividade da empresa, a minimização de doenças ocupacionais, diminuição 

dos gastos relacionados a saúde do trabalhador, redução do afastamento do 

trabalho, diminuição dos erros nas funções exercidas, melhora da auto estima e 

sedentarismo, diminuição de dores e reclamações por parte dos funcionários, 

consequentemente redução de visitas médicas, melhoria da relação interpessoal, 

músculos, articulações e nervos mais fortes e principalmente melhora da saúde 

física e mental. Então os benefícios alcançados pela GL são diversos e 

comprovados pela literatura (MILITÃO, 2001). 

 Além de todos esses benefícios, a GL ajuda no combate ao estresse, pois 

durante a atividade é liberado um neurotransmissor caracterizado como endorfina 

que proporciona bem-estar e alivio, ajuda também os trabalhadores a se concentrar 

mais em suas funções, pois o ambiente de trabalho se torna menos formal e mais 

agradável para os trabalhadores (POLETTO, 2002). 

 A prática da GL vem sendo um trabalho de profissionais que se interessam e 

batalham para que esse assunto tão importante não seja esquecido. Os benefícios 

que são descritos pela literatura são diversos, mas ainda existem trabalhos que 

divergem um pouco, já que é uma área atualmente de poucos estudos (MILITÃO, 

2001). 

 Porém, estamos certos que somente essa intervenção da GL durante alguns 

minutos ao dia, não é necessário para mudar esse contexto, precisa de uma 

contribuição de uma equipe de medicina, segurança do trabalho e ergonomia para 

que esses benefícios sejam realmente expressivos, lembrando que o intuito principal 

da GL não é trazer benefícios para os trabalhadores e sim a partir desses benefícios 

aumentar a produtividade da empresa e, por conseguinte seu lucros 

(BARBOSA,2008). 

  Isso também é um benefício para a empresa, que está sendo atingido pela 

GL, e vem deixando os empresários satisfeitos. Mas ainda que a GL seja de baixo 

custo e traga tantos benefícios, as empresas ainda se sustentam nas falácias que 

estão relacionadas a GL e muitas vezes acabam gerando o descrédito dessa 

prática, dificultando o trabalho sério de profissionais  da educação física que se 

importam com a saúde e bem-estar dos trabalhadores (BARBOSA,2008). 
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5 CONCLUSÕES 

 

 Ao longo do texto discorremos sobre os seguintes temas: História da ginástica 

laboral (acontecimentos históricos), o campo de atuação da ginástica laboral 

(Programas da Ginastica laboral e forma de implantação) e os benefícios da 

ginástica laboral para a saúde do trabalhador.  

 Perante essas leituras, realizadas para elaborar esta revisão bibliográfica, 

conclui-se que a ginástica laboral se tornou uma atividade preventiva eficiente no 

combate à lesões e desconfortos aos quais os funcionários são submetidos no 

desenvolvimento de suas atividades apresentando benefícios físicos e mentais como 

diminuição de dores crônicas e agudas, redução dos casos de DORTS/LER, 

melhoria da disposição dos trabalhadores, fortalecimento de músculos, articulações 

e nervos e auxílio no combate do estresse. Além desses benefícios, os 

trabalhadores também passam a adotar hábitos mais saudáveis após o contato com 

a prática. 

 Pode-se concluir também que além dos benefícios que a atividade 

proporciona aos funcionários, a prática também propicia vantagens à empresa como 

a melhoria das relações interpessoais dos trabalhadores, aumento da produtividade 

e redução dos custos e dispensas médicas. No entanto, para alcançar os resultados 

positivos da prática, é necessário que atividade seja realizada de forma adequada e 

por um profissional capacitado. 

 Também ressalto a importância de avaliar fatores individuais que podem 

prejudicar consideravelmente rendimento da atividade, como o estresse, 

alimentação desequilibrada, o consumo de álcool, drogas, o consumo de cigarro, 

dentre outros fatores.   

 Destaco que a grande maioria dos arquivos mostram que a Ginastica laboral 

só pode ser realizada por profissionais de educação física, quando na realidade, ela 

pode ser colocada em pratica por profissionais de: fisioterapia, terapia ocupacional  

e o profissional de educação física. Ainda, destaco a incipiência de estudos na área, 

uma vez que o tema no país ainda é recente, carente de pesquisas e relatos de 

experiência na aplicação da prática, o que leva a não credibilidade pelas empresas e 

funcionários. 
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