
 PARECER TÉCNICO ACERCA DA GINÁSTICA LABORAL 

CONFEF – CREF2/RS – CREF3/SC – CREF9/PR 

Este trabalho foi desenvolvido pela Comissão Temporária de Ginástica Laboral do CREF2/RS, que

verificando se tratar de um tema de relevância nacional para o Sistema CONFEF/CREFs, contatou com os

demais  CREFs  a  fim de  elaborar  um  Parecer  envolvendo  os  posicionamentos  dos  demais  Conselhos

Regionais. Tal documento poderá ser utilizado pelo Sistema para fins de consulta e embasamento técnico

para o Projeto de Lei nº 6083/2009, que tramita no Congresso Nacional,  bem como visa incentivar a

elaboração de Resoluções sobre o tema pelos Conselhos Regionais de Educação Física, e  ainda lançar a

data de 22 de novembro como o Dia da Ginástica Laboral.

Este  parecer  versa  sobre  a  intervenção  profissional  em  Ginástica  Laboral  e  tem  a  tecer,

primeiramente, antes de qualquer análise, sua definição conceitual, considerando a competência técnica e

legal para sua aplicação, com as seguintes considerações:

CONCEITO DE GINÁSTICA LABORAL:

A  Ginástica  Laboral  foi  desenvolvida  para  atender  de  forma  adequada  as  necessidades  dos

trabalhadores,  no  sentido  da  sua  preparação  física,  postural  e  sociocultural  frente  aos  desafios  dos

modernos ambientes de trabalho. Surgida originariamente como “ginástica de pausa”, a Ginástica Laboral

é hoje conceituada como um programa sistematizado,  aplicado durante a jornada de trabalho, com o

objetivo de compensar o esforço exigido pela atividade laboral e de desenvolver as condições para que as

estruturas corporais mantenham o equilíbrio necessário para a manutenção da saúde. Esta intervenção

deve ser condizente com um programa de saúde do trabalhador que proporcione bem-estar no trabalho,

contribua para a  prevenção de lesões, acidentes e o surgimento de patologias decorrentes da atividade

ocupacional.

É,  portanto,  um conjunto de atividades com duração média de 10 a 15 minutos, composto por

exercícios físicos, dinâmicas de grupos, técnicas de relaxamento, atividades lúdicas e recreativas, jogos

cooperativos, exercícios e técnicas respiratórias, técnicas orientais, educação e orientação postural e/ou

outras atividades correlatas, com ou sem a utilização de equipamentos diversos (bolas, aparelhos de som,

bastões, elásticos, bolinhas, etc.).

As  aulas  de  Ginástica  Laboral  são  realizadas  dentro  do  horário  da  jornada  de  trabalho  e  no

ambiente da empresa, fato que dispensa investimentos em espaços especializados. As atividades devem

ser  adequadas ao ambiente  de trabalho,  vestimentas e diversidade de idade e sexo dos empregados

participantes. Por realizar-se durante a jornada laborativa deduz-se que os trabalhadores participantes

tratam-se de pessoas aptas às atividades propostas pelo Programa.
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O exercício físico orientado pelo Profissional de Educação Física é o meio principal de um processo

educativo para se  promover  o estilo  de vida saudável  do trabalhador e a Ginástica Laboral  demanda

processos  de  desenvolvimentos  individuais,  organizacionais  e  sociais,  competências  as  quais  são

pertinentes ao âmbito dessa classe profissional.

HISTÓRICO DA GINÁSTICA LABORAL:

O primeiro relato histórico de tal atividade é de 1925 na Polônia, chamada de Ginástica de Pausa

nas fábricas. Em 1928 surge no Japão como cultivo da saúde e bem estar. No Brasil, seu primeiro registro

data de 1978 com um trabalho de Ginástica Laboral  Compensatória  no curso de Educação Física da

FEEVALE em parceria com o SESI RS.

A Ginástica Laboral se originou de uma adaptação de outras ginásticas, tais como ginástica de

academia,  ginástica  calistênica,  exercícios  orientais,  dentre  outros,  para  serem  executados  dentro  do

espaço físico das empresas, para um grupo heterogêneo de participantes (estagiários, homens e mulheres

próximos  da  aposentadoria,  sedentários,  atletas,  gestantes,  pessoas  com  deficiências,  etc.)  e  em

vestimenta de trabalho (ternos, vestidos, macacões, botas de segurança, sapatos de salto alto, etc.).

OBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOS:

• Interromper o ciclo da fadiga e a monotonia das atividades laborais;

• Compensar o excessivo uso ou a inatividade de determinados grupos musculares;

• Prevenir doenças osteo-musculares que podem decorrer das atividades laborais;

• Favorecer a disposição, motivação e ânimo para o trabalho;

• Contribuir com a redução do absenteísmo e o presenteísmo;

• Promover a descontração e o bem estar no ambiente de trabalho;

• Favorecer a sociabilização e integração dos trabalhadores;

• Orientar a correta postura do trabalhador em seu posto de trabalho e para atividades de vida

diária;

• Estimular uma maior percepção corporal do trabalhador;

• Auxiliar na prevenção dos acidentes de trabalho;

• Incentivar a prática de atividades físicas regulares;

• Oportunizar aos trabalhadores práticas saudáveis durante a jornada de trabalho;
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• Conscientizar e sensibilizar os trabalhadores sobre os aspectos fundamentais para um estilo de

vida saudável;

• Despertar o valor da vida saudável dentro e fora de ambiente de trabalho;

• Colaborar com a redução do sedentarismo;

• Auxiliar na melhora da autoestima.

Portanto, é evidente que a implantação de um programa de Ginástica Laboral traz benefícios tanto

para  o  trabalhador,  melhorando  sua  qualidade  de  vida,  como  também  tem  efeitos  positivos  para  a

empresa. Estudos demonstram que a Ginástica Laboral colabora para a diminuição do absenteísmo, do

afastamento do trabalho, para a diminuição do stress, para a redução dos gastos em tratamento de saúde

do trabalhador, melhoria do clima organizacional e da imagem da instituição. 

COMPETÊNCIA DO PROFISSIONAL:

• A  formação  do  profissional  de  Educação  Física,  além  do  domínio  do  conhecimento  sobre  o

movimento humano e exercício físico nas suas dimensões atitudinal, conceitual e procedimental,

incluem a abordagem nos aspectos pedagógicos relacionados a um estilo de vida saudável.

• O  disposto  na  Resolução  218  do  Conselho  Nacional  de  Saúde,  de  06  de  março  de  1997,

estabelece que o Profissional de Educação Física é reconhecido como profissional de saúde de

nível superior.

• O disposto na Lei Federal nº 9.696/1998 regulamenta a profissão de Educação Física e, em seu

artigo 3º diz que “Compete ao Profissional  de Educação Física coordenar,  planejar,  programar,

supervisionar,  dinamizar,  dirigir,  organizar,  avaliar  e  executar  trabalhos,  programas,  planos  e

projetos, bem como prestar serviços de auditoria, consultoria e assessoria, realizar treinamentos

especializados,  participar  de equipes multidisciplinares e interdisciplinares e elaborar informes

técnicos, científicos e pedagógicos, todos nas áreas de atividades físicas e do desporto.”.

• O disposto na Resolução CONFEF nº 073/2004 sobre a Ginástica Laboral, em seu Art. 1º –  É

prerrogativa privativa do Profissional de Educação Física planejar, organizar, dirigir, desenvolver,

ministrar e avaliar programas de atividades físicas, particularmente, na forma de Ginástica Laboral

e de programas de exercícios físicos, esporte, recreação e lazer, independente do local e do tipo de

empresa e trabalho.

• Tradicionalmente, a prescrição, orientação e dinamização da ginástica e do exercício físico nas

suas  diversas  formas,  manifestações  e  objetivos  são  atividades  próprias  do  Profissional  de

Educação Física.
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CONCLUSÃO:

Diante  das  colocações  supracitadas,  enfatizamos  que  o  Profissional  de  Educação  Física  é

reconhecidamente  como o  mais  indicado para  atuar  nos  programas  de Ginástica  Laboral  no  que  diz

respeito ao seu planejamento, desenvolvimento, avaliação e gestão.

Por ser um processo evolutivo, um Programa de Ginástica Laboral necessita de atividades de cunho

educativo, com ações motivadoras, a fim de que os trabalhadores participem de forma voluntária nesse

processo.  Diante disso,  reafirmamos que o Profissional  de Educação Física é o mais  capacitado para

mobilizar de forma espontânea esses trabalhadores por uma vida mais proativa em relação a sua saúde e

qualidade de vida.

Porto Alegre, 22 de novembro de 2012.
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