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RESUMO – A prática da Ginástica Laboral (GL), desenvolvida pelo projeto extensionista Saúde e Qualidade de 

Vida no Trabalho, tem sido utilizada como instrumento, para melhorar a Qualidade de Vida (QV) do 

colaborador, além de contribuir para a relação dos acadêmicos com o ensino, pesquisa e extensão por meio das 

vivências possibilitadas no projeto. Objetivos – Analisar se os alongamentos praticados na GL, tem 

proporcionado maiores ângulos articulares. Problema: Quais os efeitos dos exercícios de alongamentos em 

colaboradores que realizam a GL? Hipótese – Os alongamentos praticados durante a GL propiciam diminuição 

das dores lombares e maiores ganhos aos arcos articulares do colaborador. Metodologia - Pesquisa descritiva 

quantitativa-qualitativa; cuja população foram 27 colaboradores da Universidade Estadual de Ponta Grossa – 

UEPG, sendo 15 que pertenciam ao projeto da GL e 12 que não pertenciam. Como Instrumento utilizou-se, o 

protocolo do banco de Wells, a fim de mensurar a amplitude do alongamento da parte posterior do tronco e 

pernas. As atividades da GL foram realizadas 3 vezes por semana, com 15 minutos de duração, no próprio local 

de trabalho. A análise estatística utilizou os cálculos estatísticos, descritivos, teste “t”, das variáveis do pré-teste 

e pós-teste, na avaliação da flexibilidade. Considerações Finais – Os resultados não foram significativos, apesar 

dos alongamentos realizados na GL serem capazes de proporcionarem maiores ângulos articulares e a 

consequente diminuição de dores lombares para a manutenção da postura sentada. 
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PÚBLICO-ALVO 

Colaboradores da UEPG, Campus Uvaranas, lotados na PROPESP e PROGRAD sendo 

15 colaboradores que participam da Ginástica laboral, três vezes na semana, período de 15 

minutos cada sessão e 12 colaboradores lotados na PRORH que não participam do Projeto de 

Extensão. 

 
MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

 

Ponta Grossa, no Estado do Paraná. 

 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

 

Setores da UEPG – Campus Uvaranas; PROGRAD, PROPESP e PRORH. 

 
JUSTIFICATIVA 

 
A Ginástica Laboral (GL) pode ser entendida como o conjunto de exercícios físicos 

conduzidos durante o horário de expediente do trabalho, objetivando a promoção da saúde dos 

colaboradores, evitando as doenças oriundas de movimentos repetitivos, bem como, as 

doenças ocupacionais, compensando os segmentos musculares que mais são utilizados 

durante a jornada laborativa, ativando os segmentos que não são requeridos, relaxando-os. 

Sob esta ótica, o Projeto de Extensão em Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho visa 

proporcionar a GL aos colaboradores da UEPG, do município de Ponta Grossa, Paraná, por 

meio de uma intervenção baseada em exercícios físicos, realizados no ambiente laboral, 

objetivando melhorar os aspectos gerais, como a Qualidade de Vida (QV) o ambiente 

ocupacional, e aspectos específicos, como; força muscular e flexibilidade, contribuindo para a 

diminuição de Lesões por Esforços Repetitivos (L.E.R) e Distúrbios Osteomusculares 

Relacionados ao Trabalho (D.O.R.T) (GRANDE, SILVA, PARRA, 2014). 

Não obstante, a GL é uma prática voluntária, realizada por meio de atividades leves e 

de curta duração (15 minutos), podendo ser praticada de duas a três vezes por semana, antes 

do ingresso, durante ou após o expediente laborativo. 

Desta forma, justifica-se a relevância da atuação da GL para a saúde, visto que sua 

ação ocorre durante os horários de trabalho, compensando principalmente, as estruturas 

musculares responsáveis pela postura, contribuindo para a melhora da flexibilidade e 

consequentemente aliviando dores na coluna como as da região; cervical e lombar, pois a 
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flexibilidade é uma valência física que determina a amplitude dos movimentos de uma 

articulação sem ocasionar lesão. Sob esta ótica, esta pesquisa levantou a problemática de que; 

Quais os efeitos dos exercícios de alongamentos em colaboradores que realizam a GL? 

 
Objetivo Geral 

 
 

Identificar os níveis de flexibilidade entre participantes e não participantes da GL. 

 
Objetivos específicos 

 
 

Comparar os níveis de flexibilidade entre participantes e não participantes da GL. 

Analisar os níveis de flexibilidade entre participantes e não participantes da GL. 

 
METODOLOGIA 

 
 

Esta é uma pesquisa exploratória e descritiva de análise quantiqualitativa, cuja amostra 

foram 27 colaboradores de ambos os sexos, lotados na Universidade Estadual de Ponta Grossa 

– UEPG, oriundos dos setores da PROGRAD, PROPESP e PRORH. 

A amostra foi subdividida entre 15 participantes da GL (realizavam atividades três 

vezes por semana, com duração de 15 minutos) e 12 não participantes da GL. O primeiro 

grupo (GL-SIM): era composto na sua maioria de indivíduos do sexo feminino (66,77%), 

enquanto o seguindo grupo (GL-Não) estava equilibradamente distribuído em relação ao sexo. 

Os dois grupos apresentavam a média de idade equivalentes (GL-Sim: µ = 38,13 ± 

13,87 anos; GL-Não: µ= 38,17 ± 11,69 anos). Todos os colaboradores cumpriam uma carga 

horária semanal 40 horas. 

A amostra foi caracterizada através da estatística descritiva de resumo. 

Utilizou-se a ferramenta Real Statisics do MS-Excel para a análise estatística, sendo que 

os dados foram agrupados por praticantes e não praticantes, da GL (GL-sim e GL-não) e 

foram submetidos e aprovados no teste de normalidade de Shapiro-Wilk, atestando a 

necessidade do uso do teste paramétrico de análise da variância. 

Para a análise de variância, adotou-se o nível de significância α=0,05, para 95% de 

confiança, utilizando-se o Teste T de Student. 
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Antes de iniciar a pesquisa os colaboradores foram orientados a preencher o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), para então, iniciarem sua participação na 

pesquisa, a qual foi aprovada pelo CEP - Comitê de Ética e Pesquisa da UEPG sob o 

protocolo de nº 2.788.806. 

 
Critérios de inclusão 

 
 

Os colaboradores que não possuíssem qualquer impedimento físico ou mental, por 

justificativa médica para participarem da atividade realizada duas vezes por semana, tendo a 

frequência controlada, por meio de uma lista de presença. 

 
Instrumento 

 
 

Como Instrumento utilizou-se, o protocolo do banco de Wells, conhecido como o teste 

de sentar e alcançar, a fim de mensurar a amplitude do alongamento da parte posterior do 

tronco e pernas. Neste teste, não foi feito nenhum aquecimento e o avaliado se sentava sobre o 

colchonete com as pernas plenamente estendidas e plantas dos pés contra a caixa usada para a 

realização do teste. O aluno inclinava-se lentamente a frente projetando-se até onde fosse 

possível, deslizando os dedos ao longo da régua. A distância total alcançada representava o 

escore final, sendo realizados 3 tentativas de alcance, prevalecendo a melhor tentativa. 

Precauções: o avaliador posicionou-se perto da fita métrica para controlar os joelhos, a 

fim de que não fossem flexionados; o colaborador realizava uma expiração enquanto era 

realizada a flexão, tendo que sustentar esta posição por pelo menos 2 segundos. 

As atividades da GL foram realizadas 3 vezes por semana, com 15 minutos de duração, 

sendo realizadas no próprio local de trabalho, no período da tarde. As atividades de 

alongamentos envolveram, principalmente as articulações do pescoço, ombro, cintura, punho, 

mão, tornozelo, joelho, pernas, musculatura posterior da coxa. 

 
RESULTADOS 

 
 

Através do Teste de Análise de Variância: Teste T, observou-se a inexistência de 

diferenças estatísticas significativas entre os grupos de praticantes e não praticantes da GL 

(Figura 1). 
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Figura 1 – Teste de Flexibilidade do Banco de Wells aplicado em servidores praticantes e não praticantes de 

Ginástica Laboral. 

 
 

Embora, o grupo praticante da GL tenha apresentado um resultado maior em relação 

ao outro grupo, as diferenças não foram significativas. 

Todavia, os praticantes da GL, afirmaram se sentir mais relaxados após a execução dos 

exercícios, enquanto o grupo não praticante, sentiu-se motivado a participar da GL, ao 

observar seus resultados no teste. 

Contudo, todos os estudos publicados no Brasil até o momento, envolvendo uma 

intervenção similar no ambiente de trabalho, apresentaram alto risco de viés. (GRANDE, 

SILVA E PARRA, 2014) 

Estudos na área da GL afirmam resultados significativos em relação a Qualidade de 

Vida no Trabalho, apesar dos efeitos sobre a aptidão física não serem significantes. 

(HILLSDON, FOSTER, 2005; CLEMES, 2013) 

Não obstante, o exercício físico tem sido exaustivamente estudado, principalmente 

devido a influência positiva na aptidão física relacionada a saúde, bem como, no perfil 

metabólico (WARBURTON; NICOL; BREDIN, 2006; COLOMBO et al. 2013). 

Contudo, a GL tem sido considerada eficaz para prevenir doenças, melhorar a QV dos 

colaboradores, além de estimular a prática de exercícios físicos no combate a inatividades 

física, uma vez que a carga diária de trabalho influencia no sedentarismo. Não obstante, 

pesquisas apontam que a GL, contribui para o desenvolvimento de melhores hábitos de vida, 

indicadores de saúde e consequentemente é capaz de auxiliar na saúde pública do país 

(ROSSATO; DUCA; FARIAS; NAHAS, 20013). 



 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

Nesta pesquisa não foram encontrados resultados significativos dos alongamentos 

realizados durante a GL, embora os participantes julguem se sentir mais relaxados após a 

prática. Todavia, a GL tem se mostrado como alternativa relevante, permitindo o estudo e 

analise dos dados a respeito da saúde dos colaboradores, fortalecendo a ponte ensino, pesquisa 

e extensão, além causar o relaxamento das dores por atividades repetitivas do trabalho, 

consequente diminuição de dores lombares, para a manutenção da postura sentada. 

Mormente, os resultados encontrados pedem cautela, já que a amostra se apresentou 

reduzida, sendo oportuno continuar os estudos sobre os programas de GL, com uma 

população mais expressiva. 
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