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RESUMO – Os programas de Ginástica Laboral oferecem uma prática de exercícios físicos para as 
empresas e instituições, a fim de melhorar o estilo de vida de seus colaboradores. Sendo assim, a 
Universidade Estadual de Ponta Grossa disponibiliza para os servidores da Delegacia da Receita 
Federal um Projeto de Extensão que objetiva a prática da Ginástica Laboral, realizada três vezes por 
semana. Portanto, esta pesquisa pretende avaliar por meio de um protocolo o perfil do estilo de vida 
dos colaboradores da Delegacia da Receita Federal, na cidade de Ponta Grossa, Paraná. Com este 
propósito levantou-se a seguinte questão problema: Qual o perfil do estilo de vida dos colaboradores 
da Delegacia da Receita Federal, participantes de um programa de Ginástica Laboral, em relação aos 
que não participam do programa? Para tanto, será utilizado como metodologia uma pesquisa 
descritiva, de análise qualitativa e quantitativa e como instrumento metodológico, um questionário, 
denominado Pentáculo do Bem Estar. Com isso, poderá se compreender os benefícios da Ginástica 
Laboral para o Estilo de Vida de funcionários e assim, reforçar a importância da implantação dessa 
atividade nas empresas, especialmente em dias atuais onde o ser humano vive cada vez mais em 
prol do trabalho.     
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Introdução 
 

A história da monotonia dos movimentos no trabalho começa com a Revolução Industrial, no 
século XVIII. Neste momento, as pessoas começam a trabalhar de forma mecanizada, gerando vários 
problemas físicos devido a essa repetição de movimentos e a má postura (POLITO e 
BERGAMASCHI, 2003). Porém as empresas, buscando maior produção e consequente lucro, não se 
importavam com as condições laborais. Segundo Cavassini, Cavassini e Biazin (2006, p. 2), "O ser 
humano era apenas um mero coadjuvante no processo produtivo, as condições precárias de trabalho, 
as longas jornadas diárias (...) eram ignorados". 

Durante todo o período de trabalho o funcionário é exposto ao estresse físico e mental, que se 
expressam por meio de dores físicas, irritabilidade, ansiedade, fadiga, falta de concentração, entre 
outros (POLITO e BERGAMASCHI, 2003), tendo como consequência alterações negativas em seu 
estilo de vida. 

Conforme Nahas (2001, p. 11) o estilo de vida, passou a ser considerado um dos mais 
importantes determinantes da saúde do indivíduo, sendo definido como: “conjunto de ações habituais 
que refletem as atitudes, os valores, as oportunidades na vida das pessoas”, englobando desde a 
alimentação até suas escolhas profissionais e pessoais. 

Desta forma, a qualidade de vida relaciona-se ao fato da pessoa possuir um estilo de vida com 
hábitos saudáveis, garantindo-lhe bem-estar, condições econômicas, oportunidades de lazer, 
diversão e convivência familiar e social, com acesso à educação e cultura. 

Sendo assim, a qualidade de vida pode ser entendida como o bem-estar do indivíduo em vários 
aspectos como o econômico, físico, social e emocional (VECCHIA et. al, 2005).  

 Estudos revelando a importância da qualidade de vida dos funcionários para a produtividade 
da empresa fez esta perceber o funcionário como um protagonista no espaço laboral (CAVASSINI, 
CAVASSINI e BIAZIN, 2006) e para amenizar os problemas gerados pelas condições de trabalho, 
surge em 1925, na Polônia, a Ginástica Laboral. 

De acordo com CAÑETE, (apud POLITO e BERGAMASCHI, 2003) a Ginástica Laboral são 
exercícios realizados no próprio ambiente de trabalho visando à prevenção de doenças ocasionadas 
pelas repetições de movimentos necessários no trabalho, e que segundo BASSO, SCHIMITZ e 
SHARCOW (apud POLITO e BERGAMASCHI, 2003), também melhoram o relacionamento consigo e 
com os outros. 

Atualmente, muitas pessoas durante o expediente permanecem longos períodos em frente ao 
seu instrumento de trabalho, gerando consequências tanto aos aspectos físicos quanto aos sociais do 
funcionário, tendo em vista que a mecanização de movimentos leva a quadros de D.O.R.T. (Doença 
Osteomuscular Relacionada ao Trabalho) que juntamente com o acúmulo de trabalho, não permite 
uma pausa para a socialização entre pessoas que trabalham em um mesmo ambiente.  

Segundo Marano (2003, pag. 33), “o homem que trabalha está sempre exposto a agressões 
físicas e psicológicas, oriundas do seu ambiente de trabalho” e de acordo com este mesmo autor, 
algumas profissões trazem mais riscos que outras, mas eles sempre existem. Sendo assim, tem-se 
na Ginástica Laboral um meio para se contornar este cenário, sendo inúmeros os benefícios 
proporcionados pela Ginástica Laboral.  

Conforme Polito e Bergamaschi (2003), a prática dessa atividade promove melhoria das 
relações interpessoais, prevenção da D.O.R.T., correção de vícios posturais, melhoria da condição 
física em geral e ainda contribui para a melhora na qualidade de vida. 

A fim de proporcionar estes benefícios o Projeto de Extensão - Qualidade de Vida propicia a 
Delegacia da Receita Federal na cidade de Ponta Grossa (PR), um programa de Ginástica Laboral, 
realizado três vezes por semana. 

Para tanto, levantou-se a seguinte questão problema: Qual o perfil de estilo de vida dos 
colaboradores da Delegacia da Receita Federal, participantes de um programa de Ginástica Laboral, 
em relação aos que não participam do programa? 
 

 
Objetivos 

 
Avaliar por meio de um protocolo o perfil do estilo de vida dos colaboradores da Delegacia 

da Receita Federal, na cidade de Ponta Grossa, Paraná. 
Analisar as contribuições de um Programa de Ginástica Laboral para os colaboradores. 
Verificar se as pessoas que participam do Projeto de Extensão possui uma melhor 

qualidade de vida, em relação as que não participam do projeto. 
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Metodologia 
 

Casuística 
 
Refere-se a uma pesquisa descritiva, de caráter quantitativo e qualitativo, a ser realizada na 

cidade de Ponta Grossa - Paraná, com funcionários da Delegacia da Receita Federal que participam 
de um Projeto de Extensão que objetiva o desenvolvimento da Ginástica Laboral, esta por sua vez, é 
ofertada três vezes por semana com duração de 15 minutos cada sessão. 

 
População e Amostra 

 
A população é constituída de 70 funcionários, entretanto, a amostra contém 60 

colaboradores que participam da atividade.  
Antes de iniciar o estudo, os participantes serão informados sobre os procedimentos e 

riscos envolvidos na pesquisa, responderão a uma anamnese pessoal e assinarão um termo de 
consentimento livre e esclarecido para a realização dos testes.  

Antes da aplicação do questionário, será feita uma leitura prévia das questões abordadas, a 
fim de uma melhor orientação, para o esclarecimento de dúvidas que puderem ocorrer durante o 
preenchimento do questionário.  

Esta pesquisa passará pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Estadual de Ponta 
Grossa - UEPG. 

 

Instrumento Metodológico 
 

O protocolo utilizado será o questionário Pentáculo do Bem Estar (NAHAS, 2001), o qual 
apresenta perguntas relativas às ações habituais dos alunos em relação à nutrição, atividade física, 
comportamento preventivo, relacionamento e controle do stress. Cada um desses componentes 
apresenta 4 perguntas as quais representam uma escala de quatro pontos para as respostas: 0 não; 
1 às vezes; 2 quase sempre e 3 sempre. 

 
Análise Estatística 
 

Pretende-se realizar uma análise descritiva avaliando os percentuais de resposta em 
relação às alternativas categorizadas dentro de uma escala de Likert (de quatro escalas).  
 
Conclusões 

 
São vários os autores que relatam a importância da implantação da Ginástica Laboral em 

todos os locais de trabalho, sabendo que a mesma traz benefícios aos colaboradores e também, as 
empresas. Através disso, os colaboradores que participam deste tipo de Programa, adquirem uma 
maior consciência sobre a importância de se ter um Estilo de Vida mais saudável, capaz de 
proporcionar melhor Qualidade de Vida e consequentemente, maior produtividade no ambiente de 
trabalho. 

As pesquisas apontam que a saúde e a longevidade estão relacionadas ao estilo de vida de 
cada ser humano e que um estilo de vida saudável, depende de uma alimentação equilibrada e da 
prática de atividades físicas. 

Sendo assim, devido a sua inserção no ambiente de trabalho a Ginástica Laboral é capaz 
de conduzir os colaboradores para uma mudança de estilo de vida mais ativo, através de suas 
práticas, além é claro, de uma melhor relação do colaborador com a própria empresa, proporcionando 
outro significado ao trabalho, já que a série de exercícios realizadas no ambiente laboral baseia-se na 
função de cada colaborador. (CAÑETE, 1996). 

Conforme Lipp (2005) é possível perceber as mudanças proporcionadas através de um 
programa de Ginástica Laboral, por meio da aplicação de questionários individuais e de observações 
sobre o clima organizacional. Provavelmente isso ocorra devido a uma melhora no estado geral de 
saúde propiciada pela mudança na rotina. 
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