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RESUMO 

 

Envelhecimento é um processo natural, onde o ser humano passa por diversas mudanças que 

ocorrem em diferentes níveis. Tais mudanças devem ser analisadas de forma que possam nortear 

toda prática profissional para o acompanhamento e tratamento dos idosos. Nesse contexto o 

reconhecimento dos exercícios físicos para um envelhecimento bem sucedido ou para 

manutenção e reabilitação das capacidades físicas é uma proposta que deve ser considerada pelos 

profissionais que atuam na area da Educação Física. Assim, considerando que a ginástica laboral 

destaca-se como atividade que pode contribuir para um estilo de vida independente e mais 

saudável, melhorando muito a capacidade funcional e a qualidade de vida do idoso, o presente 

estudo que foi realizado através de uma pesquisa bibliográfica de natureza qualitativa tem por 

objetivo apresentar a importância da ginástica laboral na terceira idade, tendo em vista que os 

exercícios praticados nesse programa visam reduzir a involução fisiológica presente no processo 

do envelhecimento normal. Os profissionais da Educação Física, devem estar atentos para saber 

lidar com a pessoa idosa, preparando-se para proporcionar a esse grupo momentos de interação 

social, onde sintam-se valorizados e aptos a realizar exercícios que muitos julgam incapazes, uma 

vez que a ginástica laboral pode reduzir a incidência de dores e lesões mais comuns, como 

lombalgia, cervicalgia e tendinites, causadas, dentre outros fatores, por estresse e má postura, 

acredita-se que a inclusão dessa prática no dia-a-dia dos indivíduos da terceira idade pode 

proporcionar benefícios fisiológicos, relacionados ao sistema cardíaco, respiratório e esquelético. 
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INTRODUÇÃO 

 

Com o envelhecimento, muitas 

mudanças de natureza tanto biológica 

quanto psicossocial acontecem. Por 

exemplo, na terceira idade, problemas 

como sarcopenia, osteopenia e osteoporose, 

obesidade, hipertensão, diabetes, doenças 

cognitivas degenerativas, entre outras, são 

comuns. Com isso, em muitos casos, o 

idoso por vezes tem dificuldades de se 

locomover, de fazer tarefas diárias sem 

depender de terceiros, fato que acaba 

refletindo negativamente no estado de 

saúde dele. 

Diversos estudos tem alertado para 

o impacto do tempo diário total gasto em 

atividades sedentárias e o nível de 

fragilidade dos idosos, sugerindo que as 

intervenções devam favorecer 

concomitantemente a inclusão de 

atividades físicas moderadas ou vigorosas e 

a redução do tempo em atividades 

sedentárias contínuas ou acumuladas, 

principalmente entre idosos mais frágeis. 

Sabe-se que todo profissional de 

educação física é um educador, seja na 

licenciatura seja no bacharelado, porque é 

responsável por ensinar as pessoas a lidar 

com o próprio corpo. Diante disso, pode-se 

afirmar que com essa responsabilidade, 

esse profissional tem a incumbência de 

orientar os indivíduos da terceira idade a 

praticar exercícios que proporcionem 

benefícios fisiológicos, relacionados ao 

sistema cardíaco, respiratório e esquelético, 

bem como promova a interação entre seus 

pares, integrando-os assim na sociedade, de 

forma que sua autoestima e autoconfiança 

sejam fortalecidos. Desse modo, a ginástica 

laboral destaca-se como atividade que 

contribui para um estilo de vida 

independente e mais saudável, melhorando 

muito a capacidade funcional e a qualidade 

de vida do indivíduo. 

Nesse contexto considerando que a 

ginástica laboral, de forma geral é um 

programa de prevenção de doenças na qual 

promove melhor qualidade de vida e saúde, 

o presente trabalho se insere nesse contexto 

objetivando verificar a importância da 

ginástica laboral na terceira idade, tendo em 

vista que os exercícios praticados nesse 

programa visam reduzir a involução 

fisiológica presente no processo do 

envelhecimento normal. Além disso, 

pretende-se identificar as relações 

existentes entre ginastica laboral, qualidade 

de vida e terceira idade; apresentar os 

benefícios da ginástica laboral e ressaltar a 

importância da atividade física para a 

melhoria da qualidade de vida na terceira 

idade. 

Para tanto será desenvolvido um 

estudo por meio da pesquisa bibliográfica 

de natureza qualitativa onde revisará as 

publicações nacionais a fim de identificar 

produções científicas relacionadas à 
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importância da ginástica laboral na terceira 

idade. 

 

METODOLOGIA 

 

Trata-se de uma revisão de literatura 

tradicional, não sistemática, descritiva, de 

natureza qualitativa e bibliográfica, já que a 

análise se realizou em diversas fontes de 

pesquisas como conteúdo de livros, artigos 

científicos, sites, dissertação, teses e 

bibliográficas virtuais. 

 

1 ENVELHECIMENTO E EXERCÍCIO 

FÍSICO 

 

O desenvolvimento do ser humano é 

marcado por três períodos principais: 1) 

período de crescimento; 2) período de 

reprodução; e 3) envelhecimento. Como 

indicado na citação de Matveev, o 

envelhecimento é um processo natural, 

inevitável e irreversível. Nele, ocorrem 

alterações estruturais na cromatina, 

acumulam-se mutações genéticas e as 

células vão perdendo a capacidade de 

transcrição, tradução, divisão e outros 

processos que envolvem o DNA (ácido 

desoxirribonucleico) (DIAS, 

SELUIANOV; LOPES 2017; 

JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2018). 

Em razão dos vários problemas que 

surgem com o envelhecimento, é necessário 

ter ciência de como o profissional de 

educação física deve realizar o trabalho 

com idosos. 

Na literatura, encontram-se muitas 

informações a respeito da importância de 

grupos de atividades e exercícios físicos 

para idosos, tendo em vista que, além de 

atenderem às demandas fisiológicas do 

organismo deles, abrangem também os 

aspectos psicossociais. 

Do ponto de vista da prescrição de 

exercício físico, os idosos são sempre um 

grande desafio, principalmente em razão da 

existência frequente de doenças crônicas e 

de limitações na locomoção. Contudo, o 

exercício físico é imprescindível tanto para 

a prevenção das doenças e de sua evolução 

quanto para o aumento da longevidade e, 

principalmente, da qualidade de vida 

(DIAS; SELUIANOV; LOPES, 2017). 

 

Quando se trata de capacidade de 

trabalho ou aptidão física, é 

importante destacar que todas as 

capacidades físicas tem 

decréscimos significativos com o 

avanço da idade. No que concerne 

à resistência, a potência aeróbia 

tende a piorar em torno de 1% por 

ano a partir de seu valor máximo, 

que ocorre por voltar dos 20 a 40 

anos de idade, dependendo da 

população (CASSIDORI 

JUNIOR, 2020, p. 203). 

 

As recomendações da OMS (WHO, 

2011) para a realização de atividades físicas 

por pessoas com 65 anos ou mais estão 

indicadas no quadro 01, porém há duas 

ressalvas em sua interpretação: a OMS leva 
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em conta o total de atividade física para sua 

prescrição, então considera as atividades 

ocupacionais, de deslocamento e os 

exercícios físicos programados; não 

diferencia o nível de funcionalidade, mas 

alerta que há necessidade de precauções 

extras e aconselhamento médico para 

aqueles em condições especiais de saúde, 

além de apontar ser necessária a realização 

do máximo possível de atividades físicas 

que sua condição permitir (WHO, 2011). 

 

Quadro 01: Recomendações da OMS para a Prática de Atividades Físicas por Idosos 
 

Objetivo Tipo de exercício Frequência mínima 

Melhorar o 

condicionamento 

cardiorrespiratório e 

muscular e a saúde 

óssea e funcional 

Atividades aeróbicas – 

séries contínuas de, no 

mínimo 10 minutos 

-150 min/sem* de intensidade moderada -

75 min/sem de intensidade vigorosa ou 

uma combinação de vigorosa com 

moderada 

 

Benefícios adicionais 

Atividades aeróbicas – 

séries contínuas de, no 

mínimo 10 minutos 

-300 min/sem de intensidade moderada 

-150 min/sem de intensidade vigorosa ou 

uma combinação de vigorosa com moderada 

Melhorar a mobilidade Atividades que melhorem 

o equilíbrio 

3 ou mais vezes/semana 

Fortalecer a musculatura Exercícios de força para 

grandes grupos musculares 

2 ou mais vezes/semana 

*min/sem = minutos por semana 

Fonte: Elaborado com Base em WHO (2011). 

 

É comum notar, ao atender um 

grupo de idosos, que alguns deles viveram 

muitos anos sem se dedicarem a exercícios 

físicos ou exerceram ocupações com baixo 

nível de esforço físico pela maior parte de 

sua vida. Assim, como são iniciantes nos 

programas de exercícios, a OMS (2011) 

recomenda introduzir as atividades físicas 

em pequenas quantidades no cotidiano 

dessas pessoas e aumentar gradativamente 

a duração, a frequência e a intensidade até 

que se atinjam as metas mínimas 

recomendas para obter melhora funcional. 

 

Além disso, é necessário refletir 

sobre a importância do desenvolvimento 

das capacidades físicas sugeridas pelos 

pesquisadores em relação a situações do 

cotidiano da população envelhecida e sobre 

a prática de exercícios físicos, que não se 

resume a um papel fisiológico, cientifico ou 

técnico, em que basta aplicar a quantidade, 

a intensidade e a frequência previamente 

sugeridas. Os aspectos psicológicos e 

emocionais precisam estar envolvidos nessa 

prática, despertando-se no idoso a prontidão 

emocional para a experiência que 

fisiologicamente melhorará sua saúde.
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O profissional que trabalha com o 

idoso deve ter a consciência de que o bom 

senso e a sensibilidade ao se criar um 

ambiente acolhedor permeiam os resultados 

positivos, pois “tão importante quanto 

investigar os benefícios proporcionados por 

essas práticas, é compreender como motivar 

as pessoas a se manterem engajadas neste 

propósito” (MACIEL, 2010, p. 1024). 

Levando-se em conta o universo de 

práticas corporais indicadas ao idoso, o 

programa de atividades deve respeitar o 

nível de aptidão física e funcionalidade e 

trabalhar todas as qualidades físicas. 

 

2 FALANDO SOBRE GINÁSTICA 
 

O movimento corporal sempre foi 

intrínseco à natureza humana, ainda que 

o processo de compreensão do corpo e de 

sua veiculação aos aspectos ginásticos 

tenham acontecido posteriormente, junto 

ao estabelecimento de bases cientificas, 

esportivas e estruturantes do exercício 

físico. Por ter métodos e objetivos que 

se adaptaram às necessidades e aos 

valores de cada época, a ginástica é um 

reflexo cultural (POMIM, 2020). 

Como campo de conhecimento, é 

difícil apresentar uma definição para 

ginástica, dado seu caráter mutante e as 

funções diversas que ela desempenha. 

Acredita-se que o conceito oferecido pelo 

Coletivo de Autores (1992, p. 54) pode 

cumprir, parcialmente, essa função: 

assim, entende-se “a ginástica como uma 

forma particular de exercitação em que, 

com ou sem uso de aparelhos, abre-se a 

possibilidade de atividades que 

provocam valiosas experiencias 

corporais, enriquecedoras da cultura 

corporal das crianças, em particular, e do 

homem em geral”.   Além desses 

benefícios, observa-se vantagens que 

atingem diversas faixas etárias, pois a 

prática da ginástica contribui para o 

desenvolvimento integral dos praticantes, 

considerando os aspectos físico, 

cognitivo, social e psicológico. 

Rauchbach (2018), aponta que sobre 

a necessidade de refletir acerca da estreita 

relação existente entre a história da ginástica 

e a origem do homem e da educação física. 

A autora afirma que essa noção pode ainda 

ser exacerbada pela inclusão de diferentes 

elementos da cultura corporal feita pela 

educação física, tornando a evidenciar a 

importância da reflexão conceitual e 

metodológica de sua prática. 

Quanto a isso, Bracht (2000, p. 61) 

afirma que “o olhar que orientará a reflexão 

[...], sobre o movimentar-se humano e suas 

objetivações culturais (cultura corporal de 

movimento), é o pedagógico”. E Mazo 

(2001) destaca que o corpo e as técnicas 

corporais devem ser entendidos a partir de 

um referencial cultural, tendo assim um 

contexto histórico. Portanto, justifica-se e 

evidencia-se a relevância do estudo da 
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história de determinada prática corporal, no 

caso a ginástica. 

Figueiredo e Hunger (2008) 

afirmam que a importância do estudo da 

história da ginástica é que a partir dele são 

feitas projeções de mudanças e melhorias 

nessa área. Esses autores explicam, ainda, 

que “foi também a partir das 

transformações das ginásticas no século 

passado que se configurou a educação física 

no mundo” e continuam: “Foi utilizando a 

nomenclatura ‘ginástica’ que as atividades 

relacionadas ao corpo e ao movimento 

adentraram o âmbito educacional, 

compondo os currículos obrigatórios” 

(FIGUEIREDO; HUNGER, 2008, p. 1). 

A história da ginástica é 

compreendida desde a antiguidade. De 

acordo com Souza (1997) sua denominação 

 
Inicialmente utilizada como 

referência a todo tipo de atividade 

física sistematizada, cujos 

conteúdos variavam desde as 

atividades necessárias à 

sobrevivência, aos jogos, ao 

atletismo, às lutas, à preparação de 

soldados, adquiriu a partir de 1800 

com o surgimento das escolas e 

movimentos ginásticos acima 

descritos, uma conotação mais 

ligada à prática do exercício físico 

(SOUZA, 1997, p. 23). 

 

Atualmente a ginástica é 

considerada uma manifestação da cultura 

corporal que compõe o mundo das 

linguagens artísticas contemporâneas. Ela 

constitui um grande apontamento de 

saberes, sinais, sentidos e definições que, de 

alguma forma, demonstram e transpõem a 

difícil realidade em que se vive e apresenta-

se normalmente em forma de aquecimento 

para início de outras atividades, como 

alongamento, e exercícios, como o 

polichinelo, também é evidenciada em 

atividades formativas, para trabalhar 

equilíbrio e agilidade. A ginástica também 

pode ser chamada de atividades ginásticas, 

considerando que ela se caracteriza como 

práticas corporais que podem ser realizadas 

de forma individual, em duplas, ou em 

grupos. São atividades de ginástica: saltar, 

correr, marchar, girar, assim como 

exercícios de força, flexibilidade e 

relaxamento. 

O campo da ginástica é bem amplo 

pois oferece diversos conteúdos onde são 

ensinados expressão, ritmo e movimentos. 

Existe algumas modalidades de ginástica 

que tem intersecção com o esporte quando 

são praticadas com a finalidade de 

competição, como a ginástica artística, a 

ginástica rítmica e a ginástica acrobática. 

Paoliello (2010) apresenta a ginástica 

dividida em cinco grupos: 
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Quadro 02 – Divisão da Ginástica segundo Paoliello (2010) 

Tipo Característica 

Ginásticas de Condicionamento 

Físico 

englobam todas as modalidades que tem por objetivo a 

aquisição ou a manutenção da condição física do indivíduo 

normal e/ou do atleta. 

Ginásticas de Competição reúnem todas as modalidades competitiva. 

Ginásticas Fisioterápicas responsáveis pela utilização do exercício físico na prevenção 

ou tratamento de doenças. 

Ginásticas de Conscientização 

Corporal 

reúnem as Novas Propostas de Abordagem do Corpo, 

também conhecidas por Técnicas Alternativas ou Ginásticas 

Suaves (Souza, 1992), e que foram introduzidas no Brasil a 

partir da década de 70, tendo como pioneira a Anti-

Ginástica. A grande maioria destes trabalhos tiveram origem 

na busca da solução de problemas físicos e posturais. 

Ginásticas de Demonstração é representante deste grupo a Ginástica Geral, cuja principal 

característica é a não-competitividade, tendo como função 

principal a interação social entre os participantes 

Fonte: PAOLIELLO (2010). 
 

Muitos exercícios podem ser 

realizados como aquecimento para a 

participação em atividades mais intensas, 

como condicionamento físico, como 

atividades educativas para o aprendizado de 

técnicas corporais, etc. 

 

2.1 Sobre a Ginástica Laboral 

 

No que se refere à melhoria na 

qualidade de vida do trabalhador, bem 

como do ambiente ocupacional a ginástica 

laboral apresenta-se como 

 
Um programa de qualidade de 

vida no trabalho (QVT), de 

promoção de saúde e lazer 

realizado durante o expediente 

de trabalho e é também 

considerada programa de 

ergonomia que utiliza as 

atividades físicas planejadas 

visando à prevenção de lesões 

por esforços repetitivos e/ou 

distúrbios osteomusculares 

relacionados ao trabalho 

(LER/DORT) (MENDES, 

2012, p. 1). 

 

De acordo com Galan (2019) o 

conceito de ginástica laboral surgiu na 

Polônia no ano de 1935 com o nome de 

‘Ginástica de Pausa’, “somente na década 

de 60, a ginástica laboral conquista o 

mundo, principalmente na Europa e no 

Japão. Na terra do sol nascente, a ginástica 

laboral compensatória (GLC) se torna 

obrigatória para escritórios.” (GALAN, 

2019, p. 2). 

Na figura abaixo Galan (2019) 

apresenta a expansão da ginástica laboral 

pelo mundo: 
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Figura 01 – Expansão da ginástica laboral no mundo 

Fonte: Galan (2019). 

 

A prática da ginástica laboral pode 

ser realizada nos próprios postos de 

trabalho, em uma sala dentro da empresa ou 

até mesmo em uma área externa. 

É conduzida por educadores físicos 

e/ou fisioterapeutas e é baseada em técnicas 

de alongamento, respiração, controle e 

percepção corporal, reeducação postural e 

compensação dos músculos. Galan (2019) 

aponta, que essa atividade é classificada em 

três fases ou momentos, de acordo com o 

horário na jornada de trabalho e o objetivo: 

 

Quadro 3– Fases da Ginástica Laboral 
 

Fases Período para a realização Objetivos 

 

1 – Fase 

Preparatória ou de 

aquecimento 

Os exercícios são realizados no 

início da jornada com duração 

de 10 a 20 minutos. 

Preparar o funcionário para suas atividades, 

aquecendo os grupos musculares que irão 

ser solicitados nas suas tarefas, e o despertar 

para que se sinta mais disposto a iniciar o 

trabalho. 
Os exercícios aumentam a 

circulação sanguínea - a nível 

muscular, melhoram a 

oxigenação dos músculos para 

ativar o corpo, despertam a 

mente e aumentam disposição e 

capacidade de concentração. 

 
 

2 – Fase 

Compensatória 

 

A prática é realizada durante 

o expediente e tem duração 

de 10 a 20 minutos. 

Interromper a monotonia operacional, 

aproveitando pausas para executar exercícios 

específicos de compensação a aos esforços 

repetitivos, o que evita os vícios posturais 

negativos e melhora a circulação ao 

promover a retirada de resíduos metabólicos. 
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3 – Fase de 

Relaxamento 

 

As atividades são realizadas 

no final da jornada de trabalho, 

com duração de 10 a 12 

minutos. 

Oxigenar as estruturas musculares envolvidas 

na tarefa diária, minimizando a fadiga, 

liberando as tensões acumuladas durante o 

dia, reduzindo o estresse e evitando o 

acumulo de ácido lático, o que previne as 

possíveis instalações de lesões. 

Fonte: Adaptado de Galan (2019). 

 

Conforme o quadro apresentado 

acima, percebe-se que a ginástica laboral 

trabalha a reeducação postural, alivia o 

estresse, reduz o sedentarismo, aumenta a 

disposição para o trabalho, melhorando o 

desempenho profissional e ainda, 

prevenindo lesões e doenças por traumas 

cumulativos como a LER (lesão por esforço 

repetitivo) e o DORT (distúrbios 

osteomusculares relacionados ao trabalho). 

 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

O pesquisador percorre caminhos 

tortuosos e de incerteza ao realizar uma 

pesquisa, e relaciona esse processo com um 

labirinto, afirmando que para enfrentar o 

mesmo assim como a pesquisa, se faz 

necessário que o pesquisador coloque o 

olhar teórico sobre os desafios da prática, 

tendo o senso crítico, curioso, intuitivo, 

além de ter o espirito de investigação e 

coragem. Assim, a pesquisa precisa 

articular-se com os objetivos, a 

problemática, a questão norteadora, os 

instrumentos de coleta das informações e 

principalmente uma afinidade do 

pesquisador com o autor que direciona a 

análise (GUIMARÃES, 2015). 

Nesse contexto, o presente estudo 

foi desenvolvido por meio da pesquisa 

bibliográfica de natureza qualitativa que 

revisou as publicações nacionais a fim de 

identificar produções científicas 

relacionadas à importância da ginástica 

laboral para idosos. O levantamento 

bibliográfico foi realizado nas bases de 

dados: Literatura Latino-Americana e do 

Caribe em Ciência da Saúde (LILACS), 

Scientific Eletronic Library online 

(SCIELO), bem como Google Acadêmico. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

De acordo com Okuma (2012) 

estudos em gerontologia tem demonstrado 

que atividade física, junto com genética, 

alimentação apropriada e hábitos de vida 

adequados podem melhorar em muito a 

qualidade de vida dos idosos. 

Nesse contexto a ginástica laboral se 

apresenta como uma atividade leve e de 

curta duração, que produz benefícios como: 

o despertar do corpo, a diminuição do 

número de acidentes de trabalho, a 



 72  Rev. Evidência, Maceió, v. 9, n.1, p. 63-77, abr/jun, 2022 

   

 

prevenção de doenças ocupacionais 

originadas por traumas cumulativos, a 

prevenção da fadiga muscular gerada pelo 

trabalho, a correção e reestruturação de 

posturas inadequadas durante e após as 

ações laborais. Assim é possível aumentar a 

disposição do funcionário ao iniciar e 

retornar suas atividades e ainda promover 

maior integração no ambiente de trabalho. 

Entretanto, tem se percebido certa escassez 

quanto à produção de pesquisas acadêmicas 

a respeito da importância da ginástica 

laboral na terceira idade, a constatação 

desse fato viabilizou a elaboração de um 

projeto de pesquisa no tema. 

Essa abertura acadêmica motivou o 

presente estudo, sendo importante ressaltar 

o interesse pessoal que o autor possui com o 

tema, uma vez que já teve oportunidade de 

dar aula de ginástica laboral a idosos, 

percebendo assim que esse público é muito 

dedicado e possui muita força de vontade 

em aprender e praticar os exercícios. 

Desse modo, entende-se que a 

inserção da ginástica laboral no cotidiano 

de pessoas na terceira idade pode 

proporcionar benefícios fisiológicos, 

relacionados ao sistema cardíaco, 

respiratório e esquelético. 

Dentre as atividades físicas 

indicadas para prevenir as doenças 

articulares da terceira idade, Moraes e 

Delbin (2005), apontam que a ginástica 

laboral consiste em: 

 

 Exercícios de aquecimento do 

musculo esquelético: preparam o 

organismo para o trabalho físico, 

melhoram o nível de concentração, 

elevam a temperatura corporal e 

aumentam o aporte de oxigênio nos 

tecidos. 
 

 Alongamentos: preparam os 

músculos, os tendões, os ligamentos e 

as capsulas articulares para maior 

amplitude dos movimentos. 
 

 Exercícios de resistência muscular 

localizada: favorecem a normalização 

do tônus muscular decorrente do 

esforço repetitivo nas tarefas laborais 

e atividades diárias, promovendo a 

manutenção do equilíbrio muscular e a 

prevenção das doenças 

osteomusculares. 
 

 Relaxamento: compensar e relaxa todo 

e qualquer esforço repetitivo nos 

músculos, nas articulações, nos 

tendões e nos ligamentos, 

transcorridos no período de trabalho 

 

Embora a ginástica laboral esteja 

associada à ergonomia que contribui para a 

melhora da qualidade de vida do 

trabalhador, trazendo esse conceito para a 

realidade do grupo da terceira idade pode-

se afirmar que a sua prática nessa faixa 

etária pode trazer benefícios consideráveis 

para o corpo e mente. Desse modo, de 

acordo com a empresa BEECORP a prática 

da ginástica laboral: 
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 Proporciona benefícios fisiológicos, 

relacionados ao sistema cardíaco, 

respiratório e esquelético, conforme 

mencionado anteriormente; 

 Combate e previne doenças 

profissionais, como lesões por esforços 

repetitivos e distúrbios 

osteomusculares relacionados ao 

trabalho (LER/DORT), estresse, 

depressão e ansiedade; 
 

 Previne o sedentarismo e aumenta a 

consciência corporal, com a melhora do 

condicionamento físico, flexibilidade, 

coordenação e resistência; 
 

 Proporciona uma maior mobilidade e 

uma melhor postura; 

 Diminui as inflamações e traumas com 

o fortalecimento do sistema 

musculoesquelético e diminuição da 

tensão muscular; 
 

 Minimiza a sensação de fadiga e 

esgotamento ao fim do dia; 
 

 Aumenta a circulação sanguínea na 

estrutura muscular, melhorando a 

oxigenação dos músculos e tendões e 

diminuindo o acúmulo de ácido lático; 
 

 Melhora a atenção e a concentração; 
 

 Minimiza a monotonia, sensação de 

tédio e infelicidade; 
 

 Reforça a autoestima e melhora a 

autoimagem, uma vez que o idoso 

passa a se sentir melhor com ele mesmo; 
 

 Minimiza tensões emocionais e 

psicológicas, reduzindo  a incidência de 

depressões e ansiedade. 

 

Diferente do que muitos 

imaginam, os exercícios da ginástica 

laboral não são complexos. No entanto, 

deve-se atentar quanto à sua execução 

correta e constância, bem como o 

acompanhamento de um profissional 

especializado. Dessa maneira segue 

abaixo alguns exercícios básicos da 

ginástica laboral sugeridos pela 

BEECORP (2022) que podem beneficiar 

o grupo da terceira idade. 

 

 Alongamento dos braços 
 

O alongamento dos braços é um dos 

exercícios mais simples de ser executado. 

Nesse caso, o indivíduo deverá manter os 

pés afastados e paralelos aos ombros. Os 

joelhos precisarão ficar levemente 

dobrados, enquanto os braços devem ser 

colocados à frente. Em seguida, deve-se 

colocar a mão esquerda em frente à direita 

e alongar, delicadamente, os músculos 

localizados no antebraço. O mesmo 

processo deve ser repetido com a mão 

direita. Para intensificar o exercício, 

também vale colocar os braços para trás do 

corpo, entrelaçar os dedos da mão e esticá-

los. De forma rápida, todos os músculos 

ficarão alongados e relaxados. 

 

 Elevação dos membros inferiores e 

rotação do tronco 

 

A elevação dos membros inferiores 

também é bem simples. Para isso, o 

indivíduo deverá tentar ficar na ponta dos 

pés, permanecer na posição por 15 
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segundos e, depois, relaxar.   A técnica 

deverá ser repetida 5 vezes e serve para 

fortalecer os músculos dessa região. A 

rotação do tronco é excelente para 

indivíduos que permanecem muito tempo 

na mesma posição. O método deve ser 

realizado com os pés afastados e os joelhos 

um pouco dobrados. 

Nesta posição, o indivíduo 

precisará, lentamente, fazer a rotação do 

tronco — primeiro para a direita e depois 

para a esquerda. Os movimentos devem ser 

contínuos e se repetir 10 vezes. 

 

 Alongamento do pescoço 

 

O pescoço é uma das áreas do corpo 

humano que mais sofre com o estresse e a 

tensão. Para aliviar o incômodo, basta 

praticar técnicas de alongamento próprias 

para a região. É bem fácil: coloque a mão 

direita na orelha esquerda (passando o 

braço por cima da cabeça). Puxe 

lentamente a cabeça e segure por alguns 

segundos. O mesmo deve ser repetido no 

lado esquerdo. Para finalizar, puxe a 

cabeça para baixo com os dedos 

entrelaçados na nuca e também segure por 

alguns segundos. 

A prevenção é a melhor opção para 

evitar que as doenças articulares possam se 

instalar, bem com lesões graves e até 

mesmo levar a pessoa a ficar inabilitada 

para o trabalho ou que se torne incapaz de 

realizar as tarefas de seu dia a dia. As 

doenças articulares, em particular a 

LER/DORT, podem ser evitadas se for 

realizado um trabalho de prevenção por 

meio da prática de exercícios de 

alongamento, fortalecimento e de 

flexibilidade. Alguns fatores, como a 

manutenção da postura correta durante a 

execução de suas funções diárias, nos 

movimentos de seu dia a dia, podem fazer 

a diferença em relação ao menor ou maior 

grau que essa lesão, desvio postural ou 

doença articular possam se instalar nas 

articulações ou na musculatura. 

Lima (2007) afirma que, a partir da 

implantação de um programa de atividades 

físicas, constata-se a importância da 

promoção de ações que ofereçam 

condições para um estilo de vida mais 

saudável aos trabalhadores. Um programa 

de atividades físicas desenvolvido no 

ambiente de trabalho requer o desempenho 

de profissional habilitados, responsáveis, 

criativos e comprometidos com o 

desenvolvimento de atividades que 

proporcionem momentos agradáveis de 

lazer. 

O profissional de educação física 

é a pessoa mais indicada para 

desenvolver um programa de atividades 

físicas no local de trabalho, pois tem a 

competência para oferecer exercícios que 

superam as necessidades particulares de 

cada grupo de pessoas e de proporcionar às 
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pessoas uma melhor qualidade de vida. O 

trabalho desse profissional é de muita 

responsabilidade, em que ele deverá estar 

preocupado em desenvolver seu programa 

de exercícios, proporcionando atividades 

integrativas nas quais os praticantes 

possam se auxiliar mutuamente e que 

farão a diferença na questão de aderência 

ao programa de atividades físicas. 

Entre essas atividades recreativas, 

podem estar caminhadas, pequenos jogos e 

uma sessão de ginástica, com os objetivos 

bem definidos em manter e promover um 

melhor estilo de vida, em que a prevenção 

e a manutenção da saúde sejam pontos 

fundamentais. 

 

CONCLUSÃO 

 

Sabe-se que quando a terceira idade 

chega vários problemas de saúde 

acompanham tornando algumas pessoas 

idosas muito vulnerável, ofertar serviços 

garantidos por lei é direito que lhes cabe, o 

que permite envelhecer com qualidade de 

vida. 

Nossa sociedade ainda não sabe 

lidar com a pessoa idosa por esse motivo 

não dá a real importância a essa população 

que futuramente será uma grande maioria 

no nosso país, segundo dados do IBGE 

(2015), será em 2030, trinta milhões de 

idosos, no Brasil, precisamos nos reeducar, 

preparar a sociedade para proporcionar um 

envelhecimento digno com estratégias para 

preservar e proteger à vida, em especial a 

saúde. Os profissionais que atuam na área 

da Educação Física, devem estar atentos 

para saber lidar com a pessoa idosa, 

preparando-se para proporcionar a esse 

grupo momentos de interação social, onde 

sintam-se valorizados e aptos a realizar 

exercícios que muitos julgam incapazes. 

Considerando que a ginástica 

laboral pode reduzir a incidência de dores 

e lesões mais comuns, como lombalgia, 

cervicalgia e tendinites, causadas, dentre 

outros fatores, por estresse e má postura, 

acredita-se que a inclusão dessa prática no 

dia-a-dia dos indivíduos da terceira idade 

pode proporcionar benefícios fisiológicos, 

relacionados ao sistema cardíaco, 

respiratório e esquelético. Assim, espera-se 

que o presente estudo pode proporcionar 

resultados significativos para profissionais 

da área da educação física, no sentido de 

oportunizar uma visão ampla sobre o tema 

em questão, além de fomentar a 

exploração, bem como produção acerca 

dessa temática, contribuindo para a 

formação da realidade estudada. 
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