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RESUMO 

 
Introdução: A ginástica laboral, utilizada em empresas traz muitos benefícios aos 
seus colaboradores, este projeto traz a oportunidade de verificar resultados ao inserir 
algo relacionado a ginástica laboral, mas voltado para estudantes. Questionando qual 
a influência da intervenção cinesioterapêutica laboral aplicada à estudantes do sexto 
ano do ensino fundamental em uma escola de Caçador-SC?  Objetivos: O objetivo 
geral evidenciou analisar a influência de intervenção cinesioterapêutica laboral em 
estudantes do sexto ano do ensino fundamental, matriculados em uma escola de 
Caçador-SC.  Enquanto os objetivos específicos buscaram constatar as alterações 
desta prática na qualidade de vida dos estudantes; avaliar a presença de 
dor/desconforto em regiões corporais e o efeito do protocolo proposto sobre a mesma, 
além de relatar as mudanças percebidas pelos professores após o protocolo de 
cinesioterapia laboral.  Metodologia: Pesquisa de natureza qualiquantitativa, do tipo 
descritiva caracterizada pelo método pesquisa-ação. Com estudantes de ambos os 
gêneros, do 6° ano, de uma escola de educação básica do município de Caçador-SC. 
Realizado, observação do ambiente, dos alunos, aplicado questionários, de qualidade 
de vida YQOL-R, utilização do diagrama de dor Corlett e Manenica (1980), protocolo 
de intervenção cinesiolaboral, e também uma entrevista informal para os professores, 
estabelecendo um resultado antes e depois da aplicação da intervenção 
cinesiolaboral. Tendo resultados variados, mas nenhum negativo. Conclusão: são 
necessários mais estudos para este público para ser ter uma conclusão mais objetiva 
e fidedigna. 
 
Palavras chave: Ginastica Laboral. Qualidade de vida. Diagrama de dor. 
Estudantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LABOR KINESIOTHERAPEUTIC INTERVENTION APPLIED TO FUNDAMENTAL 

EDUCATION STUDENTS 

 

 

ABSTRACT 
 
Introduction: Work gymnastics, applied in companies that bring many benefits to their 
employees, project brings a validated results opportunity to indicate something like a 
workout gym, but aimed at students. Questioning the influence of the 
kinesiotherapeutic intervention applied to students of the sixth year of elementary 
school in a school in Caçador-SC? Objectives: The general objective was to analyze 
the influence of occupational kinesiotherapeutic intervention on students of the sixth 
year of elementary school, enrolled in a school in Caçador-SC. While the specific 
objectives sought to verify the changes of this practice in the quality of life of the 
students; to evaluate the presence of pain / discomfort in body regions and the effect 
of the protocol proposed on it, besides reporting the changes perceived by teachers 
after the protocol of occupational kinesiotherapy. Methodology: Qualiquantitative 
research of the descriptive type characterized by the research-action method. With 
students of both genders, from the 6th grade, from a basic education school in the 
municipality of Caçador-SC. Conducted, observation of the environment, students, 
applied questionnaires, quality of life YQOL-R, use of the pain diagram Corlett and 
Manenica (1980), protocol of intervention kinesiolaboral, and also an informal interview 
for teachers, establishing a result before and after the application of the kinesiolaboral 
intervention. Having varied results, but no negative. Conclusion: Further studies are 
needed for this audience to be more objective and reliable. 
 

Keywords: Work Gymnastics. Quality of life. Diagram of pain. Students.



INTRODUÇÃO  

 

Atualmente, minimizar os efeitos negativos do estilo de vida moderno sobre a 

saúde dos escolares passou a ser uma preocupação no ambiente escolar (MENDES 

e LEITE, 2012). 

A escola é um espaço importante de educação para a saúde e precisa ser 
resgatado. Nos últimos anos, houve mudanças no cotidiano das crianças e 
dos adolescentes relacionadas à diminuição das atividades ao ar livre e ao 
aumento dos jogos dentro de casa, tanto pelo maior desenvolvimento 
tecnológico como pela insegurança nas cidades, atitude apoiada por pais e 
educadores (MENDES e LEITE, 2012, p. 96-97). 

 

Moro et al. (1997) afirmam que, fatores físicos e o mobiliário escolar, são 

perceptivelmente elementos da sala de aula que influem circunstancialmente na 

segurança, conforto, desempenho e em outros comportamentos dos alunos.  

Segundo Corlett, Wilson e Manenica (1986), ao sentar ficamos em más 

posturas da coluna vertebral, que são causadoras de dores nas costas, sobretudo, 

conforme Chaffin e Andersson (1991) nas regiões lombares, glúteas e cervicais.  

Segundo Lima (2003) entre 1990 e 2000 a ginástica laboral começou a ser 

inclusa como uma grande ferramenta na melhoria da saúde física do trabalhador, 

diminuindo e prevenindo problemas ocupacionais.  

A Ginástica Laboral acomoda melhoramentos, tanto para o trabalhador, quanto 

para a empresa, previne as LER/DORT (disfunções osteomusculares relacionadas ao 

trabalho) e também tem demonstrado resultados mais instantâneos e diretos com o 

desenvolvimento de relacionamentos interpessoais e alívio de dores corporais 

(OLIVEIRA, 2006; GUERRA, 1995; MENDES, 2000). 

Segundo Pereira (2017) a cinesioterapia auxilia no recondicionamento físico, 

na força muscular, na resistência, fadiga, na flexibilidade, mobilidade, coordenação, 

equilíbrio e na prevenção de deformidades e dores em geral, que são próprias do ato 

motor.  

Segundo Oliveira, (2006) práticas cinesiolaborais buscam diminuir e prevenir a 

incidência de lesões por distúrbios osteomusculares ligados ao trabalho, e Zilli, (2002) 

diz que tal pratica pode proporcionar melhoramentos, fisiológicos, psicológicos, 

sociais e físicos do trabalhador, influenciando a qualidade de vida. 

Desde a gestação até a fase adulta estamos em desenvolvimento, tanto 

emocionalmente como fisiologicamente, e também somos influenciados pelo local, 



pelas condições do ambiente e o tempo que passamos nele. Diariamente, as crianças 

na idade escolar permanecem sentadas por muitas horas arqueadas sobre a suas 

mesas, com posturas extremamente danosas à sua saúde. Em um ambiente 

desfavorável, pode ocorrer a manifestação de sintomas físicos e mentais, que podem 

levar a patologias psicossomáticas onde o estado emocional leva a uma doença, e 

também podem levar a incômodos que geram muitas vezes uma má postura até 

mesmo inconscientemente, para compensar fatores biológicos, atrapalhando sua 

movimentação, seus pensamentos e sua concentração. 

O estudante em idade escolar está em uma fase da vida em que se desenvolve 

o intelectual e o corpo. O crescimento pode ser afetado de forma negativa, podendo 

até levar a algumas patologias, além disso, é em idade escolar que ocorrem muitas 

mudanças na vida, física e psicologicamente, as quais podem desencadear estresse 

e sobrecarga, até mesmo sem perceber, com tantos acontecimentos e mudanças. 

No ambiente escolar também se desenvolvem atividades motoras, desde 

sentar-se na carteira até mesmo a forma de segurar um lápis ou caneta. As atividades 

exercidas pelo estudante podem levar ao desconforto, adaptações posturais 

incorretas, a falta de percepção sobre o próprio corpo, estresse entre outros.    

Podem existir mudanças agradáveis através de atividades voltadas para 

beneficiar pessoas, psicologicamente e fisiologicamente que tendem a aliviar 

momentaneamente desde à tensão do ambiente até a tensão do corpo e da mente, e 

também prevenir problemas futuros como hiperlordose lombar, escoliose, LER (lesão 

por esforço repetitivo), etc. Uma mudança pode ser a inclusão da ginástica laboral, 

que utilizada em empresas traz muitos benefícios aos seus colaboradores, e como 

não foi encontrado nenhuma publicação referenciada em que relate o estudante como 

trabalhador (elaborador, profissional), afinal ele está se preparando para ser 

futuramente um profissional, este estudo traz a oportunidade de verificar resultados 

voltados aos estudantes, sendo em curto prazo um benefício para saúde deles, e a 

longo prazo um benefício para o local onde forem trabalhar com menos gastos em 

saúde, consecutivamente em na comunidade poupando gastos médicos que poderia 

ser usados do Sistema Único de Saúde (SUS) . 

Diante do exposto questiona-se: Qual a influência da intervenção 

cinesioterapêutica laboral aplicada à estudantes do sexto ano do ensino fundamental 

em uma escola de Caçador-SC?  



O objetivo geral evidenciou analisar a influência de intervenção 

cinesioterapêutica laboral na qualidade de vida e dor e desconforto em estudantes do 

sexto ano do ensino fundamental, matriculados em uma escola de Caçador-SC.  

Enquanto os objetivos específicos buscaram constatar as alterações desta prática na 

qualidade de vida dos estudantes; avaliar a presença de dor/desconforto em regiões 

corporais e o efeito do protocolo proposto sobre a mesma, além de relatar as 

mudanças percebidas pelos professores após o protocolo de cinesioterapia laboral. 

Trata-se de uma pesquisa descritiva, classificada como pesquisa-ação, de 

abordagem, de natureza qualiquantitativa. 

Utilizou-se para coleta de dados a versão de Pesquisa do Instrumento de 

Qualidade de Vida Juvenil (O Youth Quality of Life Instrument – Research Version ou 

YQOL-R) em sua versão em português Brasil para avaliação da qualidade de vida da 

população do estudo, bem como o Diagrama de Desconfor/Dor de Corlett e Manenica 

antes e após uma intervenção de cinesioterapia laboral aplicada a 11 estudantes, do 

sexto ano do ensino fundamental, de um colégio de Caçador/SC. A frequência foi de 

duas vezes por semana, no período matutino, antes do início das aulas, com duração 

de 15 minutos durante quatro semanas 

Os dados obtidos foram tabulados e apresentados através de gráficos para 

comparação com a literatura. 

 



METODOLOGIA  

 

Tipo de Pesquisa 

 

Quanto aos objetivos 

 

Trata-se de uma pesquisa descritiva, que segundo Gil (2017) tem como objetivo 

a descrição das características de determinada população ou fenômeno. Podendo ser 

elaborada, com a finalidade de identificar possíveis relações entre variáveis. São 

geralmente as pesquisas que podem ser classificadas como descritivas e a maioria 

das que são realizadas com objetivos profissionais, provavelmente se enquadrando 

nesta categoria. 

Vergara (2000) também relata que a pesquisa descritiva se trata de uma 

pesquisa que exibe as características de determinado fenômeno ou população, define 

sua natureza e constitui correlações entre variáveis. 

 

Quanto aos procedimentos técnicos 

 

O estudo classificou-se como pesquisa-ação, que se trata de uma modalidade 

de pesquisa que não se difere ao molde costumeiro de pesquisa científica, onde o 

desígnio é o de ajustar a obtenção de informações precisas, objetivas e claras (GIL, 

2017). 

Na pesquisa-ação há duas finalidades básicas: a prática e a do conhecimento. 

A prática se entende como o auxílio da pesquisa para dissolução do problema em 

questão, e o conhecimento como a informação gerada a partir da dissolução do 

problema (THIOLLENT, 2007). 

 

Quanto a abordagem 

 

A abordagem desta pesquisa é de natureza qualiquantitativa, que segundo Gil 

(2017) é a harmonia de procedimentos qualitativos e quantitativos, também 

denominado de método de pesquisa misto. Sendo que as pesquisas qualitativas têm 

resultados apresentados em termos numéricos, e nas qualitativas, mediante 

descrições verbais. 



É de extrema importância que a preferência da abordagem escolhida esteja em 

acordo com o artefato de pesquisa, e não vice-versa, com o propósito de extrair o 

conhecimento da melhor forma possível (MALHOTRA, 2001). 

 

Universo Da Pesquisa 

 

População  

 

Fizeram parte do estudo estudantes do 6° (sexto) ano do ensino fundamental, 

de uma escola de educação básica do município de Caçador-SC. 

  

Amostra e Local 

 

A amostra foi composta por 11 alunos do sexto ano, de ambos os gêneros, com 

idade entre 11 e 15 anos, tendo como local devidamente autorizado (Apêndice I) a 

sala de aula dos participantes no Colégio de Aplicação da Universidade Alto Vale do 

Rio do Peixe - UNIARP, localizada na rua Victor Baptista Adami, 800, na cidade de 

Caçador-SC. 

O ambiente escolar é, com carteiras e cadeiras com medidas padronizadas, 

paredes na cor branca, com apenas um mural próximo a porta com decoração 

figurativa ou de informação. A porta de entrada fica disposta ao fundo da sala à direita, 

com janelas em toda a parede esquerda, possibilitando ampla visão para parte 

externa, permitindo uma iluminação extra, além do ambiente. A mesa do professor é 

maior em altura e largura do que a dos estudantes, centralizada a frente das mesas 

dos estudantes, voltada para eles. O quadro onde os alunos observam com frequência 

fica atrás da mesa do professor, na frente da sala, em quase toda largura da parede, 

com altura acima da mesa do professor até um pouco abaixo do teto, permitindo com 

que todos tenham visão para o mesmo. O ambiente conta ainda com ar condicionado 

centralizado para climatização adequada. 

Quanto ao comportamento, observou-se que de forma geral é uma turma 

tranquila com picos de agitação durante troca de professores, e quando as atividades 

propostas pelos professores chegam ao fim, o período de retorno a calma um pouco 

prolongado. Quanto ao comportamento do corpo (postura), ao estarem acomodados 

em suas carteiras não adotam postura fixa, embora todos tenham características 



como altura e peso diferentes a maioria fica com posicionamento corporal incorreto. 

Notou-se que frequentemente a região lombar permanece afastada dos encostos das 

cadeiras, com inclinações laterais de tronco, cervical frequentemente fletida, 

realizando-se rotações laterais para observação do quadro, ombros protusos, 

cotovelos e dedos fletidos e antebraços apoiados sobre as carteiras. 

 

Critérios de Inclusão 

 

· Alunos devidamente matriculados e frequentando o sexto ano do ensino 

fundamental do Colégio de Aplicação; 

· Faixa etária de 11 a 15 anos; 

· Estudantes cujos pais preencheram e assinaram corretamente o Termos 

de Consentimento Livre e Esclarecido para menores de idade (Anexo I), bem como o 

de Termo de uso de imagem (Anexo II); 

· Não apresentar limitações musculoesqueléticas; 

· Ausência de incapacidade física por deformidade estrutural. 

 

Critérios de Exclusão 

 

· Estudantes não colaborativos; 

· Apresentação de atestado médico impedindo a realização de atividades 

físicas;  

· Ausência em uma das datas pré-definidas para execução dos exercícios; 

· Alunos que não apresentaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido para menores de Idade, ou o Termo de uso de imagem, devidamente 

preenchidos e assinados por seus responsáveis. 

 

Procedimentos Éticos 

 

O projeto foi aprovado pelo parecer 2.757.623 do Comitê de Ética da 

Universidade Alto Vale do Rio do Peixe- UNIARP segundo as recomendações da 

resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde para pesquisa científica com seres 

humanos.  



Após a devida aprovação, foram entregues aos responsáveis pela população 

do estudo, um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para menores de idade 

(TCLE) (Anexo I) e um Termo de uso de imagem (Anexo II), os quais foram assinados, 

autorizando a participação do menor na pesquisa. 

Os dados coletados desta pesquisa serão arquivados pelo período de cinco 

anos, na residência de um dos pesquisadores, e posteriormente serão incinerados. 

 

Técnicas e Instrumentos para Coleta de Dados 

 

Inicialmente a pesquisadora entrou em contato com a responsável pela 

instituição, apresentando seu projeto e esclarecendo as possíveis dúvidas da 

dirigente, a qual autorizou o desenvolvimento através de uma Declaração de Ciência 

e Concordância das Instituições Envolvidas (Apêndice I). Em seguida, foram 

entregues aos responsáveis pelos estudantes um Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (Anexo I), previamente aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da 

Universidade Alto Vale do Rio do Peixe/2018; para que os mesmos autorizassem a 

participação de seus filhos, através da assinatura. Os voluntários que corresponderam 

aos critérios de inclusão participaram da pesquisa. 

 

Procedimentos de Avaliação 

 

Como procedimentos de avaliação usamos observação em sala de aula, entrevista 

com professores, instrumento de qualidade de vida para jovens YQOL-R e Diagrama 

de desconforto/dor de Corlett e Manenica. 

 

Observação em sala de aula 

 

 A observação foi realizada em aspecto geral de ambiente, comportamento, e 

interação geral durante 6 horas em dois dias de aula, conforme disponibilidade dos 

professores, para melhor compreender o espaço de sala e conhecer um pouco do 

cotidiano dos estudantes de forma assistemática que segundo Marconi e Lakatos 

(1996), é o meio em que pesquisador procura recolher e registrar os fatos da realidade 

sem a utilização de meios técnicos especiais, ou seja, sem planejamento ou controle.  



 

Entrevista informal com professores 

 

Tal entrevista se trata de uma entrevista estruturada, Segundo Marconi e 

Lakatos (1996), são entrevistas estruturadas aquelas onde as questões e a ordem em 

que elas aparecem são justamente as mesmas para todos os entrevistados. Sendo 

que todos os assuntos devem ser conferíveis, de forma que, quando variações 

surgirem entre as respostas, elas devem ser atribuídas a diferenças reais entre os 

entrevistados. 

Ao final da aplicação da intervenção foi realizada uma entrevista final informal  

(Apêndice II) para dois(as) professores(as) sendo aqui citadas como M.S e S.R que 

acompanharam a pesquisa estando presentes durante a aplicação da pesquisa e 

acompanhando os estudantes após o término, na qual manifestaram sua opinião, 

sobre o desenvolvimento das atividades para com os alunos, evidenciando a 

ocorrência ou não de algum benefício, através de um questionamento com 5 

perguntas, sobre a turma e a sala de aula.  

 

Instrumento de qualidade de vida para jovens YQOL-R 

 

Utilizou-se neste estudo a versão de Pesquisa do Instrumento de Qualidade de 

Vida Juvenil (O Youth Quality of Life Instrument – Research Version ou YQOL-R) em 

sua versão em português Brasil (Anexo III), que se trata de um instrumento de 

avaliação autoaplicável composto por 41 itens, organizado para avaliar a qualidade 

de vida percebida em adolescentes por eles próprios, compreendendo quatro 

domínios: PESS (pessoal com 14 itens), REL (relacional 14 itens), AMB (ambiental, 

10 itens) e de QGER (qualidade de vida geral 3 itens).  

A resposta é obtida através de uma escala que apresenta 11 pontos e tem 

como âncoras os valores zero ("De maneira nenhuma") e 10 ("Em grande parte ou 

completamente"). Escores mais altos concebem melhor qualidade de vida 

(EDWARDS et al., 2002). 

 No domínio pessoal, as questões deste domínio envolveram questões como: 

Eu fico tentando, mesmo que no início eu não tenha sucesso; eu consigo lidar com a 

maioria das dificuldades que aparecem no meu caminho; eu consigo fazer a maioria 

das coisas tão bem quanto eu quero, e eu me sinto bem em relação a mim mesmo. 



Com relação ao relacional, as respostas foram para questões como Eu me sinto 

entendido pelos meus pais ou responsáveis; eu me sinto útil e importante para minha 

família; eu sinto que minha família se importa comigo 

No quesito ambiental o questionamento foi em relação a como o adolescente 

sente que a minha vida está cheia de coisas interessantes para fazer, se gosta de 

tentar coisas novas e do local (região) onde eu vive; já as últimas 3 questões 

referentes ao domínio qualidade de vida consideraram se o participante está satisfeito 

com o modo como a sua vida está agora, se sente que a vida vale a pena e solicita 

que se comparado com outros da sua idade, como sente a sua vida. 

 

Diagrama de Desconfor/Dor de Corlett e Manenica (1980) 

 

Esse diagrama facilita a localização de áreas dolorosas. Nele a imagem do 

corpo humano está dividido em diversos segmentos e ao final da atividade que pode 

causar cansaço e dor, o pesquisador faz com que ele aponte as regiões onde sente 

dores.   

Com base na localização indicada no diagrama apresentado (Anexo III), 

solicitou-se que cada estudante avaliasse subjetivamente o grau de desconforto de 

cada segmento apontado, enquanto os dados foram anotados pela pesquisadora. 

O índice de desconforto é classificado em 5 níveis, com variação de 1 (nenhum 

desconforto/dor) a 5 (extremo desconforto/dor).  

 

Protocolo de intervenção cinesioterapêutica laboral 

 

O protocolo de intervenção cinesioterapêutica laboral foi embasado em 

cinesiologia laboral e ergonomia, para ser aplicado coletivamente, no ambiente da 

sala de aula. Os exercícios foram escolhidos em base na literatura sobre ginástica 

laboral após a observação realizada em sala, e resultados dos questionários 

respondidos pelos alunos. 

A frequência foi de duas vezes por semana segundas e quartas feiras, no 

período matutino, antes do início de uma das aulas, com duração de 15 minutos por 

cinco semanas, ou seja, 10 aplicações, conforme a disponibilidade do colégio, 

buscando-se não interferir nas práticas pedagógicas.  



As intervenções através dos exercícios descritos abaixo, foram divididos em 

três partes: aquecimento, alongamento e relaxamento.  Cada sessão foi composta por 

dois exercícios de aquecimento, com objetivo de descontração e preparação para 

exercícios principais, três alongamentos, sendo alongamento de cervical, peitoral e 

lombar os principais, e por último uma atividade de relaxamento com objetivo de voltar 

a aula com atenção, e foco. Os exercícios foram escolhidos da descrição que segue. 

• Exercícios de aquecimento: 

1- Com os braços em abdução e estendidos ao lado do corpo no plano 

transversal, realiza-se círculos com eles em ambos os sentidos. Sendo 10 repetições 

em cada sentido; 

2- Realiza-se quatro passos para frente, apenas na ponta dos pés e depois 

para trás nos calcanhares. Repita 5 vezes com cada apoio; 

3- Ficar com o peso do próprio corpo sustentado com somente um membro 

inferior no solo, caso necessidade pode se apoiar em algum móvel ou parede. Realizar 

cinco pequenos saltos, em seguida realiza o mesmo contra lateralmente, para além 

de aquecimento também melhorar o equilíbrio e força da musculatura do tornozelo e 

pé; 

4- Polichinelos, estender pernas, braços, punhos e com coluna alinhada, 

realizar saltos com membros inferiores estendidos no plano frontal, abrir e fechar suas 

pernas e braços, fazendo com que se aproximem e se afastem, 10 vezes, o mais 

vastamente possível estimulando também sua flexibilidade; 

5- Com ombro em flexão, cotovelos estendidos, punhos e dedos unidos, se 

realiza desvio lateral, flexão extensão de punhos, movimentos circulares, 10 vezes. 

Posteriormente desvio medial, flexão extensão de punhos, movimentos circulares, 

também 10 vezes; 

6- Cotovelos flexionados, alinhados ao corpo, inicialmente movimenta-se os 

dedos fingindo que se toca piano, depois conjuntamente faz-se primeiramente desvio 

lateral, flexão e extensão de punhos, e depois desvio medial, flexão, extensão de 

punhos e movimentos circulares; realizando 10 giros para cada lado; 

7- Em pé, simular dar um “pontapé” no ar, um pé de cada vez, com corpo 

alinhado e mãos na cintura, sendo 5 vezes em cada lado; 

8- Palmas: bater palmas em direções orientadas com os braços estendidos; 

exemplo: “palmas para o teto, palmas para janela ou esquerda, palmas para porta ou 

para direita, palmas para baixo ou para o chão”. Aumentando a velocidade para 



realizar os movimentos. Aquecendo articulação de ombro, e melhorando orientação 

de espaço e corpo. Estimulando a atenção para o que está sendo falado. Com duração 

de mais ou menos um minuto; 

9- Realizar movimento circular com o pescoço sobre os ombros de forma lenta 

e o mais acentuado possível, invertendo os sentidos; 10 vezes para cada lado; 

10- Brincadeira de Vivo-Morto: obedecer ao comando vivo, ficando na posição 

ortostática, e morto ficando abaixados, com os comandos e velocidade sendo 

aleatórios, podendo ser repetidos, e quem errar o comando senta por uma rodada. 

Estimulando de forma dinâmica, aquecimento e atenção. Duração de 

aproximadamente 4 minutos;  

11- Memória corporal: em círculos, onde todos tenham visão para todos, o 

primeiro estudante realiza um movimento, o segundo estudante realiza o movimento 

do primeiro estudante e cria mais um movimento, o terceiro estudante realiza os dois 

movimentos dos estudantes anteriores, simultaneamente e assim vai, até alguém 

errar onde se inicia novamente até finalizar o círculo. Estimula memória, aquecimento, 

relaxamento e consciência corporal. Duração de aproximadamente 7 minutos. 

• Alongamento: 

1- Alongamento da cervical para frente, para trás e para os lados. Para frente: 

com as duas mãos por trás da cabeça e os dedos entrelaçados, aplica-se uma 

resistência levando a cabeça para frente como quem quer encostar o queixo no peito, 

segurando a nuca com ambas as mãos. Mantido por 30 segundos; 

Para trás: com os dedos entrelaçados com as mãos no queixo aplica-se 

resistência para cima, a cabeça segue o movimento como se estivesse olhando para 

o céu. Manter por 30 segundos; 

Para os lados: inclinar a cabeça para o lado direito como quem quer encostar 

o ouvido no ombro, para auxiliar colocar a mão direita na orelha esquerda aplicando 

força na cabeça para o lado direito por 30 segundos. Inclinar a cabeça para o lado 

esquerdo como quem quer encostar o ouvido no ombro, para auxiliar colocar a mão 

esquerda na orelha direita, aplicando força na cabeça para o lado esquerdo por 30 

segundos.  2 repetições para cada lado. 

2- Alongando cadeia posterior: Separar as duas pernas, com os joelhos 

estendidos e levar o tronco para a frente. Com os ombros e cervical voltados para 

baixo, tentar alcançar com as mãos o mais próximo possível do chão; 



3- Músculo peitoral: segurando-se em um móvel, com os braços esticados, 

levar lentamente o tronco para baixo, por 30 segundos. Podendo-se flexionar os 

joelhos ligeiramente. Repetir 2 vezes; 

4- Músculo peitoral: Com a ajuda de um colega puxando os cotovelos, com as 

mãos na cintura formando um arco, mover os braços para trás. Ficar nesta posição 

por 30 segundos, repetir 2 vezes; 

5- Músculos posteriores do ombro: Aplicar força no cotovelo, com a maior força 

possível, estando com a outra mão, em direção ao outro ombro, alinhado com o peito. 

Ficar nesta posição por 30 segundos e repetir 2 vezes cada lado; 

6- Músculos do antebraço, parte interna (Flexores): Sentado com lombar bem 

apoiada, faz-se pressão com força com palmas das mãos contra a cadeira. Inclina-se 

o tronco levemente e lentamente para trás, com os braços estendidos. Ficar nesta 

posição por 30 segundos; 

7- Músculos do antebraço, parte interna (Flexores): Com ombro em extensão e 

cotovelo estendido deve flexionar o punho para trás, usando a mão contralateral para 

puxar os dedos que devem estar estendidos para trás e para cima, não esquecendo 

o hálux. Ficar nesta posição por 30 segundos. Depois fazer o mesmo alongamento no 

membro contralateral. Repetir duas vezes; 

8- Lombar: Sentado na cadeira, faz-se um movimento de descida com o tronco 

até o chão, mantendo os membros superiores estendidos, de forma lenta e leve. Ficar 

nesta posição por 60 segundos. E retornar à posição inicial também lentamente. 

• Relaxamento: 

1- Com as mãos na cabeça mexer a mesma para a frente e para trás e para a 

direita e para a esquerda, durante 30 segundos; 

2- Sentado, movimentar os tornozelos em plantiflexão e dorsiflexão, um de 

cada vez por 30 segundos; 

3- Sentado, realizar plantiflexão, dorsiflexão, inversão e eversão de tornozelo 

em movimentos circulares, um de cada vez por 30 segundos; 

4-  Sentado, juntar as plantas dos pés segurando com as mãos e mexer os 

joelhos para cima e para baixo, durante 30 segundos; 

5- Em pé, abaixar-se expirando sobre os calcanhares e levantar-se inspirando 

e levemente, 60 segundos; 



8-  Sentado, com ombros flexionados na maior amplitude possível, cotovelos 

estendidos realizar movimento de inclinação do tronco para lateral, mover-se para a 

direita e para a esquerda, inspirando e expirando, 5 vezes para cada lado; 

9- Em pé, se estende os braços e solta, deixe-os cair para baixo; 5 vezes; 

10- Organizar uma fila, na qual o colega de trás realiza massagem no que está 

à frente, conforme está recebendo, sendo orientados pelo comando verbal do 

pesquisador; 

11- Sentar com os ombros flexionados na maior amplitude possível, cotovelos 

estendidos, deixar os braços caírem livremente ao lado do corpo. Inspirar ao subir e 

expirar ao descer os braços.  5 repetições; 

12- Deixar os braços penderem ao lado do corpo, levantar os ombros em 

direção às orelhas, mantendo-se os braços ao lado do corpo. Este deve ser um 

movimento realizado suavemente, como se você estivesse encolhendo em câmera 

lenta. 

Após o término de aplicação do protocolo os questionários foram novamente 

aplicados e os dados então analisados, estabelecendo-se um comparativo e expostos 

através de gráficos os resultados. 

 

APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E DISCUSÃO DOS DADOS E RESULTADOS  

 

Esta pesquisa foi realizada com alunos do sexto ano do ensino fundamental do 

Colégio de Aplicação da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe na cidade de 

Caçador-SC. Um protocolo cinesioterapia laboral foi utilizado para intervenção 

visando constatar a influência sobre a qualidade de vida, dor e desconforto corporal.  

Para coleta de dados as ferramentas utilizadas foram o Instrumento de 

qualidade de vida para jovens YQOL-R, Diagrama de dor de Corlett e Manenica e 

entrevista final com professores. 

  



Instrumento de qualidade de vida de jovens YQOL-R 

 

Gráfico 1 - Médias em porcentagem das respostas obtidas através do 

Instrumento de qualidade de vida para jovens YQOL-R - Domínio Pessoal, Pré e 

Pós Intervenção Cinesioterapêutica Laboral 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

No gráfico de número 1 mostra a média em porcentagem obtida através do 

instrumento de qualidade de vida para jovens YQOL–R, no domínio pessoal, antes e 

após intervenção cinesioterapêutica laboral. Observa-se que as escalas de 0 a 5, 

sofreram um aumento, de 41,67% para 44,79%, concebendo uma diferença de 3,12%. 

Para as escalas de 6 a 10, os valores pré e pós representaram 57,28% e 55,24%, ou 

seja, 2,04% de queda. Sabe-se que valores mais próximos de 0 conferem uma pior 

qualidade de vida, portanto para este domínio, o pessoal, pode-se notar uma queda 

na qualidade de vida. 

De acordo com Eurich e Kluthcovsky (2008) para o bem-estar e melhor 

qualidade de vida o lazer em conjunto com cuidar de si gera conforto, alívio, alegria e 

tranquilidade. Demonstrando que a qualidade de vida pessoal tem interferência de 

como o estudante se auto percebe com relação a si mesmo. 

 



Gráfico 2 - Médias em porcentagem das respostas obtidas através do 

Instrumento de qualidade de vida para jovens YQOL-R - Domínio Relacional, Pré 

e Pós Intervenção  

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

Na apresentação do gráfico 2 exibe também a porcentagem obtida através do 

instrumento de qualidade de vida para jovens YQOL–R, no domínio relacional, antes 

e após intervenção cinesioterapêutica laboral. Nota-se que as escalas de 0 a 5 

sofreram um aumento, de 22,73% para 31,91%, representando uma diferença de 

9,18%. Para as questões de 6 a 10, os valores inicial e final representaram 77,27% e 

68,09%, ou seja, 9,18% de queda. Compreende-se que valores mais próximos de 10 

conferem uma melhor qualidade de vida, portanto para este domínio, o pessoal, pode-

se observar uma queda na qualidade de vida. 

Eurich e Kluthcorsky (2008) relatam que quando não ocorre uma adaptação 

eficaz, em uma nova situação pode gerar problemas emocionais que podem interferir 

no desempenho acadêmico, ocasionando situações de isolamento, evasão escolar, 

desânimo, dificuldades na aprendizagem e nos relacionamentos interpessoais. Sendo 

assim eles podem ter percebido sua vida com uma mudança e diminuído sua escala 

de qualidade de vida. 



De um outro ponto de vista Mendes e Leite (2012) relatam que a Ginástica 

Laboral é uma ginástica total, que trabalha conjuntamente o cérebro, a mente, o corpo 

e o autoconhecimento, notando que amplia a consciência e a autoestima, adaptando 

um melhor relacionamento intra e interpessoal, melhorando a motivação, disposição 

e humor. 

 

Gráfico 3 - Médias em porcentagem das respostas obtidas através do 

Instrumento de qualidade de vida para jovens YQOL-R - Domínio Ambiental, Pré 

e Pós Intervenção Cinesioterapêutica Laboral 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

No gráfico 3 apresenta-se a média de porcentagem de respostas obtidas 

através do instrumento de qualidade de vida para jovens YQOL–R, no domínio 

ambiental, antes e após intervenção cinesioterapêutica laboral. Observa-se que as 

escalas de 0 a 5 padeceram aumento, de 12,73% para 23,73%, representando uma 

diferença de 11%. Para as questões de 6 a 10, os valores inicial e final representaram 

87,27% e 77,27%, ou seja, 10% de queda. Como anteriormente valores mais próximos 

de 10 conferem uma melhor qualidade de vida, portanto para este domínio, o pessoal, 

pode-se observar uma queda na qualidade de vida. 



Segundo Minayo; Hartz; Buss (2000) estimas de sentimentos como amor, 

liberdade, felicidade, solidariedade e de inserção social, colaboram para o amor 

próprio e também na autoconfiança; sendo estes estão essencialmente unidos à 

qualidade de vida. 

 

Gráfico 4 - Porcentagem de cada resposta obtida através do Instrumento de 

qualidade de vida para jovens YQOL-R - Domínio Geral, Pré e Pós Intervenção 

Cinesioterapêutica Laboral 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

O gráfico 4 representa a média em porcentagem obtida através do instrumento 

de qualidade de vida para jovens YQOL–R, no domínio geral, antes e após 

intervenção cinesioterapêutica laboral. Nota-se que as escalas de 0 a 5 sofreram um 

aumento, de 6,07% para 15,16%, representando uma diferença de 9,09%. Para as 

questões de 6 a 10, os valores inicial e final representaram 93,93% e 84,84%, ou seja, 

9,09% de queda. Sabe-se que valores mais próximos de 10 conferem uma melhor 

qualidade de vida, portanto para este domínio, o pessoal, pode-se observar uma 

queda na qualidade de vida. 

Segundo Longen (2003), ao encarada a ginastica laboral como uma tarefa 

extra, pode prejudicar a meta almejada. 



Ponderando mais para a parte social, existem argumentos que o 

relacionamento interpessoal e o fortalecimento dos laços afetivos são aspectos 

fundamentais para a qualidade de vida no ambiente de trabalho (FREITAS et al., 

2005). 

Sendo assim relacionando a saúde, a qualidade de vida é vista em um sentido 

amplo, e deve ser buscado o entendimento das indigências humanas fundamentais e 

com foco na promoção da saúde como a intervenção mais relevante para promover 

qualidade de vida (Minayo, Hartz; Buss; 2000).   

A qualidade de vida também depende de estarem saciadas as necessidades 

básicas das pessoas, como sede, fome, sono e também segurança na família e no 

trabalho. Após atingir essas necessidades, o ser humano poderá buscar outros 

anseios importantes e imprescindíveis para a qualidade de vida, como a autoestima, 

a autoimagem e a auto realização (MENDES e LEITE, 2012, p. 209). 

Santos, Musso (2012) apresenta que 23 trabalhadoras da indústria têxtil foram 

submetidas a um programa de ginástica laboral por um período de dois meses com 

frequência de 3 vezes na semana, os autores constataram uma melhora nos escore 

de qualidade de vida nos domínios limitação por aspectos emocionais, dor e 

capacidade funcional. É possível que um maior tempo de aplicação do programa 

tenha contribuído para melhora desses três domínios. 

 

Diagrama de dor de Corlett e Manenica (1980) 

 

Ao sabermos que a qualidade de vida é um fator importante para saúde, 

sabemos que, o que interfere bastante nela é o desconforto/dor, e para analisarmos 

isso utilizamos o diagrama de dor de Corlett e Manenica (1980), antes e depois da 

intervenção cinesiolaboral. 

 



Gráfico 5 - Resultado do Diagrama de Dor Corlett e Manenica (1980) Pré 

Intervenção Cinesiolaboral 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

Conforme o gráfico 5, antes da aplicação da intervenção cinesiolaboral a 

maioria não tenha dor nenhuma, mas alguns referiram ter dor, sendo em maior parte 

o nível maior de dor na região da coluna, o que coincide com a observação realizada 

em sala da postura incorreta. 

Lacerda et al. (2005) afirmam que os trabalhadores com diagnóstico confirmado 

clinicamente ou com alguma lesão desenvolvida, tendem a mudar seus papéis dentro 

da organização, o que significa alterar seu modo de trabalho tendo o desígnio de 

torná-los menos expostos a movimentos que podem ser prejudiciais. Assim sendo 

pode ser que ao analisar suas dores e desconfortos os estudantes tomes alguma 

postura diferente.  Segundo Fornasari et al., (2000) é conveniente compreender que 

o que mais contribui para LER/DORT são repetição, força, movimentos como cálculos, 

digitação, escrita entre outros. 

 



Gráfico 6 - Resultado do Diagrama de Dor Corlett e Manenica (1980) Pós 

Intervenção Cinesiolaboral 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

No gráfico 6 apresenta que a maioria não se tem grau de dor, na maioria do 

corpo, mas que tem uma minoria com grais de dores elevados, sendo nível maior de 

dor é somente na região lombar, em comparação com gráfico 5 os graus extremos de 

dor não aparecem mais exceto na lombar, o nível 4 de bastante dor também teve uma 

diminuição. Sendo assim nota-se a diminuição no grau de dor. 

De 80 a 90% das doenças ocupacionais de trabalhadores brasileiros, desde 

1993, estão os distúrbios osteomusculares, sendo obra de problemas de trabalho. 

Também se tem perda econômica de 20 bilhões de reais decorrente de acidentes de 

trabalho, ou seja, 2% do Produto Interno Bruto Nacional, sendo 70% das doenças 

ocupacionais encargo dos distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho 

(TEIXEIRA, 2001). 

De acordo com o estudo realizado por Casagrande (2004), a aplicação do 

Programa de Cinesioterapia/Ginástica Laboral evidenciou que o ganho de flexibilidade 

através do ensino de alongamentos está diretamente ligado à redução das queixas de 

dor e desconforto lombar. 

Segundo Poletto e Amaral, (2004) o que mais contribui para evidenciar que a 

atividade física é um excelente meio de promoção da saúde e melhora de 

produtividade são os benefícios comprovados cientificamente mostrando que é 



compensatório praticar atividades físicas com regularidade. Walters (1997) afirma que 

quando um aspecto é tratado de forma isolada, o efeito necessário pode não aparecer, 

mas sim se melhorias forem adotadas em conjunto, como adequações de 

instrumentos utilizados, de distração de tempo e de técnicas. Dessa forma ocorrerem 

adequações as aplicações podem surgir resultado diferentes. E como baseia-se 

exclusivamente na colaboração do estudante entrevistado, ele pode vir a omitir ou 

aumentar alguma queixa (MAIA, 2008). 

 

Entrevista aos Professores 

 

O olhar para os alunos além dos olhos do pesquisador faz-se perceber o que 

mais se destaca, e ao fazer a entrevista final com duas professoras que 

acompanharam a aplicação da intervenção cinesioterapêutica,  sendo que S.R passa 

quase o dobro do tempo com os estudantes do que M.S, sobre o comportamento dos 

estudantes descrevem a turma como participativa e agitada, M.S diz que “o 

desenvolvimento está de acordo com a faixa etária” não perceberam queixa de 

desconforto/dor nem sobre o ambiente de sala, embora S.R tenha destacado que 

costuma orienta-los para sentar corretamente segundo S.R “eles ficam escorregados 

na cadeira”. 

A propósito do que pensam sobre ginastica laboral para os alunos, M.S diz: _ “ 

Não vejo necessidade, pois são crianças bem ativas e que fazem atividade de 

alongamento e fortalecimento durante as aulas de educação física. ” Não 

argumentando como os alunos com relação a sua postura, ou se existe algum plano 

preventivo para que sua qualidade de vida não diminua, ou que não apareçam 

desconfortos/dores futuramente. Pois Ceschini, Romero e Lima (2007), a afirmam que 

uma instituição pode atuar como um agente facilitador, promovendo programas de 

qualidade de vida no ambiente de trabalho para que seus usuários tenham a 

possibilidade, de praticar o quanto possível de exercícios físicos na sua rotina. Nesse 

sentido, a ginástica cinesiolaboral vem sendo cada vez mais utilizada e indicada ter 

sua pratica durante o horário de seus afazeres. Se realizado com regularidade com 

sessões de 5 a 15 minutos, se propende, sem atrapalhar as atividades do cotidiano, 

até mesmo nos curtos intervalos de troca de profissionais, acarretar benefícios, sendo 

alcançados extenso do tempo das práticas, por meio de técnicas desenvolvidas para 



cada objetivo visando, fortalecimento muscular, alongamento, coordenação motora e 

relaxamento (OLIVEIRA, 2007). 

 A forma de pensar de S.R diz: _ “acho interessante. Eles são cada vez 

mais sedentários e qualquer movimento contribui para a saúde” tendo uma linha de 

pensamento diferente de M.S. 

A ergonomia tem exercido importante papel na prevenção de alterações do 

estado de saúde, permitindo a avaliação do ambiente e das condições de trabalho,  

levando sugestões e práticas com soluções técnicas  desde a mudança de ambiente 

(mudando o ambiente no geral e o que tem nele) até formas de administrar pessoal 

(voltadas a mudanças  de rotina, de preparo e substância do cotidiano), portanto 

diminuindo  a constância dos males, as despesas financeiras com ressarcimentos e a 

consternação dos trabalhadores (MACIEL et al., 2005).  

 



CONCLUSÃO 

 

Os autores em sua maioria se refere ao público adulto, e não ao público deste 

estudo.  A observação constatou que estudantes ficam a maior parte do tempo em um 

mesmo local com a mesma postura fazendo com que adotem variações incorretas 

para esta postura, que podem acarretar vários problemas que dificultam o 

desempenho de um estudante no ambiente escolar e na sua vida como um todo, o 

posicionamento incorreto pode levar não somente a problemas no momento como as 

dores, mas também pode acarretar problemas futuros como escoliose, entre outros 

que podem afetar a qualidade de vida.  O instrumento de qualidade de vida para 

jovens YQOL-R apresentou em resultados negativos evidenciando a diminuição na 

qualidade de vida, ou seja, não ocorreu melhora na qualidade vida dos estudantes. O 

diagrama de desconforto/dor de Corlett e Manenica (1980) teve resultado positivo 

posteriormente a aplicação da intervenção cinesiolaboral, os resultados pré 

intervenção está ligada diretamente ao que foi trabalhado na aplicação da intervenção 

cinesiolaboral.  

A entrevista apontou questões convergentes sobre intervenção cinesiolaboral 

para estudantes, mas apontou a pouca ou nenhuma existência de queixa sobre o 

ambiente dores ou desconfortos. Sendo que em curto período já obtivemos alguma 

melhora questionasse como seriam os resultados se a intervenção fosse aplicada em 

um prazo maior, e quanto ao comportamento que não teve um apontamento de que 

ocorreu melhora, e também não ocorreu piorra podendo ser melhor avaliado em 

outras pesquisas. O conhecimento e raras pesquisa do assunto, sugerem pouca 

informação valida então é um campo para ser melhor estudado. Além de surgir 

dúvidas sobre a aplicabilidade a longo prazo, na prevenção a futuras doenças. 

Contudo é conclusivo o fato da necessidade de mais estudos voltados para este 

público para ser ter uma conclusão mais objetiva e fidedigna. 
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