
 

GINÁSTICA LABORAL COMPENSATÓRIA 
 

A GINÁSTICA LABORAL COMPENSATÓRIA é realizada DURANTE A JORNADA DE 

TRABALHO, ela se caracteriza como a interrupção da monotonia operacional do trabalhador. Dessa forma, 

realiza-se pausas para executar exercícios específicos de compensação aos esforços repetitivos, estruturas 

sobrecarregadas e às posturas solicitadas no trabalho, de acordo com cada função laboral. (AGUIAR et al., 

2015) 

EXECUÇÃO DOS EXERCÍCIOS: Os movimentos realizados nos exercícios devem ser feitos sempre 

respeitando o limite articular, sendo executados até onde não haja dor ou a mobilidade articular lhe permita. 

 

EXERCÍCIOS 

1. Sentado sobre uma cadeira sem se apoiar no encosto, com os pés afastados na largura dos ombros, abdome 

contraído, tronco ereto, olhando para frente, escápulas aduzidas (“peito estufado”) e pés ligeiramente 

lateralizados. O aluno irá realizar o movimento de circundução de pescoço, desenhando um círculo 

imaginário com a cabeça, ele deve realizar 15 movimentos em sentido horário e 15 movimentos em 

sentido anti-horário.  

 
                                                                      VISÃO ANTERIOR                            VISÃO LATERAL 

2. Sentado sobre uma cadeira sem se apoiar no encosto, com os pés afastados na largura dos ombros, abdome 

contraído, tronco ereto, olhando para frente, escápulas aduzidas (“peito estufado”) e pés ligeiramente 

lateralizados. O aluno com os membros superiores ao lado do corpo e as palmas das mãos voltadas para 

fora, irá elevar as mãos acima da cabeça encostando as palmas das mãos, após ele retornará as mãos para 

próximo a região dos glúteos. Realizar 20 movimentos.  

 

 
VISÃO ANTERIOR 

 

 

 



 

 
VISÃO LATERAL 

3. Sentado sobre uma cadeira sem se apoiar no encosto, com os pés afastados na largura dos ombros, abdome 

contraído, tronco ereto, olhando para frente, escápulas aduzidas (“peito estufado”) e pés ligeiramente 

lateralizados. O aluno com os ombros abduzidos e cotovelos fletidos colocará os dedos médios nas laterais 

da cabeça. Após ele irá realizar o movimento de inclinação lateral para direita aproximando o cotovelo 

direito do glúteo direito. Este mesmo movimento deve ser realizado para o lado esquerdo do corpo. 

Realizar 15 movimentos para cada lado do corpo.  

 
VISÃO ANTERIOR  

 
VISÃO LATERAL 

4. Sentado sobre uma cadeira sem se apoiar no encosto, com os pés afastados na largura dos ombros, abdome 

contraído, tronco ereto, olhando para frente, escápulas aduzidas (“peito estufado”) e pés ligeiramente 

lateralizados. O aluno irá flexionar o quadril do membro inferior direito e com o apoio das mãos sobre o 

joelho irá puxá-lo em direção ao tronco. Este mesmo movimento deve ser realizado para o membro inferior 

esquerdo. Realizar 10 movimento para cada membro inferior.  



 

 
VISÃO ANTERIOR  

 
VISÃO LATERAL 

5. Sentado sobre uma cadeira sem se apoiar no encosto, com os pés afastados na largura dos ombros, abdome 

contraído, tronco ereto, olhando para frente, escápulas aduzidas (“peito estufado”) e pés ligeiramente 

lateralizados. O aluno as mãos sobre a cintura, irá realizar o movimento de flexão plantar com os pés, 

retirando do chão os calcanhares e deixando os pés se apoiando somente com o dedo Hálux (dedão). 

Realizar 30 movimentos.  

 
VISÃO ANTERIOR  

 
VISÃO LATERAL 

6. Sentado sobre uma cadeira sem se apoiar no encosto, com os pés afastados na largura dos ombros, abdome 

contraído, tronco ereto, olhando para frente, escápulas aduzidas (“peito estufado”) e pés ligeiramente 

lateralizados. O aluno irá estender o joelho do membro inferior direito, com mão direita ele deve buscar 



 

alcançar o pé direito, colocando a mão esquerda sobre o joelho direito realizando uma sutil força em direção 

ao solo. Deve-se manter está posição por 20 segundos. Depois o aluno deve realizar os mesmos 

movimentos para o membro inferior esquerdo. Realizar 2 séries para cada membro inferior. 

 
                                                          VISÃO ANTERIOR                 VISÃO LATERAL 

7. Sentado sobre uma cadeira sem se apoiar no encosto, com os pés afastados na largura dos ombros, abdome 

contraído, tronco ereto, olhando para frente, escápulas aduzidas (“peito estufado”) e pés ligeiramente 

lateralizados. O aluno irá escolher um dos membros inferiores para colocar o tornozelo sobre o joelho, após 

ele flexionará sutilmente o tronco sobre as coxas, apoiando uma mão sobre o joelho e o pé desta perna, 

mantendo o tronco ereto. Deve-se manter essa posição durante 20 segundos. Depois o aluno deve realizar 

este mesmo movimento para o outro membro inferior. Realizar 2 séries para cada membro inferior.  

 
                                                         VISÃO ANTERIOR                  VISÃO LATERAL  

8. Sentado sobre uma cadeira sem se apoiar no encosto, com os pés afastados na largura dos ombros, abdome 

contraído, tronco ereto, olhando para frente, escápulas aduzidas (“peito estufado”) e pés ligeiramente 

lateralizados. O aluno irá entrelaçar os dedos das mãos com as palmas das mãos para fora, após ele levará 

as mãos acima da cabeça e estenderá os cotovelos, aproximando os ombros das orelhas e realizando uma 

sutil força com as mãos para cima. Deve-se manter está posição por 20 segundos. Realizar 2 séries.  

 
                                                         VISÃO ANTERIOR                  VISÃO LATERAL 



 

9. Sentado sobre uma cadeira sem se apoiar no encosto, com os pés afastados na largura dos ombros, abdome 

contraído, tronco ereto, olhando para frente, escápulas aduzidas (“peito estufado”) e pés ligeiramente 

lateralizados. O aluno irá aproximar uma das orelhas ao ombro, utilizando a mão do lado do ombro, ele irá 

realizar uma sutil força sobre a cabeça, puxando-a em direção ao ombro. Deve-se manter esta posição por 

20 segundos. Após ele irá fazer o mesmo movimento para o outro lado do corpo. Realizar 2 séries para 

cada lado do corpo. 

 
                                                      VISÃO ANTERIOR                VISÃO LATERAL 

10. Sentado em uma cadeira, com a coluna ereta, abdome contraído, escápulas aduzidas, o aluno deve 

colocar uma das mãos a frente do peito, com a palma da mão para cima ele deve fazer uma extensão de 

punho. Com a mão contrária ele realizará uma sutil força sobre os dedos e palma da outra mão, puxando-

os em direção ao corpo. Depois ele irá realizar o movimento de flexão de punho empurrando os dedos e 

dorso da mão, em direção ao corpo. Após o término desse tempo, ele deverá realizar o mesmo movimento 

com a mão contrária. Deve-se realizar 2 séries de 20 segundos para cada movimento.  

 
VISÃO ANTERIOR  

 
VISÃO LATERAL 

 

 

 



 

DICA DA SEMANA: 

Melhor postura para abaixar-se 

Ao abaixar-se para pegar ou colocar algum objeto no chão, evite inclinar o tronco em um ângulo de 

90º sem flexionar os joelhos, principalmente se o movimento for realizado de forma brusca. O recomendável, 

é progressivamente adotar a postura semiajoelhado quando estiver segurando algum objeto ou a postura 

agachada de cócoras. Em pé, com o tronco ereto, escápulas aduzidas e abdome contraído, deve-se inclinar o 

tronco ligeiramente para frente colocando as mãos sobre os joelhos, flexionar os joelhos aproximando os 

quadris do solo lentamente, para adotar a postura de cócoras. Para colocar algum objeto no chão, no caso um 

objeto leve, em pé, com o tronco ereto e escápulas aduzidas deve-se inclinar o tronco ligeiramente para frente 

colocando a mão livre sobre o seu respectivo joelho, deixando a mão com o objeto a frente do tronco. Assim 

agachando até o objeto chegar ao solo. (FERREIRA, 2001)  
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