
 

GINÁSTICA LABORAL DE RELAXAMENTO 

 

A GINÁSTICA LABORAL DE RELAXAMENTO é realizada NO FIM DO EXPEDIENTE DE 

TRABALHO, ela se caracteriza pela promoção da diminuição da fadiga, cansaço e tensões musculares 

causadas pela atividade laboral. (AGUIAR et al., 2015) 

Recomendação 

Os movimentos devem ser realizados respeitando os limites articulares, sendo executados até onde não haja 

dor ou a mobilidade articular lhe permita. 

 

EXERCÍCIOS 

1. Sentado em uma cadeira, olhando para frente, mantendo a coluna ereta, escápulas aduzidas (peito aberto), 

abdome contraído, membros superiores ao lado do corpo, quadris e joelhos flexionados em 90º e pés 

afastados lateralmente na largura maior que a dos ombros. Deve-se rotacionar a cabeça para um lado, apoiar 

a mão que estará neste mesmo lado acima da cabeça, e exercer leve pressão para baixo, direcionando a testa 

para o ombro. Após permanecer nesta posição por 20 segundos, retorne para posição inicial e realize o 

mesmo procedimento para o lado oposto. Realizar 2 séries de 20 segundos para cada lado do corpo. 

      

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 aberto) e pés ligeiramente 

lateralizados na largura superior à dos ombros. O aluno com os ombros abduzidos (membros superiores 

afastados lateralmente) e cotovelos fletidos (dobrados), colocará os dedos nas laterais da cabeça. Após, ele 

irá realizar o movimento de inclinação lateral do tronco para direita, aproximando o cotovelo direito do 

glúteo direito. Após isso, deverá realizar o mesmo movimento para o lado oposto. Realizar 15 movimentos 

para cada lado do corpo. 

 



 

 

3. Em pé, à frente de uma mesa, olhando para frente, mantendo a coluna ereta, escápulas aduzidas (peito 

aberto), abdome contraído, membros superiores ao lado do corpo, quadris e joelhos semifletidos (pouco 

dobrados) e pés afastados lateralmente na largura dos quadris. Deverá inclinar o tronco à frente e apoiar as 

palmas das mãos na mesa na largura dos ombros com dedos direcionados para frente. Deve-se deslocar o 

tronco anteriormente, mantendo a coluna alinhada e afastando os ombros das orelhas, distribuindo 

gradativamente o peso corporal entre os membros superiores e inferiores. Deverá manter esta posição 

por 20 segundos. Após isso, retornando para posição inicial, deve-se rotacionar os ombros e antebraços 

deixando os dedos em direção ao corpo e, sutilmente, deslocar o corpo para atrás, mantendo a coluna 

alinhada e afastando os ombros das orelhas, distribuindo gradativamente o peso corporal entre os membros 

superiores e inferiores. Mantenha esta posição durante 20 segundos. Realizar 2 séries de 20 segundos 

para cada movimento. 

 

 
4. Sentado em uma cadeira, olhando para frente, mantendo a coluna ereta, escápulas aduzidas (peito aberto), 

abdome contraído, membros superiores ao lado do corpo, quadris e joelhos flexionados em 90º e pés 

afastados lateralmente na largura dos quadris. Após isso, deverá flexionar os ombros até que os membros 

superiores fiquem paralelos ao solo, entrelaçar os dedos de forma que as palmas das mãos fiquem voltadas 

para frente e exercer leve pressão para esta direção, arredondando a coluna dorsal e afastando as escápulas. 

Manter esta posição durante 20 segundos. Realizar 2 séries de 20 segundos. 



 

 

5. Em pé, com os pés afastados na largura dos ombros, mantendo suas pontas ligeiramente lateralizadas, 

joelhos semiflexionados, tronco ereto, abdome contraído, olhando para frente e escápulas aduzidas (peito 

aberto). O aluno irá estender os ombros, entrelaçar os dedos das mãos atrás do corpo e, subirá as mãos, 

afastando-as do tronco. Manter esta posição durante 20 segundos. Realizar 2 séries de 20 segundos. 

 

6. Em pé, com os pés afastados na largura dos ombros, mantendo as suas pontas ligeiramente lateralizadas, 

joelhos semiflexionados, tronco ereto, abdome contraído, olhando para frente e escápulas aduzidas (peito 

aberto).  O aluno, aduzindo horizontalmente o ombro, deverá aproximar o membro superior do tronco, 

abraçá-lo contra o peito com a mão oposta e rotacionar o pescoço para o lado do membro em alongamento. 

Mantenha esta posição por 20 segundos, e em seguida, o mesmo movimento para o outro lado. Realizar 2 

séries de 20 segundos para cada membro superior. 

 

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

abdome contraído, tronco ereto, olhando para frente e escápulas aduzidas (peito aberto). O aluno irá 

flexionar o tronco para frente, encaixando-o entre as coxas. Após, ele irá levar as mãos o máximo que 

conseguir para atrás do corpo, entre os membros inferiores, por baixo dos quadris. Deve-se manter esta 

posição durante 20 segundos. Realizar 2 séries. 

 



 

 

8. Sentado em uma cadeira, olhando para frente, mantendo a coluna ereta, escápulas aduzidas (peito aberto), 

abdome contraído, membros superiores ao lado do corpo, quadris e joelhos flexionados em 90º e pés 

afastados lateralmente na largura dos quadris. Deverá estender (esticar) os joelhos, cruzar os membros 

inferiores um sobre o outro, ficando apenas com o calcanhar da perna sobposta apoiado no solo e as pontas 

dos pés voltadas para cima (dorsiflexão dos tornozelos). Em seguida, deve-se flexionar o tronco e ombros 

tentando aproximar os dedos das mãos dos pés. Após permanecer nesta posição por 20 segundos, deve-se 

trocar o posicionamento dos membros inferiores e executar o mesmo procedimento. Realizar 2 séries de 

20 segundo para cada membro inferior. 

 

9. Em pé, olhando para frente, mantendo coluna ereta, escápulas aduzidas (peito aberto), abdome contraído, 

membros superiores ao lado do corpo, mãos apoiadas nos quadris, joelhos semiflexionados e pés afastados 

lateralmente na largura dos quadris com as pontas ligeiramente lateralizadas. Deverá flexionar um joelho, 

apoiar a ponta do pé no solo atrás do corpo e exercer leve pressão para baixo. Após permanecer nesta 

posição por 20 segundos, deverá trocar o posicionamento dos membros inferiores e realizar mesmo 

procedimento com o membro inferior oposto. Realizar 2 séries de 20 segundos com cada membro 

inferior. 

 

10. Na posição de cócoras (joelhos e quadris fletidos ao máximo), com os pés na largura dos ombros e 

ligeiramente lateralizados. O aluno irá flexionar o tronco, abraçar as pernas, deixando os braços sobre os 



 

joelhos, mantendo as mãos próximas ao chão e o pescoço deve estar flexionado, deixando o olhar para o 

solo. Após, ele irá realizar uma sutil força com o tronco para frente, sem que os calcanhares percam o 

contato com o solo. Deve-se manter esta posição por 20 segundos. Realizar 2 séries. 

 
 

 DICA DA SEMANA: 

Como se posicionar durante um trabalho que deve ser realizado agachado? 

Quando for realizar um trabalho mais próximo do solo, deverá se atentar a postura ideal para proteger 

sua coluna. Dessa forma, terá que flexionar os joelhos e manter a coluna ereta durante todo o trabalho. Outras 

sugestões são se ajoelhar com apenas um joelho e apoiar o tronco sobre a coxa do membro inferior posterior, 

mantendo a coluna ereta ou utilizar um banco baixo para se sentar para evitar sobrecarga em joelhos 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008). 
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