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RESUMO 

 
Este trabalho teve como objetivo averiguar de que forma a Ginástica Laboral 

possibilita o desenvolvimento da consciência corporal nos seus praticantes. 

Buscamos através deste, examinar se as aulas de Ginástica Laboral se voltam 

a uma conscientização corporal, verificando assim se os praticantes, através 

das aulas, são capazes de refletir sobre seu corpo e ainda quais seriam os 

benefícios dessa conscientização para eles. A intenção é saber se a prática da 

Ginástica direciona-se ao compromisso com o trabalhador, no sentido da 

conscientização corporal. Para que nossos objetivos fossem atingidos, 

realizamos uma pesquisa qualitativa exploratória em duas empresas que 

possuem essa prática no município de Jataí- GO. Durante esse trabalho, 

realizamos um estudo bibliográfico para subsidiar todo o processo 

monográfico. Os quinze sujeitos escolhidos aleatoriamente para a pesquisa em 

cada empresa foram os praticantes da Ginástica, pertencentes ao setor de 

produção, em ambas as empresas. Através da aplicação do questionário teste 

de David Rodrigues (1999), e das observações feitas no momento da prática 

da Ginástica nas empresas, obtivemos os dados que nos possibilitou a 

categorização. Na primeira categoria constatamos que as empresas 

pesquisadas apresentam algumas deficiências como: faltam de profissional 

especializado para desenvolver a prática da Ginástica Laboral, falta de 

acompanhamento do coordenador do projeto, aulas despreparadas e 

conduzidas por pessoas sem muito conhecimento. Em conseqüência disso, 

nossa segunda categoria nos mostra que pelas deficiências existentes, alguns 

objetivos da Ginástica Laboral, como a conscientização corporal, disposição, 

confiança no próprio corpo e sentimento de vigor não estão sendo 

evidenciados. O intuito dessa pesquisa não foi de denúncia à prática da 

Ginástica Laboral no município, mas sim analisar se a conscientização 

corporal, um dos objetivos da Ginástica Laboral, está sendo proporcionada 

durante a prática dessa atividade.  

 


