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Introdução
Nos dias de hoje não vemos mais as pessoas caminhando sem pressa

durante a semana, almoçando com calma, saboreando a comida, conversando sem

hora marcada, descansando um pouco durante o dia. Cada vez mais estamos

correndo, nos culpamos e punimos o tempo todo em busca da perfeição estimulada

pela competitividade da sociedade em que vivemos. É esse acúmulo de tensões que

acaba fazendo com que a maior parte dos trabalhadores sejam “atacados” pelo

estresse.

O estresse é uma doença que vai se agravando caso não façamos nada para

combatê-lo. Ele precisa ser tratado, uma vez que gera inúmeros sintomas os quais

acabam intervindo nas relações dos trabalhadores e no trabalho em si.

É exatamente isso que justifica a escolha da Câmara de Dirigentes Lojistas-

CDL. Essa correria faz com que as pessoas, e nesse caso as do escritório, deixem

de lado a sua própria saúde em detrimento do dinheiro e do trabalho, elas precisam

retomar a consciência da importância de se ter hábitos saudáveis, de cuidarmos de

nosso corpo e da nossa mente, de cuidados com a postura etc.

A inserção nesse local buscou valorizar o ambiente de trabalho, promover a

integração dos funcionários e proporcionar diversas vivências corporais através de

práticas de alongamento, relaxamento e atividades lúdicas. Esse projeto foi

elaborado para conscientizar esse grupo de trabalhadores a respeito da importância

da atividade física no dia-a-dia e além disso, promover qualquer nível de progresso

nos participantes, um melhor bem-estar, uma postura saudável no trabalho e na vida

diária.

Metodologia
A primeira etapa foi de observação do ambiente de trabalho (local,

funcionários, posturas, relações de trabalho, etc.) a fim de descobrir as

necessidades e carências presentes naquele local, a partir disso, foi elaborado o

projeto de extensão e os planos de aula.

1 Projeto de Extensão realizado no primeiro semestre de 2009, junto a Câmara de Dirigentes Lojistas
2 Professora substituta,coordenadora do projeto.
3 Graduanda no curso de Educação Física/licenciatura, no 5° semestre e monitora do projeto.



Sete funcionários participaram das aulas, as quais foram práticas corporais no

ambiente de trabalho. Foram ministradas três vezes por semana (terça, quarta e

sexta-feira) pela manhã, com duração de meia hora, totalizando 10 horas.

Em todas as aulas foram realizados exercícios de alongamento, que era a

atividade principal a ser desenvolvida no projeto atendendo melhor aos objetivos.

Não fomos feitos para permanecer por longos períodos na posição sentada, como

fazem os funcionários da CDL ao trabalharem nos computadores.

As sessões utilizaram a música, pois ela é extremamente motivante para

execução das atividades além de proporcionar momentos de relaxamento e de

descontração, associada a outros materiais de apoio com a intenção de serem

recursos estimuladores como: colchonetes, elásticos, toalhas, cadeiras, bolas

suíças, balões, bastões, bolinhas de tênis e bolinhas de borracha. A intenção era

que os participantes vissem esses objetos como uma forma de divertimento.

Os funcionários da CDL não estão fora do padrão, de outros trabalhadores,

passam grande parte da jornada de trabalho, sentados em frente ao computador.

Realizam atendimentos ao público que geram ao final do dia um acúmulo de stress e

tensão muscular, além da má postura em movimentos repetitivos.

Resultados
De uma maneira geral pode-se dizer que os encontros ocorreram de forma

satisfatória. Os funcionários conseguiram atender os objetivos propostos através das

atividades realizadas, se mantiveram entusiasmados durantes todo o projeto,

satisfeitos e a cada dia gostando mais daqueles momentos. Eles participaram de

todas as aulas, com 100% de presença, com exceção de uma funcionária que teve

que faltar alguns dias por ter se acidentado. Logo, a maioria dos objetivos propostos

no projeto de extensão foi atingida.

Os recursos foram indiscutivelmente bastante estimulantes, os participantes

experimentaram materiais que ainda não conheciam, os quais deixaram as aulas

diferentes, mais divertidas e causaram expectativa.

No decorrer dos encontros todos foram se acostumando e se adaptando aos

exercícios de alongamento, e logo passou a ser mais fácil para eles. Era notável a

melhora na motivação para o trabalho, no relacionamento entre eles, e no interesse

por atividades físicas.



Conclusão
De acordo com os resultados obtidos, pode-se concluir que a escolha da

dinâmica das aulas foi de extrema importância para que os funcionários se

envolvessem de corpo e alma nesse projeto, e os objetivos fossem atingidos com

êxito.

O tempo de planejamento, de orientação da coordenação e de execução foi

adequado e suficiente, e de forma geral, conseguimos atingir os objetivos propostos

com esse projeto. Promover o acesso dos funcionários da CDL a essas práticas de

forma regular e gratuita é também algo a ser considerado, que teve a nossa

participação e o envolvimento da direção da própria Câmara, a qual nos recebeu e

também se responsabilizou dentro da sua esfera pelo projeto..
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