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Introdução:
Embora as primeiras manifestações de atividades físicas no trabalho datem de mais

de cem anos, esta é uma perspectiva muito nova dentro de empresas e para a

própria Educação Física. É necessária uma reflexão sobre o sentido de propor

vivências no ambiente de trabalho, para que elas não atendam pura e simplesmente

a questão da produtividade, ou seja, fazer o trabalhador produzir mais por um custo

menor.

Adentrar o mundo do trabalho requer a compreensão da complexidade desse

espaço, onde existem muitos interesses de várias partes. Nesse projeto

especificamente, significou interagir no universo dos trabalhadores em saúde que

produzem um produto que é consumido de imediato, bem como num ambiente, que

é físico e social, múltiplo pela diversidade de pessoas que o compõe e pela

presença dos sentimentos relacionados ao adoecer.

As práticas corporais no ambiente de trabalho podem ser estruturadas através de

atividades com os trabalhadores, individual ou coletivamente, no próprio local de

trabalho durante a jornada diária e podem de certa forma representar um ganho,

mas, é importante estar ciente que a valorização do trabalhador, passa por outras

tantas questões como, por exemplo: remuneração de acordo, plano de cargos e

salários, carga horária, plano de saúde, transporte, férias, enfim vários fatores.

Objetivos
Dentre os objetivos desse projeto tivemos: propor vivências corporais variadas a fim

de contribuir com a autonomia corporal de cada trabalhador, intervir no dia a dia dos

funcionários qualificando suas rotinas de trabalho e a construção de um espaço

efetivo de interlocução do curso de Educação Física com outras áreas como a da

saúde.

1 Projeto de Extensão realizado no primeiro semestre de 2009
2Professora substituta do curso de educação Física e coordenadora do projeto.
3Graduanda no curso de Educação Física/licenciatura no 5° semestre e monitora do projeto.
4Graduanda no curso de Educação Física/licenciatura no 5° semestre e monitora do projeto.
5Graduando no curso de Educação Física/licenciatura no 5° semestre e monitor no projeto.



Metodologia:
O projeto se desenvolveu através de encontros semanais, em um espaço já

previamente determinado e com os materiais disponíveis. As atividades propostas

eram variadas, enfatizando o lúdico, o prazer e lançando mão principalmente de

técnicas de ginástica corretiva. Foram executados exercícios que visavam uma

educação postural capacitando um melhoramento da imagem do corpo, exercícios

de alongamentos diversos, principalmente em grupos musculares mais exigidos

destes trabalhadores como pernas, braços, região lombar, cervical e dorsal.

Também foram realizados exercícios de respiração com a finalidade da tomada de

consciência do ato respiratório. Acreditamos que por ser um projeto novo, o público

ainda estava se adaptando com a existência dessa possibilidade.

Conclusão:
Nosso principal objetivo, que foi atingido, era o de propor vivências para poder

qualificar a rotina de trabalho permitindo aos trabalhadores uma autonomia corporal

e a própria noção de seus corpos. Permitir, que no seu próprio local de trabalho,

pudessem usufruir de atividades físicas que o conforto da vida moderna não oferece.

Divulgamos as aulas com antecedência por meio de cartazes em lugares

estratégicos como o ponto eletrônico, no qual, todos os funcionários poderiam ter

acesso e ainda possuíamos um local privilegiado e adequado para as práticas

totalmente calmo e harmonioso, tanto que não parecia estarmos em um hospital,

mesmo com todas essas condições, durante três meses houve pouca procura. A

aderência às atividades foi o alvo de muitos dos nossos questionamentos, o que nos

levou a pensar em alguns aspectos como a própria rotina hospitalar que exige uma

demanda considerável de energia não permitindo um tempo de “pausa” ou mesmo

que, a divulgação deveria ter sido feita por outros meios além dos cartazes, como

por exemplo correspondência às chefias e setores do HU, nesse sentido Nogueira e

Palma (2003) relacionam a possibilidade de adesão á exercitação física regular a

disponibilidade real de tempo e renda. Colocar a disposição dos trabalhadores do

HU vivências corporais diversas com qualidade e sem custo algum, é de certa forma

permitir o acesso dos mesmos a prática de atividades físicas, enquanto direito.

Em contrapartida vimos trabalhadores que aderiram ao projeto e foram fiéis criando

o hábito em seus dias visto que algumas alunas compareciam ao projeto todos os

dias em que foi oferecido, outras ainda, compareciam nas aulas até em dias que não



estavam trabalhando. Entendemos por hábitos, repetições de certos

comportamentos (ações do cotidiano), portanto, a continuidade do projeto seria a

possibilidade de desenvolver esse hábito da atividade física nos indivíduos que não

o tem assim como sugere Matthews (1999), dizendo que nosso consciente precisa

tomar as decisões de mudar certos hábitos (cessar ou acrescentar), e agir –

conscientemente – repetidas vezes, até que um novo hábito exista.
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