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DINÂMICAS LÚDICAS - UMA VALIOSA FERRAMENTA PARA OS PROTOCOLOS 

DE GINÁSTICA LABORAL 

 

 

Podemos afirmar que a presença dos jogos e brincadeiras é uma importante 

ferramenta de apoio à manutenção e retenção da motivação nas aulas de ginástica 

laboral. 

 

Sendo assim, seguem algumas dicas para aplica-los com excelência no ambiente 

empresarial: 

 

1- Faça uma avaliação do perfil de cada setor, como os alunos se comportam 

em grupo durante as aulas técnicas (alongamentos, aulas de resistência 

muscular, reeducação postural, etc.), faixa etária, número de alunos, se o 

líder é apoiador em suas aulas, clima setorial, ou seja, como é o clima 

organizacional em cada setor, cada empresa tem seu diagnóstico geral, 

porém alguns itens que compõe o clima organizacional são particulares a 

cada setor; 

2- Faça uma pesquisa ampla e detalhada sobre a brincadeira escolhida, analise 

quais adaptações deverão ser realizadas para que ela se adapte ao ambiente 

corporativo e principalmente as características principais das aulas de 

ginástica laboral; 

3- Ouse! Não tenha medo! Acredite que cada adulto em sua essência gosta de 

relembrar as brincadeiras de infância, faça de sua aula, uma lembrança 

prazerosa; 

4- Leia e pesquise autores e educadores dedicados à formação e ao 

desenvolvimento saudável do ser humano;  

5- Toda vez que adaptar faça uma avaliação entre a redução x sentido. Será 

que a redução da atividade, transformou ou anulou o sentido da brincadeira? 

6- Analise a contribuição da brincadeira? A maioria dos adultos em seu 

ambiente de trabalho necessitam de um brincar significativo, devemos 

tornar aquele momento significativo e produtivo para seu trabalho, isto é, 

ele deverá também contribuir para o seu desenvolvimento profissional; 

7- Analise se a brincadeira poderá ser lúdica para a maioria dos participantes, 

lembre-se que somente poderá ser considerada lúdica a brincadeira que 

despertar prazer naqueles que dela participam. 
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Ai vão algumas dicas de leituras: 

 

CATUNDA, Ricardo. Recriando a recreação. 2. ed. Rio de Janeiro: Sprint, 2002. 

KISHIMOTO, Tizuko Morchida (org). Jogo, brinquedo, brincadeira e a educação. 9ª 

edição, São Paulo. Editora Cortez, 2006. 

LAMEIRÃO, Luiza Helena Tannuri. Criança brincando! Quem a educa?  1ª ed., São 

Paulo, Editora João de Barro, 2007. 

LIMA, Elvira. A criança pequena e suas linguagens. Coleção criança pequena. 1ª ed. 

São Paulo: Editora Sobradinho, 2003. 

LIMA, Valquíria de. Ginástica Laboral: Atividade Física no ambiente de trabalho. 3ª 

ed. São Paulo: Phorte Editora, 2007. 

LUCKESI, Carlos Cipriano (org.). Educação e ludicidade: ensaios 04. Salvador: 

Universidade Federal da Bahia, Faculdade de Educação Gepel, 2007. 

MATURANA, Humberto; VERDEN-ZOLLER, G. Amar e brincar: fundamentos 

esquecidos do humano do patriarcado à democracia. Tradução de Humberto 

Mariotti e Lia Diskin. São Paulo: Palas Athena, 2006. 

TANIL, Andréa S. F. Dinâmicas lúdicas para os Programas de Ginástica Laboral + 07 

Dicas de como preparar suas próprias dinâmicas. Petrópolis, Editora Vozes, 2013. 

 

 

Abraços lúdicos a todos! 
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