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RESUMO 

 
As transformações que ocorreram no mundo do trabalho causaram 

profundos impactos na vida dos trabalhadores. Dentre os trabalhadores 
prejudicados pelas mudanças oriundas da Revolução Industrial, capitalismo e 
globalização se encontram os profissionais bancários. Estes, diante da 
realidade de nosso país, no qual, o sistema público bancário passou a contar 
com a concorrência de outros bancos privados, foram obrigados a adaptarem-
se o mais rápido possível à nova realidade. Nesta, foram submetidos a 
elevadas cargas horárias, estresses, pressões por maior produtividade, 
maiores conhecimentos, responsabilidades e cumprimento de metas, que de 
certa forma prejudicaram a saúde física e mental destes profissionais. 
Conseqüentemente, a qualidade de vida dos mesmos se agrava, pois se 
sentem estressados, cansados, fadigados, além das dores físicas por 
permanecerem sentados durante muito tempo em uma mesma posição, o que 
tem enfim, prejudicado muito o bem-estar dos mesmos. Essa profunda 
degradação na saúde dos profissionais bancários causa grande preocupação 
nos próprios bancários, nos responsáveis pela gestão da empresa e nas 
pessoas que lidam com a saúde da população em geral, como os profissionais 
de Educação Física. Assim sendo, propomos realizar um estudo, por meio de 
pesquisa qualitativa, acerca da qualidade de vida dos profissionais bancários 
em seu ambiente de trabalho, com os seguintes objetivos: analisar como a 
atividade física pode influenciar no bem-estar físico e mental dos bancários; 
averiguar a importância da atividade física para o bem-estar físico e mental dos 
bancários; identificar os benefícios que a prática regular de atividade física 
pode produzir na relação sujeito e ambiente de trabalho; e compreender como 
a atividade física interfere no ambiente de trabalho para ativos e sedentários. A 
pesquisa é pertinente devido aos constantes afastamentos dos bancários por 
meio de atestado médico para tratamento de saúde. Através do questionário 
semi-estruturado que será aplicado aos funcionários de uma agência bancária 
pública, faremos uma análise da rotina e dos fatores presentes no local de 
trabalho que possam vir a prejudicar a qualidade de vida e saúde, tanto física 
quanto mental dos mesmos. Por meio da análise dos dados coletados, no qual 
os bancários nos expõem a realidade vivida no ambiente de trabalho e os 
problemas oriundos dessa rotina, seremos capazes de entender um pouco 
mais sobre a realidade do trabalho e dos trabalhadores nos dias de hoje e 
buscar alternativas através da prática regular de atividade física visando 
amenizar os impactos das mudanças causadas pela rotina do trabalho na 
saúde e qualidade de vida dos seres humanos. 


