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PRÁTICA ESPORTIVA NO AMBIENTE INSTITUCIONAL: PROMOÇÃO DE 

QUALIDADE DE VIDA 

 

APRESENTAÇÃO 

 

Principiado e fortalecido na iniciativa institucional do IFBA/REITORIA em 

promover a primeira edição dos jogos integradores e de qualidade de vida dos 

servidores(as), a presente proposta tem por finalidade institucionalizar no IFBA 

campus Seabra, a prática esportiva no dia a dia de seus  servidores(as), efetivos, 

substitutos e  terceirizados(as). Acreditamos que essa prática é capaz de 

proporcionar  uma convivência mais prazerosa e integradora e pode trazer  

resultados positivos a curto, médio e longo prazo na qualidade de vida dos 

trabalhadores(as) e, consequentemente, refletir em ganhos para a instituição em 

produtividade e bem-estar do trabalhador(a). 

O ambiente organizacional de trabalho precisa ser pautado na harmonia e 

interligação entre tudo e todos aqueles que ensejam alcançar objetivos 

individuais e institucionais. Nesse sentido, propomos que os atores envolvidos 

nesse processo – equipe gestora, docentes, técnicos e terceirizados – possam 

desfrutar de um espaço no qual possam desenvolver suas atividades laborais 

dentro de uma carga horária diária e semanal pré-estabelecida. E, nessa carga 

horária possam desempenhar suas atribuições para as quais foram designados, 

seguindo todas as orientações e normativas pré-determinadas existentes nesse 

espaço organizacional de labor, de maneira confortável e prazerosa. 

Sabe-se que o indivíduo em toda sua vida se encontra incorporado ao 

ambiente laboral em algum período, e que dele necessita para o alcance de sua 

satisfação pessoal, construção coletiva, inserção na sociedade e extrair o 

sustento financeiro para sua vida e demais pessoas sob sua responsabilidade.  

 

A atividade física é que deve ser fomentado e incentivado na vida de todas 

as pessoas, pois propicia benefícios consideráveis à saúde. Assim, já é uma 
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prática vivenciada por algumas empresas proporcionar aos seus trabalhadores 

esse incentivo ao bem-estar. Conforme  explicitado por Lima (2007, p. 33): 

 
         

Os exercícios regulares no ambiente de trabalho tendem a estabelecer uma 

melhor convivência entre os funcionários e seus superiores hierárquicos como 

uma forma saudável de “quebra” da rotina, resultando em uma associação 

positiva entre trabalho, atividade física e saúde.  

 

Um dos pilares que sustenta a sociedade é o trabalho e o resultado desse 

trabalho mantém a economia em movimento constante e variável, e, parte 

fundamental nesse processo é a pessoa que executa suas funções laborais e 

busca manter sua qualidade de vida dentro e fora do ambiente de trabalho. 

Assim, o projeto pretende promover ações que visem melhorar a organização do 

trabalho, incentivar a participação dos servidores em atividades físicas e  práticas 

saudáveis e promover o desenvolvimento pessoal e laboral de forma harmoniosa 

e com qualidade. 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Diante de uma carga horária extenuante de trabalho, da falta de tempo fora 

dele e da necessidade da prática de algum tipo de atividade física para manter 

o corpo integralmente em sintonia, pensou-se na inserção deste projeto que 

busca dar qualidade de vida e saúde aos servidores(as) e terceirizados(as) do 

IFBA  Campus Seabra, além de estreitar as relações interpessoais no ambiente 

institucional. 

Sabe-se que atividade física consiste em qualquer tipo de movimento 

corporal que resulte no gasto de energia acima daquele considerado padrão 

quando o corpo está em repouso, esta é uma afirmação da Organização Mundial 

da Saúde. A importância dessa prática perpassa todas as etapas vividas e os 

benefícios advindos são indiscutíveis para quem as incorpora em sua rotina 
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diária, alcançando benfeitorias não somente no âmbito pessoal, mas também em 

outros aspectos da vida, especialmente, na disposição para o trabalho. 

Assim, a adoção de programas de qualidade de vida no trabalho e promoção 

da saúde alinhados à prática do esporte, dos jogos, da ginástica, da dança e das 

lutas proporciona ao indivíduo maior resistência ao estresse, maior estabilidade 

emocional, maior motivação, maior eficiência no trabalho, melhor autoimagem e 

melhor relacionamento. Além disso, a instituição é beneficiada com uma força 

de trabalho mais saudável. 

Consoante ao que prega o Ministério da Saúde, a prática esportiva está 

intimamente ligada ao processo de promoção e prevenção de patologias, assim 

como permeia toda a terapêutica envolvida com a recuperação de estados 

patológicos pelos quais a pessoa pode ser acometida tanto física quanto 

psicologicamente.  

Doravante, ter regularidade nessa prática com o intuito de manter a 

qualidade de vida satisfatória faz-se necessário. É importante pois, que esteja 

inserida em todos os espaços da sociedade, inclusive no ambiente 

organizacional de trabalho no qual as pessoas estão inseridas em uma fase de 

vida útil, por um período de tempo que pode ser de curto, médio ou longo e onde 

passam boa parte do dia exercendo suas atividades laborais. 

Segundo Yepes (2000, p. 76), “a pratica de exercícios físicos permite-lhe 

reduzir as tensões e usufruir cada momento da vida; praticar ginástica e 

atividades aeróbicas o ajudarão a libertar-se das preocupações”. O mesmo autor 

afirma: “dedique diariamente alguns minutos à ginástica; isso fará com que seu 

corpo esteja disposto para as atividades cotidianas” (YEPES, 2000, p. 49). 

Assim, a atividade física tira a pessoa do sedentarismo que pode se configurar 

em uma condição de adoecimento e redireciona a uma prática de vida saudável 

que se traduz em recompensas tanto pessoais como profissionais. 

Nesse espaço de convivência socialmente construído e vivenciado pela 

classe trabalhadora é que se vislumbra a institucionalização da prática de 

exercícios físicos como algo importante. E vislumbrando a perspectiva de 

proporcionar momentos que trarão consigo outras experiências integradoras 

para com todos que se permitirem experienciar os benefícios colhidos dessa 
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atividade, a qual visa inserir no contexto institucional um quesito a mais na 

qualidade de vida direcionada às pessoas aqui referenciadas. 

 

OBJETIVO GERAL:  

 

Estabelecer política institucional de prática de exercícios físicos para os 

servidores(as), efetivos, substitutos e terceirizados(as), do IFBA Campus Seabra 

orientada conforme preconiza os marcos legais ,e, tendo como premissa 

estimular o hábito saudável da atividade física dentro e fora da instituição, em 

prol da saúde do trabalhador e trabalhadora assim como promover momentos 

de  integração entre todos, e garantir a manutenção dessa política. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Desenvolver atividades que promovam melhor interação entre servidor(a), 

terceirizado(a) e ambiente de trabalho, buscando alcançar um nível elevado 

de satisfação entre todos(as) e melhorar o clima organizacional; 

 Articular e promover prática de exercícios físicos de maneira regular e 

incentivar essa prática fora do ambiente de trabalho; 

 Estimular hábito de vida saudável indispensável a saúde dos indivíduos; 

 Conscientizar de forma prática a importância de não permanecer no 

sedentarismo; 

 Promover socialização e interação entre os atores envolvidos; 

  Colaborar em promoção e prevenção de saúde; 

 Atenuar patologias pré-existentes praticando exercícios adequados 

rotineiramente conforme cronograma pré-estabelecido; 

 Preparar e estimular a participação de todos(as) nos jogos integradores do 

IFBA; 
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 Tornar o profissional mais disposto e participativo nas decisões 

institucionais; 

 Buscar nessas ações assertivas institucionais o envolvimento coletivo com a 

convicção de fincar raízes sólidas através de pessoas institucionalmente 

comprometidas e satisfeitas com seu vínculo empregatício e a 

responsabilidade de ofertar desenvolvimento a toda  sociedade . 

 Propor ações relacionadas com atividades físicas, realizadas de forma 

coletiva e sistematizada; 

 Propor intervenções educacionais personalizadas vinculadas às práticas de 

exercícios físicos. O trabalho pode ser enriquecido por avaliações e 

acompanhamento nutricional e de outros fatores que podem influir na saúde 

do trabalhador(a). 

  Articular a possibilidade de promover jogos entre a comunidade interna e 

vislumbrar a possibilidade de participação discente conforme modalidade 

esportiva e faixa etária; 

 Proporcionar um ambiente de trabalho mais atrativo e prazeroso com um 

rendimento institucional perceptivo; 

 

PÚBLICO ALVO 

 

Na busca por abarcar toda a comunidade de servidores(as) (efetivos, 

substituto e terceirizados(as)) do IFBA Campus Seabra, todos(as) estão aptos a 

participar desse projeto, independente de idade, cargo ou função. É condição 

imprescindível para participação atestado médico descrevendo as condições de 

saúde do servidor. 

MARCO TEÓRICO 
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A prática esportiva no ambiente organizacional de trabalho se configura 

como uma estratégia motivacional direcionada a classe trabalhadora com a 

finalidade de desenvolver maior comprometimento com as atividades laborais. 

E, para além disso, é uma estratégia de promoção na qualidade de vida 

defendida com veemência pelo Ministério da Saúde em sua política de saúde 

aprovada pela portaria nº687 de 30 de março de 2006, sendo uma das políticas, 

prática corporal/atividade física que determina: "articular parcerias estimulando 

práticas corporais/atividade física no ambiente de trabalho". 

Conforme explicita Angeluci et al. (2005) a inclusão da qualidade de vida 

no trabalho (QVT) dentro dos espaços organizacionais de trabalho gera 

inúmeros benefícios. Sabe-se que a redução de custos com a saúde dos 

trabalhadores é considerável, apresentando diminuição dos níveis de estresse, 

menor incidência e prevalência de doenças ocupacionais, e isso ainda associado 

ao ganho secundário no aumento de produtividade. 

Aliado a todas as benfeitorias oriundas da prática regular de atividade 

física, fica claramente explicitado o valor atribuído na promoção da saúde àquele 

que dispende, em seu cotidiano, tempo para se dedicar a um momento pela 

busca de saúde. 

 

METODOLOGIA 

O esporte/exercício físico é uma ferramenta de auxílio no processo de 

desenvolvimento educacional, social e de saúde do ser humano. Jovens e 

adultos encontram no esporte incentivo às suas conquistas aliadas ao 

sentimento de cooperação e amizade. Assim, busca-se a prática de exercícios 

físicos em suas diversas modalidades com pelo menos 60% dos servidores(as), 

substitutos e terceirizados(as) praticando atividade física regularmente. 

 Propõe-se a construção de oficina nutricional, um momento para orientar 

servidores em relação a práticas alimentares saudáveis de forma aplicável ao 

cotidiano, especialmente no ambiente de trabalho. 

Além de divulgar o projeto à comunidade IFBA envolvendo terceirizados(as) 

e servidores(as) efetivos e substitutos, há outras ações tais como: Pesquisa na 

comunidade IFBA sobre a prática regular de atividade física externa a instituição 

e divulgação da pesquisa; Elaboração de critérios para a participação de todos; 

Realizar processo de inscrição por modalidade; Solicitar orientações básicas ao 
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Educador Físico do campus de pré-requisitos para a adoção da atividade física; 

Escolher modalidades que possam ser efetivamente postas em prática; Definir 

horários e regularidade semanal; Dividir turmas em dias alternados para que não 

haja prejuízo das atividades laborativas na instituição; 

 Articular parceria público-privada, juntamente com a UNOPAR polo Seabra 

para estágio curricular, aos graduandos de Educação Física e de Nutrição como 

também o clube de campo e/ou AABB de Seabra para a prática de natação. 

 

METAS  

 

Espera-se através das atividades desenvolvidas neste projeto: Melhorar a 

comunicação intersetorial e interpessoal dos servidores(as) e terceirizados(as) 

do campus bem como de suas aptidões físicas e psicológicas; atingir um 

percentual de 60% do público alvo do campus praticando alguma atividade física 

regularmente durante o ano; preparação para possíveis jogos integradores intra 

e extra Campus. 

 

CRONOGRAMA  

A ser definido posteriormente após análise  do projeto. 

 

RECURSOS:  

Humanos:  Professora efetiva de Educação Física do IFBA Campus Seabra 

(Juliana Martins Pereira) quanto as orientações básicas à prática esportiva e 

recomendações necessárias aos que almejem fazer parte desse processo. 

Orçamentários: Parceria público-privada, juntamente com a UNOPAR polo 

Seabra para estágio curricular, aos graduandos de Educação Física.  

Insumos:  usar todos os insumos disponíveis no campus e vislumbrar a 

possibilidade de adquirir outros conforme as modalidades esportivas que serão 

praticadas; 
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Espaço físico:  todos os espaços possíveis à prática esportiva existente no IFBA 

Campus Seabra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seabra______de _________________2018 

 

 

Luciana Gaspar dos Santos 

Técnica de Enfermagem 


