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RESUMO 

 

O objetivo desse trabalho foi identificar as modalidades físicas mais procuradas 

por mulheres de 20 a 35 anos em academia de ginástica na cidade de Vitória, 

no estado do Espírito Santo. Para tanto, o foram entrevistadas uma amostra 

correspondente a 25% do número de academias presentes na região. Através 

da presente pesquisa, tivemos como resultado o número de 9 (nove) atividades 

mais exercidas pelo público feminino capixaba, sendo elas: Musculação (19), 

Dança e Ritmos Expressivos (14), Circuito Funcional (7), Bike Indoor (6), 

Pilates (5), Hidroginástica (3), e Artes Marciais e Alongamentos (2) ambas com 

duas citações cada. Concluímos essa pesquisa realizada de modo qualitativa 

descritiva, foi que a modalidade de musculação como mais executada na 

capital capixaba, seguida por danças e ritmos expressivos e circuito funcional, 

sendo informação de caráter fundamental para os profissionais de educação 

física da região. 

 

 

 Palavras-chave: Academias de ginásticas, Mulher, Modalidades físicas, 

Atividade física. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

The objective of this study was to identify the physical modalities most sought 

after by women between the ages of 20 and 35 at a gym in the city of Vitória, in 

the state of Espírito Santo. For that, a sample corresponding to 25% of the 

number of academies present in the region was interviewed. Through this 

research, we have resulted in the number of 9 (nine) activities most exercised 

by the female capixaba public, being: Bodybuilding (19), Dance and Expressive 

Rhythms (14), Functional Circuit (7), Bike Indoor (6), Pilates 5), Hydrogynastic 

(3), and Martial Arts and Stretching (2) both with two quotes each. We conclude 

this research carried out in a qualitative descriptive way, it was that the modality 

of bodybuilding as most performed in the capixaba capital, followed by dances 

and expressive rhythms and functional circuit, being fundamental information for 

the physical education professionals of the region. 

 

 

 

 

Keywords: Gymnastics gymnastics, Woman, Physical modalities, Physical 

activity.  
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MODALIDADES MAIS PROCURADAS POR MULHERES EM ACADEMIAS 
DE GINÁSTICA NA CIDADE DE VITÓRIA-ES 

 
 

1 INTRODUÇÃO 

         A conscientização a respeito da importância da prática de exercício físico, 

fez com que aumentasse o número de pessoas à procura de academias de 

ginástica (TAHARA, SCHWARTZ E SILVA, 2003), principalmente em torno do 

público feminino, sendo apontado em um trabalho de Fernandes (2005), com 

as mulheres representando cerca de 60 a 70% dos frequentadores de 

academias na faixa etária entre 25 e 35 anos. 

O sedentarismo é apontado por estudiosos como Pitanga e Lessa 

(2005), como a doença do século, estando associada pela falta da prática de 

atividade física no cotidiano da população decorrente dos confortos da vida 

moderna. Inclusive, a Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte (1998) 

enfatiza fatores como avanço da tecnologia, aumento da insegurança e a 

diminuição de espaços nas grandes cidades, tendo como influência a redução 

de oportunidades para realização de atividades físicas, dando lugar a 

atividades extremamente sedentárias como jogar vídeo games, assistir 

televisão e usar computadores excessivamente. Com o sedentarismo, há um 

significativo aumento de incidências de várias doenças como, por exemplo, a 

hipertensão arterial, diabetes, obesidade, ansiedade, aumento do colesterol, 

infarto do miocárdio. (BARROS NETO, 1997) - 25 e 35 anos 

 

1.1 ACADEMIAS DE GINÁSTICA 

Com surgimento na década de 30, as academias de ginásticas, 

movimentaram um grande papel social no crescimento fitness e por volta de 

1970 ganharam dimensão por todo o mundo. Desde o seu aparecimento, as 

academias têm chamado a atenção de um número cada vez maior de adeptos, 

com faixas etárias e motivos de procura diferenciados (MARCELLINO, 2003). 

Inclusive uma pesquisa do Instituto Data Folha aponta que em 10 anos, o 
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número de academias aumentou 21 vezes. Em 2000, o Brasil possuía 797 

academias e de acordo com informações coletadas no último levantamento 

feito pelo Conselho Federal de Educação Física (CONFEF) em 2010, existem 

mais de 16 mil estabelecimentos em todo o País. Esse fator de crescimento é 

apontado por Mascarenhas et. al (2007) e Marcellino (2003) pela busca da 

melhoria da condição e aparência física, e as preocupações que por sua vez 

aparecem cada vez mais associadas à própria noção de saúde.  

Além disso, as academias de ginástica aparecem como espaços 

representativos para a prática de exercício, oferecendo para a população 

urbana, uma possibilidade regular na prática de atividades físicas, o que tem 

um papel importante na promoção da saúde e qualidade de vida. (ZAMAI e 

COSTA, 2008.) 

Com relação à procura, os frequentadores das academias de ginástica 

segundo seus próprios relatos, tendem a procurar neste espaço um melhor 

condicionamento físico, estética corporal, socialização, e a auto realização com 

conteúdos de prazer pessoal. (MARCELLINO, 2003). Em vista disso, as 

academias de ginástica vêm oferecer e inserir tudo aquilo que vem sendo 

procurado pela sociedade e reforçado por efeitos midiáticos.  Seguindo essa 

linha de pensamento, Caparroz (2008, p. 35), ressalva: 

Atualmente, as academias oferecem maior segurança aos praticantes 
em relação aos locais públicos, além de oferecerem suporte 
necessário para auxiliar nos exercícios e também equipamentos 
necessários para a realização dos mesmos. Uma das preocupações 
das academias é oferecer aos alunos/clientes um espaço amplo, com 
visual moderno, por intermédio do qual eles possam divulgar os 
lançamentos da moda esportiva e produtos de beleza e 
complementos alimentares, além de ofertar a atuação de profissionais 
aptos a ensinarem os exercícios da moda, expandindo o mercado do 
fitness. 

 

Muitas pessoas procuram a academia também no contexto do lazer, já 

outras pela necessidade de uma prática de atividade física induzida pelo 

modismo atual como ressalta o autor supracitado. 
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Além da maior procura visando qualidade de vida com a ajuda dos 

exercícios físicos, as pessoas também procuram uma modalidade que lhes 

proporcionam prazer em realizá-las. Considerando os estudos acima, esse 

trabalho tem como objetivo identificar as modalidades mais procuradas por 

mulheres de 20 a 35 anos em academia de ginástica na cidade de Vitória-ES. 

O interesse pelo tema é advindo através do interesse pessoal em 

identificar modalidades que detém maior aceitação do público feminino nas 

academias da minha regionalidade, afim de melhor especialização e prescrição 

para esse público. Desde modo, o trabalho justifica-se na busca de melhor 

preparação e otimização das aulas oferecidas nas academias de Vitória-ES, de 

acordo com o interesse e necessidades do público capixaba, sendo também 

colhidas informações importantes visando melhor especialização para o 

profissional de educação física local.  

Diante do exposto, pretendemos responder ao seguinte questionamento: 

Qual é a modalidade física mais procurada pelo público feminino nas 

academias de Vitória-ES? 
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2 OBJETIVO 

Identificar as modalidades físicas mais procuradas por mulheres de 20 a 35 

anos em academia de ginástica na cidade de Vitória, no estado do Espírito 

Santo. 
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3 METODOLOGIA 

Para resolução do trabalho, foi entrevistada uma amostra 

correspondente a 25% do número de academias presente na cidade de Vitória, 

o que nos dá um número exato de 20 estabelecimentos. Foi solicitado 

cordialmente que cada academia pudesse apontar três modalidades mais 

praticadas pelas mulheres dentre as oferecidas pela própria instituição, e 

apenas uma academia relatou optar a oferecer só a modalidade de exercício 

resistido ou de força, popularmente conhecido como musculação, fazendo 

dessa pesquisa um apontamento total de 58 modalidades repetidas entre elas.  

As academias escolhidas para entrevista foram através da lista 

telefônica a partir de sorteio aleatório randomizado. Foi acessada a base de 

dados das academias, (pessoas jurídicas), não sendo necessário submeter o 

nosso trabalho em comitê de ética de pesquisa em humanos.  

Para tanto, o instrumento de coleta de dados utilizado foi um 

questionário encontrado no anexo deste trabalho, contendo duas perguntas 

que se assemelham a um questionário semiestruturado proposto por GIL 

(1999), com o objetivo de verificar quais são as modalidades mais procuradas 

por mulheres em academias e seus maiores interesses. 

 

3.1 ANÁLISE DESCRITIVA 

O presente estudo é de caráter quantitativo descritivo, uma vez que 

pode ser quantificado, pois requer o uso de métodos e técnicas 

estatístico/descritivo. Este método caracteriza-se pelo emprego da 

quantificação, tanto nas modalidades de coleta de informações, quando no 

tratamento dessas através de técnicas estatísticas, desde as mais simples até 

as mais complexas (RICHARDSON, 1989).   
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Dentre as várias modalidades de exercícios físicos existentes no 

mercado, foram lembradas oito atividades mais exercidas pelo público feminino 

capixaba, sendo elas: Alongamento, Artes Marciais, Bike Indoor, Circuito 

Funcional, Danças e Ritmos Expressivos, Hidroginástica, Musculação e Pilates. 

O gráfico 1 abaixo aponta o resultado da pesquisa executada na cidade 

de Vitória-ES: 

 

Gráfico 1: Modalidades mais praticadas nas academias de Vitória-ES 

Fonte: Autores 

 

Já o gráfico 2 nos mostra as cinco modalidades mais citadas e exercidas 

nas academias de Vitória-ES: 
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Gráfico 2: Cinco modalidades mais citadas nas academias. 

Fonte: Autores 

 

O resultado da presente pesquisa nos mostra a musculação como 

modalidade dominante pelas mulheres capixaba. As danças e ritmos 

expressivos também foram bastante citados, o circuito funcional e bike indoor 

também aparecem com destaque, pilates aparece logo depois com cinco 

citações. 

Possivelmente, o exercício de forma e/ou resistido, vulgarmente 

conhecido como musculação tenha mais sido citada por ser uma modalidade 

que tem em seus bons resultados a diminuição da gordura corporal ao 

modelamento e ganho de massa muscular aos seus praticantes. 

Paralelamente, a modalidade de Danças e Ritmos expressivos pode aparecer 

com uma forma de promover um elevado gasto calórico de forma prazerosa as 

praticantes e não tão monótona quando comparado à musculação. Inclusive, o 

Circuito Funcional e Bike Indoor também aparecem com essa proposta, de 

gasto calórico e resistência muscular com dinamismo em sua execução. Já o 

Pilates, pode se afirmar sua excelente finalidade de flexibilidade motora e 

fortalecimento dos músculos internos do corpo, sendo uma boa recomendação 

médica para pessoas que necessitam dessas valências.  
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4.1 MULHERES E A PRÁTICA DE EXERCICIOS FÍSICOS NAS ACADEMIAS 

Por muito tempo os exercícios físicos foram associados ao espaço 

masculino por receio de que sua prática levasse à masculinização da mulher, 

sendo comuns preconceitos com as praticantes, tal indagação que foi quebrada 

com o tempo mostrando veemente o contrário, enaltecendo a prática das 

atividades físicas e seus positivos resultados a saúde da mulher como 

mostrado pelos autores abaixo. 

Lazzoli (2008) aponta através de seu trabalho que a promoção da 

atividade física para adolescentes, não só do sexo feminino, mas também 

como do masculino, pode contribuir para melhorar o perfil lipídico e metabólico 

e reduzir as chances de obesidade. Desde modo, a probabilidade de manter 

uma criança fisicamente ativa se torne um adulto também ativo. Inclusive, 

sobre o olhar da saúde pública e preventiva, promover a atividade física na 

infância e na adolescência significa estabelecer uma base sólida para a 

redução da prevalência do sedentarismo na idade adulta, contribuindo desta 

forma para uma melhor qualidade de vida e promoção a saúde.  

Além disso, Hartmann (1999) analisa os exercícios físicos para as 

gestantes, nas quais os benefícios da atividade física também se fazem 

presente na fase da gravidez, atingindo várias áreas do organismo materno.  O 

exercício reduz e previne as lombalgias, devido à orientação da postura correta 

da gestante frente à hiperlordose que normalmente aparece no período 

gestacional, em função da expansão do útero na cavidade abdominal e o 

consequente desvio do centro gravitacional. Nessa situação, o exercício físico 

auxilia numa melhora postural e adquiri maior habilidade motora nesse período 

especial para a realização de seus afazeres diários. 

Paralelamente, Zamai e Costa (2007) verificam os efeitos da atividade 

física na fase da menopausa, dizendo que além da promoção a saúde e 

qualidade de vida, os exercícios físicos atuam beneficamente como um todo no 

organismo feminino, ajudando na redução de estresse e ansiedade na fase da 
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menopausa, fase na qual há diminuição dos hormônios femininos causando 

alterações físicas e psicológicas.  

Vale ressaltar, para que haja melhores benefícios e resultados positivos 

advindos da prática da atividade física, são necessários à realização de exame 

médico e teste de esforço, com os objetivos assim de definir o grau de risco 

associado às cargas de trabalho, a estratificação de riscos, prevenção de lesões 

e estabelecer as intensidades apropriadas para a individualidade biológica de cada 

praticante, inclusive associando as particularidades da modalidade esportiva a ser 

escolhida para a prática regular. 

 

4.2 MODALIDADES FÍSICAS PRESENTES NAS ACADEMIAS DE VITÓRIA - 

ES 

Atualmente, as academias de ginástica vêm oferecendo um acervo de 

atividades de forma abrangente, visando agradar variados tipos de públicos, 

suas particularidades e motivos a escolherem um plano de exercício físico. Em 

conformidade, citaremos algumas modalidades encontradas através dessa 

pesquisa nas academias da cidade de Vitória-ES. 

O Alongamento é uma manobra terapêutica utilizada para aumentar a 

mobilidade dos tecidos moles por promover aumento do comprimento das 

estruturas que tiveram encurtamento adaptativo, podendo ser definido também 

como técnica utilizada para aumentar a extensibilidade musculotendínea e do 

tecido conjuntivo Peri articular, contribuindo para aumentar a flexibilidade 

articular, isto é, aumentar a amplitude de movimento (ADM). Suas modalidades 

são: alongamento estático, alongamento balístico e alongamento por facilitação 

neuromuscular proprioceptiva (Alencar e Matias, 2010) 

As Artes Marciais são antigas formas de combate que foram modificadas 

em sua forma de prática para se adequarem aos conceitos modernos de 

esporte e atividade física. A prática de artes marciais tem aumentado 

especialmente entre os jovens. (Loiola, et.al, 2016). Em esportes de combate, a 

estratégia de perda rápida de peso é frequentemente utilizada com o propósito 
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de obter vantagens sobre o oponente. Nesse processo, a redução de peso é 

extremamente acentuada com curta duração (Lima e Hirabara, 2013).  

O Ciclismo Indoor (CI) é uma das modalidades de academias de 

ginásticas que mais cresce no Brasil. Com o objetivo de melhorar a aptidão 

física e trazer benefícios psicológicos, a carga é controlada pelo próprio aluno.  

(Rodrigues, et.al, 2010).  

O Circuito ou Treinamento Funcional busca-se uma diferenciação e uma 

nova adaptação de estímulos musculares no treinamento de musculação para 

atingir um corpo com desenho muscular mais atlético, além da qualidade de 

vida, por meio de deslocamentos e movimentos mais próximos dos praticados 

diariamente, além disso almeja-se melhorar as ações  de rendimento físico 

nem sempre aprimoradas a salas de musculação (Bossi , 2013 ) 

Dança e Ritmos Expressivos, Gfeller (1988) cita que a música é parte 

integrante e essencial na estrutura dessas aulas. A ligação entre a música e 

atividades motoras tem sido reconhecida tanto em indivíduos em reabilitação, 

quanto para praticantes de atividade física, cujo objetivo é a manutenção da 

saúde (Moura, 2007). 

A Hidroginástica, segundo relata Rocha (2001), por ser uma atividade 

que atende a uma infinidade de pessoas e problemas, vem sendo muito 

procurada por sua resposta expressiva e objetiva. Esta procura vem ocorrendo 

cada vez mais por indicação médica, indicação de amigos e até mesmo por 

uma curiosidade pessoal, por ser uma atividade que além de curar, dá prazer e 

estimula as pessoas a progredirem na vida como um todo.  

O Treinamento de força (musculação) vem crescendo dia pós dia devido 

estar-se mostrando como um percussor incontestável de saúde, viabilizando 

tanto a prevenção, quanto o tratamento de várias doenças sistêmicas ou não. 

De forma geral, diga-se que o treinamento de força, consiste na realização de 

certos exercícios que utilizam a contração voluntária da musculatura 

esquelética contra alguma forma de resistência, que pode ser conseguida por 



11 
 

meio do próprio corpo, pesos livres ou máquinas (ACSM, 2002; Fleck e 

Kraemer, 2006; Lopes, 2008). 

O Pilates baseando-se em princípios da cultura oriental - como ioga, 

artes marciais e meditação - configura-se pela tentativa do controle dos 

músculos envolvidos nos movimentos da forma mais consciente possível. Nove 

são os princípios básicos pelos quais o Pilates é executado, são eles: 

concentração, controle, centragem, respiração diafragmática, leveza, precisão, 

força e relaxamento; sendo que os exercícios são adaptados às condições do 

paciente, e o aumento da dificuldade respeita as características e habilidades 

individuais (Silva, et.al, 2009) 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A cerca da expansão cada vez maior de modalidades físicas oferecidas 

pelas academias de ginástica e pela maior busca da inserção das mulheres 

nestes espaços, pesquisamos qual é a modalidade física mais procurada pelo 

público feminino nas academias de Vitória-ES. Concluímos de forma geral, que 

a musculação, seguido das danças, ritmos expressivos e o circuito funcional 

foram são as modalidades mais procuradas pelas mulheres com faixa etária 

entre 20 e 35 anos. Em suma, a pesquisa aponta resultados importantes para 

melhor preparação do profissional de educação física e das instituições 

empresariais que promovem essas modalidades como clubes e academias. 
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7 ANEXOS 

QUESTIONÁRIO 1 

http://ferramentas.unipinhal.edu.br/movimentoepercepcao/viewarticle.php?id=213
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Academia:_______________________________________________________ 

Idade: _____________________ 

1) Porque você freqüenta uma academia? 

( ) para sair do sedentarismo 

( ) para ter mais disposição 

( ) por prazer 

( ) para melhorar o humor 

( ) diminuição da tensão 

( ) relaxamento 

( ) diminuir o estresse 

( ) melhorar a auto-estima 

( ) estética 

( ) saúde 

( ) exigência médica 

( ) outros ____________________________________ 

2) Você pratica alguma atividade física em outro local? 

( ) não 

( ) sim. Qual(is) e 

onde?______________________________________________ 

_______________________________________________________________

___ 
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3) Porque você optou por esta academia? 

( ) sua localização 

( ) o conforto 

( ) o preço 

( ) o(s) profissional(ais) 

( ) a(s) modalidade(s) oferecida(s) 

( ) a aparelhagem 

( ) por ser exclusivamente feminina 

( ) Indicação de amigos 

( ) outro(s).Quais? 

__________________________________________________ 

_______________________________________________________________

___ 

4) Há quanto tempo você freqüenta esta academia? 

( ) Menos de 1 ano 

( ) 1 a 2 anos 

( ) 2 a 3 anos 

( ) 3 a 4 anos 

( ) mais de 4 anos 

5) Enumere em ordem crescente os motivos de sua preferência por uma 

academia feminina (começando pelo mais importante): 
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( ) o tratamento é diferenciado para mulheres 

( ) por poder usar roupas mais à vontade, sem constrangimentos 

( ) minha religião 

( ) por não ter a presença de homens 

( ) higiene 

( ) por ter orientação de mulheres (profissionais) 

( ) porque minha(s) amiga(s) pratica(m) 

( ) por vontade do meu marido (companheiro) 

( ) outra(s). Enumere-as também: 

( ) _________________________ 

( ) _________________________ 

( ) _________________________ 

( ) _________________________ 

( ) _________________________ 

6) Qual(is), das modalidades oferecidas, você pratica? 

( ) musculação 

( ) jump 

( ) power Mix 

( ) spinning 

( ) aeroboxe 
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7) A presença de um homem durante a prática de sua atividade física te 

incomodaria? 

( ) sim 

( ) não 

Justifique sua resposta: 

_______________________________________________________________

_____________________ 

_______________________________________________________________

_____________________ 

8) Você já freqüentou alguma academia mista? 

( ) sim 

( ) não. Porque? 

_______________________________________________________________

_____________________ 

_______________________________________________________________

_____________________ 

_______________________________________________________________

_____________________ 

SOMENTE se você respondeu “SIM”, na pergunta anterior, RESPONDA AS 

PRÓXIMAS: 

9) Qual(ais) motivo(s) te levou(aram) a mudar de academia? 

( ) preço 

( ) conforto 

( ) tratamento oferecido pelos profissionais 
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( ) religião 

( ) modalidades oferecidas 

( ) por ser exclusivamente feminina 

( ) higiene 

( ) aparelhagem 

( ) porque minha(s) amiga(s) pratica(m) 

( ) vontade do meu marido (companheiro) 

( ) outro(s). Qual(ais)? 

_______________________________________________________________

_____________________ 

_______________________________________________________________

_____________________ 

10) Qual(ais) modalidade(s) você praticava na academia mista? 

( ) musculação 

( ) jump 

( ) power mix 

( ) sppining 

( ) aeroboxe 

( ) outra(s). Qual(is)?  
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