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Dedico, primeiramente, ao esporte, 

responsável pelos caminhos que 

segui e, em especial, o slackline, por 

me fazer enxergar o mundo de uma 

forma diferente. 
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“Vai rolar um som, vai rolar um slackline, vai rolar um reggae roots estilo Bob 

Marley, vai rolar o dom lado bom da liberdade vai rolar um kaya man de Bob 

Marley style! 

 

Sinta a energia a vibração dessa batida que exala o sentimento para dentro do 

teu coração, estou aqui para te mostrar o equilíbrio e força, interatividade com 

a fraternidade, o som é bom, só que bom demais. Pra manter minha visão de 

tempo bom, pra manter minha percepção ”. 

                                                                                       

 Anjo Bem Souza 

 
 



7 

 

RESUMO 
 
 
Arte do equilíbrio está firmemente ancorada a cultura da humanidade. Dos 
chineses aos gregos, dos egípcios aos indianos, quase todas as civilizações 
antigas já praticavam algum tipo de equilibrismo sobre linhas, cordas ou cabos. 
A arte do funâmbulo ultrapassou gerações, o fascínio do inusitado e do 
habilidoso, presente nos seres humanos perdura aos dias atuais, adquirindo 
novos significados. Na contemporaneidade, fitas de nylon dispostas nas mais 
variadas alturas caracterizaram, em meados do século XX, a emergência do 
slackline, o qual vem nas últimas décadas atraindo um número pronunciado de 
adeptos. Apesar dessa maior popularidade, compete ressaltar que ao 
consultarmos as principais bases de dados (Scielo, Web of Science, Scopus, 
SPORTDiscus e Science Direct), observamos escassa produção acadêmica no 
que concerne ao slackline, o que corrobora a necessidade de estudos que 
contemplem os protagonistas dessa prática, bem como suas características 
enquanto atividade física orientada para o esporte de competição. Assim, o 
objetivo deste estudo é apresentar e discutir a motivação para a permanência 
na prática de slackline em sua vertente esportiva. O percurso metodológico 
escolhido foi o da pesquisa qualitativa, no qual foi desenvolvido um estudo 
descritivo-exploratório. Para a coleta de dados utilizamos técnicas diretas e 
indiretas. Os dados foram analisados segundo a prerrogativa da Análise de 
Conteúdo de Bardin (1970). Os resultados do estudo apontaram fatores 
intrínsecos e extrínsecos de motivação para a permanência na prática do 
slackline. O desejo de ser campeão, prazer pela prática, prazer em competir e 
o desenvolvimento no esporte foram as Unidades de Registro da subcategoria 
Fatos Intrínsecos. No que concerne a subcategoria Fatores Extrínsecos, 
observamos as Unidades de Registro relativas à família, o contato com outros 
praticantes, as recompensas, o contato com a natureza e a oportunidade de 
viajar. Sabemos que a permanência na prática esportiva é influenciada, em 
grande medida, pela interação de aspectos intrínsecos e extrínsecos que 
direcionam a ação dos esportistas, assim, consideramos essencial distinguir 
esses fatores com o intuito de atender as necessidades e anseios dos 
praticantes com o fim de favorecer a permanência na prática esportiva. 
 
Palavras-chaves: slackline; esporte de competição; motivação. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O ato de caminhar e equilibrar-se sobre cordas remonta do período de 

nossos ancestrais. Estes utilizavam esse recurso para atravessar terrenos 

íngremes ou separados por rios em pontes feitas de cordas que requisitavam 

competências fisicas e psicológicas (QIFENG; XINING, 2003). Com o passar 

do tempo, acrobacias e equilíbrios evoluíram a partir desse ato acrobático 

utilitário sendo inseridos no âmbito do espetáculo. 

Qifeng e Xining (2003), ao analisarem o contexto histórico do oriente, 

destacam que no período da dinastia Han (206 a.C. – 220 d.C.) o equilíbrio 

sobre cordas era uma forma de entretenimento popular na sociedade chinesa. 

As evidências disso estão gravadas em tumbas que datam desse período nas 

províncias de Shandong e Henan. No transcorrer do tempo, outros materiais 

passaram a ser utilizados nas apresentações, o que contribuiu com o 

desenvolvimento dessa arte (QIFENG; XINING, 2003). 

No ocidente, Soles (2008) cita que, desde tempos antigos, há relatos de 

funâmbulos que se equilibravam sobre cordas e atraiam multidões para admirar 

a audácia e os desafios intrínsecos a essa prática. Assim, como observamos 

na China, verificamos que se trata de uma atividade presente em distintos 

períodos históricos da civilização humana e que continua presente nos dias de 

hoje em apresentações circenses. 

Além do universo do espetáculo, notamos que essa prática continua viva 

no âmbito das atividades de lazer. Em meados do século XX, mais 

especificamente nos Estados Unidos, Ashburn (2013) expõe que um cabo de 

aço sobre o desfiladeiro de Eldorado, local frequentado por escaladores, 

adquiriu notoriedade e pode ter contribuído com a emergência do slackline. O 

autor cita que o slackline surgiu inserido nessa cultura de escaladores que 

frequentavam o Vale Yosemite, no início dos anos 1960, na Califórnia. 

Compreendemos que a partir de desafios que eram criados para melhorar a 

capacidade física e o equilíbrio, assim como passar o tempo entre o período de 

descanso e as escaladas, houve a emergência do slackline como prática de 

lazer e que se consolidou no meio desse público. 

Posteriormente, na década de 1980, os escaladores Adam Grosowsky e 

Jeff Ellington implementaram o uso de materiais de escalada nessa atividade 
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física ao utilizarem uma fita de nylon no lugar de correntes ou cabos de aço. E, 

também, desenvolveram um método de auto-travamento para esticar a fita, o 

qual ficou conhecido como sistema Primitiv que é utilizado até os dias de hoje.  

Com o tempo, o slackline ultrapassou a fronteiras dessa microcultura de 

escaladores e adquiriu espaço como atividade física de lazer em parques e 

praias. Anlauff, Cooperstock e Fung (2013) alegam que o slackline adquiriu 

grande popularidade nas últimas décadas. E, se antes era apenas popular 

entre escaladores, no atual momento, alcançou o público em geral (VALLERY; 

NEUMANN, 2013). 

Com o desenvolvimento de sua prática e a conformação de diferentes 

formas de ser praticado, observamos o advento de competições de slackline. 

Um marco para a sua concepção, enquanto prática esportiva, ocorreu em 2010 

quando foi fundanda a Federação Internacional de Slackline (FIS, 2016).  

Concordamos com Vallery e Neumann (2013) que o slackline é um 

esporte jovem que, segundo Kroiss (2006), pode ser caracterizado pelo seu 

equilíbrio dinâmico. A primeira vista, assemelha-se com um número circense 

de corda bamba.  

No entanto, as caracteristicas do material utilizadoo distinguem da prática 

dos funâmbulos. Leon (2014) destaca que o atleta de slackline não utiliza 

nenhum recurso que possa auxiliar a manutenção do equilíbrio. E a maneira 

como a fita é afixada, bem como a sua tensão, possibilita a realização de 

acrobacias e equilíbrios que impressionam o público, pois oferece mais 

possibilidades e dinamismo do que o cabo de aço utilizado convencionalmente. 

A popularidade do slackline cresce cada vez mais no Brasil e no mundo. 

Podemos observar a prática desse esporte, principalmente, em meio à 

natureza, como: praias e parques. Com o crescente número de adeptos 

podemos questionar: o que orienta e coordena a direção e a intensidade de 

esforço dos indivíduos que se mantêm na prática do slackline? 

A partir desse questionamento, o objetivo deste estudo é apresentar e 

discutir a motivação para o início e a permanência na prática de slackline em 

sua vertente esportiva.  

Como referencial teórico, recorreremos à teoria da autodeterminação de 

Deci e Ryan (1985). De acordo com os autores, a motivação poder ser dividida 

em motivação intrínseca, inerentes a atividade em si, e extrínseca, influenciada 
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por fatores externos à atividade. Sabemos que os aspectos motivacionais para 

permanecer na prática de esportes podem ter relação com a diversão, o desejo 

de aprender novas habilidades, a vivência, a superação de desafios e ao 

relacionamento social (WEISS; PETLICHKOFF, 1989). E, conhecer os 

aspectos motivacionais dos atletas de slackline pode nos auxiliar a 

compreender um pouco mais dessa prática gímnica contemporânea e dos seus 

protagonistas. 

Destacamos que se trata de uma modalidade pouco abordada na 

literatura. E, ao consultarmos as principais bases de dados (Scielo, Web of 

Science, Scopus, SPORTDiscus e Science Direct) não encontramos artigos 

que discutam quem são os seus praticantes e as suas motivações para 

continuar na prática dessa modalidade. 

 

2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Como procedimento metodológico, optamos por um estudo descritivo-

exploratório, com abordagem qualitativa, uma vez que este possibilita uma 

aproximação com o cotidiano e as experiências vividas pelos próprios sujeitos 

(MINAYO, 1993), aspecto necessário para o desenvolvimento deste estudo.  

Para o levantamento dos dados da pesquisa foram utilizadas as técnicas 

de documentação direta e indireta. Lakatos e Marconi (1991) afirmam que a 

documentação indireta consiste no primeiro passo de qualquer pesquisa 

científica sendo realizada com o intuito de recolher informações prévias sobre o 

assunto. Este tipo de documentação pode ser realizado de duas formas: 

pesquisa documental e pesquisa bibliográfica. 

No caso do nosso estudo, desenvolvemos a pesquisa bibliográfica a partir 

de informações, conhecimentos e dados que foram coletados em pesquisas 

anteriores e demonstrados de diferentes formas, como: livros, artigos, jornais, 

revistas e meios audiovisuais.  

A documentação direta, constituída pelo levantamento de dados no 

próprio local onde o fenômeno ocorre, aconteceu por meio da abordagem da 

entrevista semiestruturada que consiste num dos principais meios para a 

obtenção de dados na pesquisa qualitativa.  
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Triviños (1987) opina que este método de entrevista valoriza a presença 

do investigador e oferece aos sujeitos perspectivas para que eles alcancem a 

liberdade e a espontaneidade necessárias tornando o processo de investigação 

enriquecedor. Enfatizamos que as perguntas, previamente formuladas, 

serviram como um roteiro de apoio ao pesquisador e que novos 

questionamentos foram formulados ao longo da entrevista, conforme prevê 

este instrumento de coleta de dados. 

Para a seleção dos indivíduos do estudo, investigamos os atletas 

participantes do 1º Open Qualify Tour realizado na cidade de Vitória no Espírito 

Santo entre os dias 19 e 20 de novembro de 2016. Trata-se de um evento que 

reuniu atletas capixabas e dos estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais. 

O N total do evento foi dezesseis atletas, sendo quinze do sexo masculino 

e uma do sexo feminino, dentre os quais nove participaram do estudo 

(QUADRO 1). A fim de preservar a identidade dos indivíduos participantes da 

pesquisa, utilizaremos a sigla S (Slacker) seguida por um número (exemplo, 

S1) para efeito de organização. 

 

Quadro 1 – Caracterização dos indivíduos da pesquisa. 

Atleta Idade (anos) Tempo de prática (anos) 

S1 23 4 

S2 22 4 

S3 26 4 

S4 23 4 

S5 25 4 

S6 18 4 

S7 20 2 

S8 21 4 

S9 25 6 

 

Para a análise dos dados coletados nas entrevistas, utilizamos a Análise 

de Conteúdo, conforme estabelece Bardin (1970), como técnica de 

organização, redução e análise dos dados. Cabe recordar que a Análise de 

Conteúdo é entendida “como um conjunto de técnicas de análise das 

comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição 

do conteúdo das mensagens” (BARDIN, 1970 p. 38).  

De acordo com a autora, os dados são codificados, classificados e 

categorizados tornando-se possível uma análise sobre as mensagens que 
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emergem do conteúdo e que se referem aos pontos de interesse para a 

pesquisa.  

Dentre as várias possibilidades de categorização, objetivamos uma 

análise temática que “consiste em descobrir núcleos de sentido que compõem 

a comunicação e cuja presença, ou frequência de aparição podem significar 

alguma coisa para o objetivo analítico escolhido” (BARDIN, 1970, p. 105).  

Este procedimento permitiu a construção de quadros de resultados com o 

objetivo de condensar e revelar as informações fornecidas pela análise 

facilitando a inferência e a interpretação dos resultados de acordo com os 

objetivos estabelecidos (BARDIN, 1970). 

A organização dos dados, atendendo as prerrogativas do método 

desenvolvido por Bardin, pode ser dividida em três etapas: pré-análise, 

descrição analítica e a interpretação inferencial (TRIVIÑOS, 1987). 

A pesquisa foi submetida à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP) da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) recebendo parecer 

favorável para a sua realização (CAAE: 56027716.4.0000.5542). 

 

3. RESULTADOS 

 

Os depoimentos dos praticantes de slackline revelaram fatores de origem 

intrínseca e extrínseca que incidem na motivação para a permanência na 

prática esportiva, conforme observamos no Quadro 1.  

 

Quadro 2 - Motivação para a permanência na prática do slackline. 

 

Com base na categoria e nas respectivas subcategorias, elencamos 

Unidades de Registro a partir de temas norteadores. Ressaltamos que não 

Categoria: motivação para a permanência na prática do slackline 

Subcategoria Unidade de Registro 

Motivação 
intrínseca 

Desejo de ser campeão 

Prazer pela prática 

Prazer em competir 

Desenvolvimento no esporte 

Motivação 
extrínseca 

Família 

Influência dos pares 

Recompensas 

Contato com a natureza 

Oportunidade de viajar 
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focamos na análise quantitativa dos fatores citados pelos indivíduos do estudo, 

mas no conteúdo das mensagens. 

Na sequência do texto, optamos por discutir os dados em suas 

respectivas subcategorias tais como: motivação intrínseca e motivação 

extrínseca. Ressaltamos que, devido ao volume de respostas, elegemos 

algumas Unidades de Contexto que melhor as representam e exemplificam os 

fatores motivacionais. 

 

4. DISCUSSÃO 

 

Motivação Intrínseca 

 

 Na literatura Deci e Ryan (1985; 2000) definem a motivação intrínseca 

como uma propensão inata de cada indivíduo, a qual está relacionada ao 

interesse autônomo em realizar determinada tarefa. A partir de Weinberg e 

Gould (2008), podemos complementar esse conceito ao refletirmos que 

pessoas intrinsecamente motivadas se esforçam internamente para serem 

competentes e autodeterminadas, com o objetivo de dominar a tarefa proposta.  

Nesse sentido, Weinberg e Gould (2008) explicam que se trata de 

indivíduos que participam no esporte por amor ou jogam por orgulho. Também 

querem aprender o máximo de habilidades possíveis, gostam da competição, 

da ação e da ativação, e mantêm foco no divertimento. 

Na continuação do texto, apresentaremos as Unidades de Contexto 

relacionadas à motivação intrínseca.  

 

Bons resultados competitivos 

  

 A motivação para a permanência na prática de uma determinada 

modalidade esportiva é influenciada por uma gama de fatores variados. O 

desejo de subir ao lugar mais alto pódio é um deles.  

Ao analisarmos os discursos dos atletas de slackline, observamos que a 

categoria “desejo de ser campeão” foi citada por um dos sujeitos do estudo: 

“(...) a ambição de conseguir ir longe na modalidade... de ser um campeão (...)” 
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Rubio (2013, p.12), cita que “a dinâmica da motivação interna está voltada 

para a superação dos limites individuais e na busca de resultados desejados, 

associado a uma intensa satisfação na realização dessas metas”. Isso explica 

o anseio de S9 em lograr o êxito competitivo e de percorrer uma trajetória 

esportiva de sucesso ao alto rendimento. 

Segundo Mango e Lamont (2012), a motivação intrínseca é dominada e 

controlada por desejos e vontades e, no contexto esportivo, é uma das 

responsáveis por motivar o atleta a buscar e se esforçar para obter o sucesso, 

ser campeão. 

 

Prazer pela prática 

 

A sensação de prazer que emerge na realização de movimentos pode ser 

um dos fatores para a permanência na prática esportiva (CHELLADURAI, 

2014). Cumming (2012) cita que atletas intrinsecamente motivados podem 

buscar o prazer e a satisfação no esporte, aspectos que estão vinculados ao 

processo de aprendizagem, exploração e entendimento em uma determinada 

modalidade. 

Conforme o relato de S2, observamos que esse indivíduo do estudo 

aprecia o prazer que emerge do processo de aprender novos elementos: “(...) 

eu queria aprender cada vez mais e até hoje eu quero aprender cada vez (...)”. 

O slacker S7 destaca o gosto por esportes que envolvem o risco e o prazer de 

realizar acrobacias: “(...) meu gosto pelos esportes radicais, como eu fazia 

trilha de moto, esse tipo de esporte, gostava de fazer mortal na rua e aí vi os 

meninos fazendo mortal na fita falei: vou tentar também”. 

Salvaguardando as diferenças, no contexto da Ginástica Artística (GA), 

Cogan e Vidmar (2000) ponderam que muitos ginastas enveredam pelo 

universo da GA pelo divertimento proporcionado na execução dos elementos e 

pelas experiências motoras que os aparelhos proporcionam, como a sensação 

de voar. Características próximas às do slackline. 
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Prazer em competir 

 

 Ao analisarmos a motivação intrínseca e a competição, Gallucci (2013) 

pondera que o efeito da competição na motivação está relacionado à escolha 

do esportista, pois, se ele for obrigado a competir, a motivação pode diminuir. 

Por outro lado, autores como Vallerand e Rousseau (2001) destacam que se a 

opção por enveredar no universo competitivo for livre espontânea vontade e 

houver bom desempenho, a motivação intrínseca pode melhorar. 

Sabemos que o prazer está, muitas vezes, relacionado à motivação 

intrínseca (KALAT, 2015). E, para o sujeito S9, o sentimento que insurge em 

um evento competitivo, o prazer de competir, o motiva a continuar na prática do 

slackline: “(...) continuar sendo um atleta profissional, com alto nível, porque me 

dá prazer de competir (...)”. 

A afirmação de Weinberg (2009) nos ajuda a compreender a fala 

supracitada, pois o autor cita que pessoas intrinsecamente motivadas tendem a 

gostar de competições e apreciam a ação e a excitação do fenômeno 

esportivo. 

 

Desenvolvimento no esporte 

 

 Weinberg (2009), ao analisar a motivação na prática esportiva, cita que o 

anseio de aprender habilidades esportivas até alcançar o melhor desempenho 

possível, é uma das características de indivíduos intrinsecamente motivados. 

S7, ao ponderar sobre a sua motivação para se manter na prática do 

slackline, afirma que “(...) aquele incentivo, a evolução do esporte, acaba que é 

assim mesmo na motivação (...).” 

Segundo Cumming (2012), o prazer e a satisfação que estão 

relacionadas ao processo de aprendizagem motivam os indivíduos a 

permanecer no esporte. E, de acordo com Vallerand (2007), o engajamento no 

esporte satisfaz necessidades que estão relacionadas à aprender, à explorar e 

ao desenvolvimento pessoal. 
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Motivação Extrínseca 

 

 A motivação extrínseca pode ser caracterizada quando o motivo que 

impulsiona o indivíduo à determinada ação está relacionado ao 

reconhecimento, às recompensas e/ou às influências de origem externas 

(RYAN; DECI, 2000). 

 Cumming (2012, p. 831) acrescenta que na motivação extrínseca o 

indivíduo se mantém na atividade por razões que não são inerentes a ela 

própria. O autor expõe que “o indivíduo que é extrinsecamente motivado 

percebe a participação na atividade como um meio para determinado fim”. 

Nessa categoria de motivação, o atleta é encorajado, aprende e se 

dedica da melhor forma com o objetivo de lograr determinada recompensa 

(MANGO; LAMONT, 2012), a qual pode se materializar em medalhas, dinheiro, 

reconhecimento, não receber uma bronca, entre outros. Na sequência, 

abordaremos as Unidades de Registro e as Unidades de Contexto relacionadas 

à motivação extrínseca. 

 

Família 

 

A apreciação e o apoio da família são aspectos relacionados à 

permanência na prática esportiva, Wylleman et al. (2007) ressaltam que para 

muitos atletas o apoio familiar foi essencial para o êxito no esporte de alto 

rendimento. 

Os slackers S1 e S4 aludem à influência da família para a sua 

permanência no esporte: “(...) eu falava que eu tenho que ser bom nisso pra 

ser melhor para ela (filha)” (S1); “(...), mas minha família também me ajudou 

muito (...)” (S4). 

 Robbins e Madrigal (2016) expõem que alguns atletas se mantêm no 

esporte para satisfazer a família, uma fonte de motivação externa, aspecto 

observado na fala de S1. Para esse sujeito, a aprovação da família, no caso da 

filha, é percebida como fator motivacional (WEISS; AMOROSE, 2008). 

Por conseguinte, S4 faz emergir a importância do apoio dos pais para a 

continuidade da prática esportiva. Sabemos que o comportamento dos pais, ao 

apoiarem os filhos atletas, contempla o suporte financeiro, transporte para 
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treinos e competições, presença durante os eventos competitivos e treinos, e 

amparo emocional (WYLLEMAN et al., 2007). Fatores que auxiliam a 

compreender o discurso de S4 e o motivam a continuar. 

 

Influência dos pares  

  

Dentre os fatores que incidem na permanência na prática esportiva, 

observamos que os aspectos sociais são determinantes para a motivação 

extrínseca.  

A categoria “Influência dos Pares” apresentou maior incidência de 

respostas entre os sujeitos do estudo: “A galera, essa vibe do esporte, o que 

rola além da fita me cativou bastante (...)”; “(...) a galera me motiva até hoje 

(...)” (S1); “(...) convívio com a galera (...)” (S2); “(...) compartilhar histórias (...)” 

(S3); (...) “todo mundo sabe que é mais gostoso fazer slackline com todo 

mundo junto” (S5); “(...) nossa... boas lembranças... só trip doida, coisa boa, 

amizade (...)” (S6); “(...) slackline se transformou uma coisa que eu não via em 

outro esporte. O amigo, a família, o esporte mesmo de estar com as pessoas 

(...)” (S9). 

 É perceptível na fala dos sujeitos que a possibilidade de interagir com o 

grupo de amigos é considerada razão importante para a permanência na 

prática do slackline, aspecto que encontra respaldo na literatura (DOUGE, 

1999). Collins et al. (2012), também mencionam que as pessoas permanecem 

na prática esportiva motivadas pelo sentimento de bem estar pessoal que 

muitas vezes está relacionado ao aspecto de melhora na vida social (fazer e 

manter amigos) e aprimoramento da identidade social (sentir-se parte de um 

grupo).  

 

Recompensas 

 

 Recompensas externas como troféus, reconhecimento, elogios e 

dinheiro são exemplos de aspectos externos aos indivíduos e que influenciam a 

motivação extrínseca (KORNSPAN, 2009). 

 O retorno financeiro foi elencado por um dos sujeitos como fator 

motivacional para a permanência na prática do slackline: “(...) comecei, 
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também, a trabalhar com Slackline e isso começou a me render lucro, retorno 

em dinheiro, em patrocínio (...)” (S2). 

 O indivíduo S2 alude que além de receber aporte financeiro como atleta, 

logrou a possibilidade de trabalhar com o slackline ministrando aulas pela 

secretaria de esportes de seu município. 

 

Contato com a natureza 

 

 Collyer (2014) discute que a prática do slackline adquiriu apreço do 

público a partir de 2010 nas praias cariocas e, posteriormente, se disseminou 

por todo país.  

 Desde então, ao percorrermos praias e parques, podemos acompanhar 

pessoas praticando o slackline, ao ar livre, e convidando novos adeptos. O 

slacker S3 cita “(...) o contato com a natureza” como um dos aspectos de 

motivação para a continuidade dessa prática esportiva.  

Thomann (2012) destaca que o slackline se tornou tendência no meio 

dos esportes outdoor e, de acordo com o autor, o “charme” dessa prática 

esportiva está na possibilidade de adaptar a ancoragem em diferentes 

estruturas em espaços informais, não institucionalizados, em contato direto 

com a natureza. 

 As atividades em espaços abertos possuem benefícios físicos, 

psicológicos e sociais (NEUMAN, 2012), contribuindo para a qualidade de vida 

e a saúde dos indivíduos. Em um mundo cada vez mais urbanizado, o autor 

pondera, também, que atividades ao ar livre se constituem na fonte mais 

efetiva de prática de atividade física e que o ambiente natural oferece 

oportunidades de bem- estar. 

 

Oportunidade de Viajar 

 

 A relação entre esporte e turismo exibe convergências significativas. O 

“esporte é uma atividade importante dentro do turismo e viajar está 

fundamentalmente associado com muitos tipos de esporte” (HINCH; HIGHAM, 

2011, p. 20). Atletas, membros da comissão técnica, árbitros, família, amigos, 

fãs, entre outros, estão inseridos nessa convergência. E, apesar da demanda e 
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das atribuições inerentes à competição, a experiência da viagem para competir 

exerce papel significativo de seus envolvidos.  

  No estudo, os slackers S3, S5, S6 e S9 destacam a motivação para 

viajar como incentivo para permanecer na prática esportiva: “(...) poder viajar, 

uma das coisas que o esporte te proporciona” (S3); “(...) e o melhor de tudo é 

poder viajar” (S5); “(...) conhecer lugares diferentes, pô muita coisa” (S6); “(...) 

conhecer cidades tantos lugares que já conheci através do Slackline (...)” (S9). 

 É perceptível na fala dos indivíduos entrevistados que a oportunidade de 

conhecer lugares diferentes, por meio do esporte, exerce influência para o seu 

engajamento esportivo. Higham e Hinch (2009) destacam que o ato de viajar 

para os atletas envolve períodos de aclimatação, treinamento, competição e, 

muitas vezes, envolve lazer e visita a lugares turísticos com o intuito de 

diminuir a pressão competitiva. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Weinberg (2009) alerta que a motivação é um dos fatores mais 

importantes para alcançar o êxito no esporte de alto rendimento, mas, muitos 

atletas e treinadores não são conscientes disso e negligenciam estratégias e 

técnicas que poderiam facilitar a permanência e a obtenção de resultados no 

âmbito esportivo. 

Concordamos com Burton e Raedeke (2008) que sem motivação até 

mesmos os atletas mais talentosos deixam de alcançar o seu potencial máximo 

no esporte, enquanto atletas motivados e não considerados talentosos podem 

obter grandes resultados devido à motivação e o desejo de vencer. Por isso, é 

essencial conhecer os fatores motivacionais de um determinado público, no 

caso desse estudo dos slackers de competição, com o intuito de estabelecer 

estratégias para apoiar a permanência no percurso competitivo. 

A partir dos resultados desse estudo, observamos que os atletas 

envolvidos nesse esporte exibem diferentes aspectos que incidem na 

motivação contemplando fatores de origem intrínseca e extrínseca.  

As motivações intrínsecas caracterizam-se pelos sentimentos dos atletas 

em se tornarem reconhecidos no esporte com bons resultados e se destacando 

entre os pares, o prazer que emerge ao praticar o slackline no processo de 
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aprendizagem, o divertimento relacionado às novas experiências motoras, o 

engajamento na competição em busca de ação e de excitação no fenômeno 

esportivo e o próprio desempenho pessoal relacionado ao sentimento de 

competência ao aprender e explorar o esporte, como se estivesse se tornando 

parte dele.  

As motivações extrínsecas elucidam sentimentos de apoio da família 

para manter uma prática ainda pouco reconhecida, bem como o suporte 

financeiro com equipamentos e apoio às viagens competitivas, as relações 

interpessoais que possuem um importante destaque nessa modalidade, pois 

apresentou a maior incidência de respostas entre os sujeitos do estudo. Nesse 

sentido, observamos que possibilidade de interação com o grupo de amigos em 

praias, parques ou praças está fortemente relacionada ao aspecto de melhora 

na vida social e aprimoramento da identidade social. Esses indivíduos ao 

praticarem o esporte se sentem incluídos em um grupo diretamente 

relacionado com o seu ciclo de amizade. 

As recompensas relacionadas ao suporte financeiro, como patrocínios e 

a possibilidade de ministrar aulas, também foram relacionadas no estudo. 

Esses fatores colaboram para que os atletas invistam seus esforços no 

slackline esperando retorno financeiro. 

Outros dois aspectos relacionados à motivação extrínseca relacionam-se 

com o contato com o meio ambiente e a possibilidade de viajar. A fácil 

utilização do material em espaços informais dá suporte para que esse esporte 

seja amplamente difundindo em contato com a natureza, sendo assim, os 

atletas buscam a relação com o meio sem prejudicá-lo, tornando paisagens 

lindas em local apto para o divertimento e a realização de acrobacias que 

chama a atenção de quem passa pelos locais. Por fim, o ato de viajar para 

esses atletas é fator de motivação sendo um importante incentivo para 

permanecer na prática. Sabemos que as competições garantem a esses atletas 

a possibilidade de conhecer novos lugares, os quais não conheceriam caso 

não estivessem inseridos no fenômeno esportivo. 

 Refletimos que a maior parte dos indivíduos se mantém na prática de 

exercícios físicos não porque a atividade é interessante ou agradável em si, 

mas porque eles possuem algo a ganhar com ela (RYAN; WILLIAMS; 

PATRICK; DECI, 2009), seja de caráter intrínseco ou extrínseco. 
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Corroboramos Martens (1987) que é comum que o envolvimento na 

prática esportiva contemple motivos intrínsecos e extrínsecos que interagem 

entre si direcionando a ação dos indivíduos, mas a importância que o praticante 

confere a cada um desses fatores é fundamental para o conhecimento dos 

professores e treinadores esportivos com intuito de atender as necessidades e 

demandas dos esportistas. Nesse sentido, estudos que buscam a 

compreensão dos aspectos de motivação para a permanência no esporte são 

necessários para estabelecer ações que catalisam o engajamento e o 

consequente alcance do potencial máximo do atleta na modalidade. 
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