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Resumo: O objetivo deste trabalho é investigar através da literatura e de questionários, os 
principais motivos entre jovens e mulheres adultas a praticarem atividades físicas, Trata-se de uma 
pesquisa realizada em uma academia particular e um projeto de ginástica laboral realizado pela 
prefeitura de Vitória (PMV). Utilizou-se um questionário para ambos os locais. Dentre os motivos 
mencionados para a realização prática de atividades físicas, destacam-se a busca pela saúde, 
estética, socialização, melhoria da condição física e bem-estar. 
 
Palavras chave: Motivos. Ambiente. Atividade Física  

 

PHYSICAL ACTIVITY IN DIFFERENT ENVIRONMENTS 

 

Summary: The aim of this study is to investigate through literature and questionnaires, the main 
reasons among young and adult women to practice physical activities chosen to practice. It is a 
survey carried out in a private gym and gymnastics project carried out by the Victoria City Hall 
(PMV). We used a questionnaire to both locations. Among the reasons mentioned for practicing 
physical activities, we highlight the quest for health, aesthetics, socialization, improved fitness and 
well-being. 

 

Keywords: Reasons. Environment. Physical Activity 
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1. INTRODUÇÃO 

Nosso envolvimento com o tema até a sua escolha está diretamente relacionada 

aos nossos estágios, sendo válido salientar que os setores onde foram vivenciadas 

as experiências em campo diferenciam-se por especialidades. Tiago Milli estagiou 

com uma professora em uma academia particular, localizada no bairro Bela Aurora 

no Município de Cariacica, do dia 28 de outubro de 2013 até o presente momento. 

Renan Leal estagiou com o professor em um projeto Ginástica Laboral para 

mulheres, realizado pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Vitória, no 

Conjunto Residencial Atlântica Ville, Jardim Camburi, no município de Vitória do dia 

15 de janeiro de 2014 até o presente momento. 

Embora os estágios tenham sido realizados em setores diferentes, tínhamos a 

oportunidade de trocar experiências, expormos dúvidas, questionamentos 

vivenciados no campo. Essas conversas eram realizadas na Universidade e no 

próprio campo de estágio durante a realização das atividades. 

Nesses encontros eram pontuadas questões relacionadas aos objetivos da 

Educação Física com os professores de área atuantes nos serviços públicos e 

privados. Em algumas destas ocasiões foram surgindo dúvidas acerca do que 

motiva as pessoas a procurarem a prática de exercícios físicos em ambientes tão 

diferentes. Ao mesmo tempo em que almejávamos maior aprofundamento e 

conhecimento a respeito do tema, algumas outras dúvidas foram surgindo, como 

contextualizar as práticas de atividades físicas em determinados ambientes? Por 

que cada vez mais os indivíduos estão procurando locais para praticar atividades 

físicas? Alguma influência? Como perguntas demandavam respostas, nosso 

encontros na Universidade foram fundamentais para nos causar interesse em 

relação a pergunta e ao tema. 

 

Iniciamos nossa pesquisa através da revisão de leituras específicas sobre o tema 

para aprofundarmos ainda mais a discussão nos encontros para produção deste 

trabalho. Como graduandos em Educação Física, acreditamos que a pesquisa 

proporciona dimensões capazes de tornar um profissional mais crítico, uma vez 

que também foram as experiências do estágio que nos levaram ao estudo deste 

tema. 
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A leitura dos textos voltados para o tema foi um meio que nos orientou para o 

nosso caminho na análise dos textos como forma de coleta de informações para 

direcionar e sedimentar o nosso estudo, contudo também vimos à necessidade de 

ir a campo e nos aproximarmos da realidade a ser pesquisada. Outro instrumento 

de pesquisa utilizado foi um formulário questionando aos usuários dos serviços a 

motivação para a prática de exercícios físicos. Esse conjunto de instrumentos de 

pesquisa foram organizados como principais fontes de informação, a fim de 

compreendermos a realidade apresentada no campo de estágio. 

 

Atualmente a prática de exercícios físicos está atrelada a imagem de pessoas que 

buscam uma vida saudável e melhora de bem-estar físico, mental e social. E para 

que possamos analisar a importância da atividade física para melhora da qualidade 

de vida da população, se faz necessário, primeiramente, compreendermos a 

correlação entre atividade física e motivação para continuidade da prática de 

exercícios físicos. 

Partimos do pressuposto que estudos demonstrem os importantes benefícios do 

exercício físico para saúde física, mental e social.Visto que a influência de fatores 

como a intensidade, a duração e o tipo de exercício, ou ainda, a combinação do 

exercício, a flexibilidade e a velocidade dos exercícios precisam ser analisados e 

que influenciam diretamente sobre a motivação de sua prática (MELLO. 

BOSCOLO. ESTEVES. TUFIK. 2005). 

Diante desse cenário, novas pesquisas vêm sendo desenvolvidas na tentativa de 

relacionar os aspectos biológicos, mentais e sociais com o exercício físico, 

podendo, desta forma, acarretar melhora da qualidade de vida e apresentar maior 

esclarecimento sobre a influência do exercício físico no comportamento humano 

(MELLO. BOSCOLO. ESTEVES. TUFIK. 2005). 

A motivação para a prática de exercícios físicos em ambientes diferenciados, nosso 

foco de estudo, será aqui problematizada. Para tanto, percorreremos algumas 

discussões sobre a temática, localizando o debate e o seu processo como um 

fenômeno sociocultural de múltiplos significados (FREITAS, SANTIAGO. VIANA. 

LEÃO. FREYRE. 2007). 
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Para tanto este estudo descreveu os motivos encontrados pelas pessoas a 

praticarem exercícios físicos em dois ambientes diferentes e com duas categorias 

de praticantes. O primeiro ambiente situa-se em uma academia de musculação 

particular, situada no bairro Bela Aurora, no município de Cariacica. Foram 

entrevistados jovens com idade a partir 16 anos, pois o mínimo necessário para 

começar a musculação no espaço era de 15 anos, e partimos do pressuposto que 

o mínimo necessário para responder o questionário era de 6 meses com a pratica 

pois consideramos o tempo mínimo necessário para ser apto a responder as 

questões. O segundo ambiente está vinculado ao Projeto “Ginástica Laboral para 

Terceira Mulheres” promovido pela Prefeitura Municipal de Vitória, através da 

Secretaria de Esportes e Lazer. Neste projeto foram entrevistadas mulheres com 

faixa etária a partir dos 39 anos pelo fato de ser á média de idade das praticantes. 

Para tanto este estudo descreveu os motivos encontrados pelas pessoas a 

praticarem exercícios físicos em dois ambientes diferentes e com duas categorias 

de praticantes. 

O objetivo geral é Compreender a permanência de pessoas em ambientes onde se 

pratica a atividade física e de que maneira pode vir a influenciar na motivação 

cotidiana dos exercícios.  

Os objetivos específicos são Identificar como a prática de atividade física, se torna 

importante para jovens de uma academia particular e mulheres de um projeto de 

ginástica laboral. 

Analisar as contribuições que os espaços em que são realizadas as atividades 

físicas e quais as os espaços trazem as pessoas que as frequentam de acordo com 

as respostas obtidas no questionário. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1. CORPO NA ATUAL CULTURA 

Nos dias atuais, nós observamos que, com a valorização de um determinado 

padrão de beleza, no qual nos remete a idéia de um corpo belo, jovem e sempre 

“em forma” a ser conquistado a partir de várias possibilidades. A musculação é 

uma possibilidade que cada vez mais vem sendo procurada pelos jovens por ser de 

fácil acesso e normalmente perto de casa.  

A concepção de corpo na atual cultura e a imagem de corpos musculosos e 

sarados realça entre os jovens, a preocupação com a beleza e a saúde do corpo. 

Devido a forte influência social e da mídia, nos dias atuais há um “bombardeio” de 

idéias e imagens, que precisam ter aquele tipo de corpo para ter o sucesso 

desejado, não só esteticamente, mas também no âmbito profissional e na vida 

social do indivíduo, pois é o que a mídia passa para os jovens, passa a idéia de 

que o padrão de corpo imposto por eles é o certo, como diz (RUSSO; 2005, p.82): 

“Músculos perfeitos” impulsionando seres perfeitos a vender produtos perfeitos. 

Atualmente, ao ligar a televisão ou folhear uma revista ou jornal, garotas perfeitas 

com curvas delineadas e garotões de porte atlético tentam vender um carro, um 

eletrodoméstico, um tênis, estabelecendo os padrões estéticos”. Isso interfere 

muito nas questões estéticas e mentais, pois com esse padrão de corpo nos dias 

atuais, a busca excessiva pelo corpo ideal se torna frenética e absurda, de tal 

modo que muitos abdicam de várias coisas pelo simples fato de se olhar no 

espelho e ver os músculos fortes e definidos. Muitos alunos de academias de 

musculação tem alguém como referência e foco para continuar com o andamento 

dos exercícios regulares; normalmente são atores de televisão e revistas e alguns 

até mantém o foco em pessoas do seu próprio cotidiano na academia, pois 

considera a pessoa vitoriosa, pois ela se vê no corpo da pessoa e mantém aquela 

pessoa como referência. Podemos associar hoje o corpo à idéia de consumo. Em 

muitos momentos, o corpo é objeto de valorização exagerada, dando oportunidade 

de crescimento no “mercado do músculo” e ao consumo de bens e serviços 

destinados à “manutenção do corpo” [...] Quanto mais perto o corpo estiver da 

juventude, beleza, boa forma, mais alto é seu valor de troca (RUSSO;2006, p. 41). 
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2.2. JOVENS NA ACADEMIA DE MUSCULÇÂO 

A maioria dos jovens, ao visitarem uma academia de musculação, matricula-se em 

busca da estética que por suas vivências ou/e imagens, consideram o lugar ideal 

para conseguir a conquista de sua perspectiva diante do seu corpo; muitos alunos, 

em época de realizar exames e medidas periódicas nas academias, ficam na 

expectativa de mudanças satisfatórias de peso, fazendo disso como o verdadeiro 

arbítrio de seus corpos. Isso produz satisfação pela obtenção dos corpos que as 

pessoas consideram como o corpo a ser conquistado. Nesse sentido, Sabino 

(2000, p. 70) argumenta que o “espelho será seu confessionário. Nele por vezes na 

fita métrica, estará termômetro para medir o progresso na busca do paraíso da 

forma ideal”. Isso se torna padrão nas academias, pois são os arbítrios de sua 

satisfação com a estética vista nos banners e na televisão. 

 

Os jovens buscam uma atividade física para melhoramento e aperfeiçoamento da 

saúde é muita das vezes mesmo com prescrição médica no decorrer das 

atividades na academia acabam sucumbindo a músculos fortes e definidos. Como 

diz Becker (1999), a auto-imagem é desenvolvida e reavaliada durante a vida 

inteira. Como quase sempre os alunos que continuam a praticar a musculação, 

eles não se sentem satisfeitos e eles recorrem aos anabolizantes normalmente 

instruídos pelos alunos mais experientes, por vídeos na internet que induzem ao 

aluno a tomar esse tipo de droga, ou até mesmo pelos professores de academias; 

vale ressaltar que normalmente os alunos são induzidos por acharem que não 

estão bem com o corpo, que precisam  melhorar muito mais,  acaba virando em um 

processo vicioso, pois muitos alunos mantém a aplicação mesmo depois de anos, 

pois nunca estão satisfeitos com o próprio corpo, insatisfação que leva a vários 

fatores contra; como diz Becker (1999), esta imagem corporal negativa pode 

determinar o aparecimento de baixa auto-estima e depressão, ou seja, frustração 

com o próprio corpo. 

A preocupação com o corpo perfeito constitui, nos dias atuais, uma verdadeira 

“epidemia“ que assola sociedades modernas acometendo, sobretudo, adolescentes 

e adultos jovens.  
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3. METODOLOGIA 

Portanto, no estudo de campo participaram sete jovens (homens e mulheres) e seis 

mulheres praticantes há, pelo menos, seis meses distribuídos em duas 

modalidades: ginástica laboral e musculação. Essa escolha ocorreu porque os dois 

ambientes estão voltados para a prática de atividade física. 

O instrumento de coleta de dados foi um questionário adaptado sobre motivação 

para a prática de atividade física, com variáveis de adesão e permanência, 

segundo ordem de prioridade. As perguntas foram construídas considerando-se as 

dimensões relacionadas à saúde e a qualidade de vida, à prática de exercícios 

físicos, relação com o ambiente, ao bem estar, ao professor, ao uso do tempo e a 

motivação a prática. 

A partir da interpretação de textos que serviram de base para a pesquisa, foi 

possível realizar análise das respostas, o esquema analítico adotado objetivou 

identificar o conteúdo das falas e da escrita. Ficou claro que os textos que serviram 

de base de leitura foram definidos a partir das entrevistas dos dois grupos 

estudados.  

3.1. CARACTERIZAÇÕES DA PESQUISA 

A metodologia foi descritiva qualitativa de campo, foi aplicado um questionário a 

treze usuários dos dois serviços, sendo seis do projeto de ginástica no município 

de Vitória e sete da academia particular no município Cariacica, as escolhas dos 

sujeitos, partiu de nossa afinidade com os indivíduos, pois assim, eles 

conseguiriam desenvolver as respostas e perguntar se preciso. Nesta pesquisa 

descritiva, realizou-se o estudo, a análise, o registro e a interpretação das 

respostas obtidas nos questionários, com objetivo de observar, registrar e analisar 

o ambiente e a prática. 

Através desta pesquisa foi possível analisar aspectos socioculturais ligados à 

saúde, a qualidade de vida e questões corporais como a estética dos praticantes 

de atividades físicas, relacionando os motivos de adesão e permanência, na prática 

regular de exercícios físicos, realizados em um espaço público e um espaço 

privado. 



13 
 

3.2. INSTRUMENTO DA COLETA DE DADOS 

A aplicação dos questionários, destinadas aos dois grupos, continha dez questões. 

Os próprios jovens e as mulheres responderam as questões, antecipadamente 

comentadas e explicadas pelo pesquisador. A coleta de dados foi feita em ambos 

os ambientes da pesquisa, buscando compreender como o ambiente onde se 

pratica a atividade física pode influenciar na permanência dos indivíduos na prática. 

De acordo, com cada ambiente no projeto de ginástica laboral, a idade das 

participantes foi definida entre a mais nova (39 anos) e a mais velha (69 anos) que 

frequentavam o projeto. Na academia particular, não se admite pessoas com 

idades inferiores a quinze anos. Por isso a idade da pessoa mais jovem na 

academia foi de dezesseis anos. 
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4. REPOSTAS  

4.1. RESPOSTAS DO PROJETO DE GINÁSTICA LABORAL para MULHERES 

 

Pergunta 1: 

Idades Nomes Resposta 

5a Renata Melhorar qualidade de vida. 

69 Lúcia Busca de uma vida mais saudável 

66 Ângela Orientação médica 

56 Fernanda Mais flexibilidade e saúde para o corpo 

53 
Maria 

Questões de saúde. Como sempre gostei de esporte, é a 
oportunidade de juntar o útil ao agradável. 

39 
Cláudia 

A motivação primeiro surgiu pela proximidade do local da 
ginástica e a moradia, depois pela necessidade de se realizar 
uma atividade física, que foi recomendado pelo médico. 

 

Pergunta 2 

Idades Nomes Resposta: 
55 

Renata 
Bom. Mas quando chove não podemos fazer exercício, falta de 
material (ex.: pesos, caneleiras) 

69 Lúcia A prática é muito boa, professor carinhoso, paciente. 

66 Ângela Bom. 

56 Fernanda A pratica ótima, o espaço não é bom. 

53 Maria O espaço é adequado a prática de atividade física. 

39 
Cláudia 

O espaço onde são realizadas as aulas, por um lado é bom, pois é 
bem arejado, entretanto, por outro lado não, pois sendo uma 
quadra temos que dividir o espaço. 

 

Pergunta 3 

Idades Nomes Resposta: 
55 Renata 2009. Mais ou menos há cinco anos. 

69 Lúcia 2013. Há 3 anos 

66 Ângela 1995. Há vinte anos 

56 Fernanda 2014, mais ou menos um ano. 

53 Maria 1990. Comecei nos anos noventa, desde então não parei mais. 

39 Cláudia 2014. 

 

Pergunta 4 

Idades Nomes Resposta: 
55 Renata Sim, melhorar a saúde. 

69 Lúcia 
Não, pois as aulas são sempre inovadoras, com o professor 
traçando novos objetivos. O que torna suas aulas motivadoras 

66 Ângela Sim.  

56 Fernanda Não. São variados. 

53 Maria Sim, agente vai envelhecendo e precisa mais ainda se movimentar. 

39 
Cláudia 

Meu objetivo principal agora é a saúde, pois estava com inicio de 
má circulação, devido carregar muito peso e trabalhar muito sem 
intervalo para descanso. 
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Pergunta 5 

Idades Nomes Resposta: 

55 Renata Sim, por algum tempo na praia. 

69 Lúcia Fazia caminha e às vezes participava de algumas aulas na praia. 

66 Ângela Sim  

56 Fernanda Às vezes. 

53 Maria Não tinha noção que era importante, não se falava muito. 

39 Cláudia Não realizava nenhuma atividade física 

 

Pergunta 6 

Idades Nomes Resposta: 
55 Renata Melhoras as funções do corpo. 

69 
Lúcia 

Uma está interligada a outra, uma vez que a atividade física nos faz 
perder peso, alongar e diminuir as taxas de colesterol. 

66 Ângela Melhora bastante. 

56 
Fernanda 

Melhora respiração durmo melhor, mais desenvoltura até para 
cuidar de casa. 

53 Maria Hoje eu sei que atividade física é importante para saúde. 

39 
Cláudia 

A atividade física movimenta com todos os membros do corpo 
humano, ocasionando diversos bens físicos à saúde como o bem 
estar e mudança na qualidade de vida. 

 

Pergunta 7 

Idades Nomes Resposta: 
55 Renata Sempre gostou de atividades físicas. 

69 Lúcia Precisando perder peso e ter uma vida mais saudável. 

66 Ângela Perto de casa. 

56 Fernanda Liberdade. 

53 Maria Saúde, e por gostar muito. 

39 Cláudia A massa muscular, a saúde mental e as prevenções de doenças. 

 

Pergunta 8 

Idades Nomes Resposta: 
55 Renata Nós ajudamos uns aos outros. 

69 
Lúcia 

A relação com a turma é muita boa, todas somos muito 
responsáveis. 

66 Ângela Boa. 

56 Fernanda Companheirismo e amigável. 

53 Maria Nós temos uma relação boa. 

39 
Cláudia 

A relação é de muita amizade e incentivo para que, não desistam e 
também possa trazer outras pessoas para praticar atividade física. 

 

Pergunta 9 

Idades Nomes Resposta: 
55 Renata Muito boa e agradável. Ele nos ajuda bastante e orienta. 

69 
Lúcia 

A relação é ótima, pois o professor é muito paciente, se fazemos 
algum exercício errado, ele nos mostra a forma correta com todo 
carinho. 

66 Ângela Boa. 

56 Fernanda Muito boa, não só comigo, mas com todas. Muito atencioso, 
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educado, carismático, incentivador e cuidadoso. 

53 Maria Nosso professor é dez. Muito dedicado. 

39 
Cláudia 

A relação com o professor também é de muita amizade, além disso, 
busca com muito esforço realizar  todas as etapas da aula. 

Pergunta 10 

Idades Nomes Resposta: 
55 

Renata 
Sim, por bastante tempo. Porque me sinto muito bem com o corpo 
e com a mente. 

69 Lúcia Sim, pois os exercícios fazem bem a minha saúde. 

66 Ângela Sim, a ginástica é boa e o professor maravilhoso. 

56 
Fernanda 

Faz-me bem, me sinto melhor. É sempre uma alegria estarmos 
juntos. 

53 Maria Claro. Porque só nos traz benefícios. 

39 
Cláudia 

Sim, porque minha saúde e disposição para fazer as coisas estão 
cada vez melhores, é um meio também de socialização com as 
pessoas e permitir que eu enfrente melhor os desafios diários 

 

 

 

4.2. RESPOSTAS DA ACADEMIA DE MUSCULAÇÃO 

Pergunta 1 

Idade Nome Resposta: 
25 Henrique O bem estar e a procura de um porte físico melhor. 
20 Victor Estética. 
23 Jéssica Disposição, alimentação saudável. 
19 

Junior 
O que me motivou foi a inconformidade com meu corpo, me 
achava muito magro. 

22 Caroline Melhoria na qualidade de vida. 
16 João Luiz Qualidade de vida, ganho de massa muscular. 
25 Matheus Busca por ganho de massa muscular. 

 

Pergunta 2 

Idade Nome Resposta: 
25 Henrique Boa. 
20 Victor Bom com a musculação. 
23 Jéssica Bom local pra prática de musculação. 
19 Junior Boa. 
22 Caroline Boa, faço musculação. 
16 João Luiz Muito boa. 
25 Matheus Boa, visto que sou professor. 
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Pergunta 3 

Idade Nome Resposta: 
25 Henrique Em 2011, 4 Anos. 
20 Victor Há três anos. 
23 Jéssica Aos  15 anos, pratico á nove anos. 
19 Junior Comecei a cerca de dois anos. 
22 Caroline 2011. Pratico atividade física desde os 13 anos de idade. 
16 João Luiz Um ano e meio. 
25 Matheus Comecei em 2010, cinco anos atrás. 

 

Pergunta 4 

Idade Nome Resposta: 
25 

Henrique 
Sim, Além do bem estar e de sempre procurar melhorar e um 
momento de lazer do dia a dia. 

20 Victor Não, comecei para perder peso, hoje quero ganhar. 
23 Jéssica Sim, perder peso. 
19 

Junior 
Hoje pratico atividades físicas para manter meu corpo em forma e 
também minha saúde. 

22 Caroline Sim ganho massa muscular e hipertrofia. 
16 

João Luiz 
Sim, porque quero manter o meu foco em questão de saúde física 
para uma qualidade de vida e ganho de massa. 

25 
Matheus 

Sim, melhora constante no desenvolvimento, conhecimento e 
construção de um corpo saudável. 

 

Pergunta 5 

Idade Nome Resposta: 
25 Henrique Sim, Jogava  futebol aos finas de semana . 
20 Victor Sim, trekking nos fins de semana. 
23 Jéssica Não, nenhuma. 
19 Junior Já pratiquei natação no início da minha adolescência. 
22 Caroline Sim, futsal. 
16 João Luiz Sim, dança. 
25 Matheus Sim, skate. 

 

Pergunta 6 

Idade Nome Resposta: 
25 Henrique  
20 Victor  
23 Jéssica  
19 Junior  
22 Caroline  
16 João Luiz  
25 Matheus  

 

Pergunta 7 

Idade Nome Resposta: 
25 Henrique Bem  ajuda no bem estar. 
20 Victor Ajudou no fortalecimento muscular e imunológico. 
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23 Jéssica Melhor tranquilidade de vida. 
19 

Junior 
Em minha opinião, atividades físicas precisam ser feitas com 
consciência. 

22 
Caroline 

Quando se pratica atividade física a qualidade de vida melhora a 
saúde, e a autoestima. 

16 
João Luiz 

A atividade física me dá mais disposição tirando-me do 
sedentarismo e prevenção de problemas de saúde futuro como 
hipertensão etc. 

25 
Matheus 

Saúde é um beneficio advindo do equilíbrio entre boa 
alimentação. 

 

Pergunta 8 

Idade Nome Resposta: 
25 

Henrique 
Amigos chamaram para experimentar, e acabei gostando do 
ambiente. 

20 Victor Praticidade, próximo a residência.  
23 Jéssica Próximo a minha casa. 
19 

Junior 
Busquei a academia por que ela me disponibilizaria o necessário 
para cumprir meus objetivos. 

22 Caroline Corpo perfeito. 
16 João Luiz A atividade física me proporcionar melhor circulação sanguínea. 
25 

Matheus 
Proximidade com amigos que já praticavam o esporte e pela 
facilidade. 

 

Pergunta 9 

Idade Nome Resposta: 
25 Henrique Relação de amizade. 
20 Victor Troca de ideias, compartilhando técnicas, dietas, e treinos. 
23 Jéssica Bem comunicativa. 
19 

Junior 
Gosto de malhar sozinho, mas sempre tiro dúvidas com pessoas 
mais experientes na área. 

22 Caroline Comunicativa e amigável.  
16 João Luiz Ruim, cada um por si. 
25 

Matheus 
Ótimo: exemplo disto é valido sempre observar a interação com 
outros alunos. 

 

Pergunta 10 

Idade Nome Resposta: 
25 

Henrique 
Sim, Pois e um esporte que me faz bem, não só pra saúde quanto 
pro bem estar. 

20 Victor Sim, peguei gosto pelo esporte e me faz bem. 
23 Jéssica Sim, porque me sinto muito melhor fazendo essa pratica.  
19 Junior Sim, para manter a saúde e o físico.  
22 Caroline Sim pela busca do corpo perfeito e saúde. 
16 

João Luiz 
Sim porque pretendo ter qualidade de vida, bom ânimo, e uma 
coroa futuramente enxuta. 

25 Matheus Por toda vida! Bons hábitos enriquecem uma vida digna. 
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5. ANÁLISE DAS RESPOSTAS 

As respostas apresentados nos dois quadros possibilitaram a identificação dos 

principais motivos em relação ao ambiente, a aderência e permanência para prática 

de exercícios físicos. Paralelamente à apresentação das respostas realizadas, 

mostraram que o bem estar, a qualidade de vida, saúde, prazer com exercício e 

convívio social, são fatores que dão como base e auxiliam os principais motivos a 

prática de atividades físicas.  

 

De acordo com o projeto de ginástica laboral para mulheres, podemos analisar que 

a maioria das respostas da motivação em realizar a prática de atividade física, 

estão relacionados as questões de saúde. Já as respostas da academia de 

musculação, questões estéticas estão mais presentes. Isto mostra que há uma 

diferenciação da motivação para a prática, entre os objetivos de cada faixa etária, 

oriundos das influências que cada ambiente está sujeito. 

Com base nas respostas com relação espaço e prática, percebemos que o espaço 

do ambiente de ginástica laboral para mulheres é “regular”. Ao analisarmos as 

respostas, observamos que há certas limitações que prejudiquem a prática. De 

acordo com a resposta da Regina: “Bom. Mas quando chove não podemos fazer 

exercício, falta de material (ex.: pesos, caneleiras)”. Podemos notar que esta 

dificuldade pode comprometer o rendimento e o “avanço” nas atividades. Ao 

contrário destas respostas, sobre a academia de musculação, percebemos a 

satisfação sobre o local. Fator importante que pode influenciar a prática e a 

permanência no ambiente.  

Nas respostas da questão de questão de “há quanto tempo pratica”, notamos que 

todas as pessoas dos dois ambientes praticam atividade física no mínimo há um 

ano, mostrando que há interesse pela prática a um determinado tempo. Logo 

podemos fazer uma ligação com objetivos anteriores aos atuais. Ao analisarmos as 

repostas do projeto de ginástica, nos mostra, que os objetivos de quando 

começaram são os mesmos dos atuais, fazendo-nos refletir, que há uma 

preocupação em permanecer em função das motivações apresentadas 

anteriormente. Na academia de musculação a maioria também tem os mesmos 

objetivos de quando começou que está diretamente ligada a questões corporais. 
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Com relação a saúde, as repostas obtidas mostraram que ambos os ambientes 

estão atribuída á benefícios fisiológicos e psicológicos. O estudo de Pereira e 

Bernardes (2005) sustenta tal atitude, pois apontou que a conscientização acerca 

dos benefícios proporcionados pela prática regular de exercícios físicos auxilia no 

processo de permanência do praticante. Por outro lado, é provável que 

isoladamente esse conhecimento não seja efetivo na adoção de um estilo de vida 

mais ativo, como afirmam Ferreira e Najar (2005), para os quais não existem 

evidências que sustentem que apenas o maior conhecimento acerca dos exercícios 

físicos seja suficiente para que as pessoas se mantenham fisicamente ativas. 

Essa tem sido uma realidade percebida nos dois ambientes, onde a saúde em 

muitos casos tem relação com prática. Existindo a associação entre os exercícios 

físicos e a idealização da aparência física, melhorar o “condicionamento, 

resistência e aptidão física” também são motivos que levam os praticantes a 

optarem pela prática de exercícios físicos.  

 

De acordo com a questão relação prática e saúde os motivos sobre “bem-estar” e o 

“prazer pelo exercício” estão relacionados aos benefícios psicológicos 

proporcionados pela prática regular de exercícios físicos, Saba (2001) destaca que 

os benefícios dos exercícios físicos sobre os aspectos psicológicos se originam do 

prazer obtido na atividade realizada e posterior bem-estar, os quais resultam da 

satisfação das necessidades ou do sucesso no desempenho. (BAPTISTA; 2001; 

ZANETTE; 2003; PEREIRA; BERNARDES; 2005; ZANETTI, 2007). 

No geral, houve um direcionamento para questões relativas à qualidade de vida e, 

também, no adotar um estilo de vida saudável cujo destaque na discussão recaiu 

sobre os cuidados com a saúde, os quais se apresentam como aspectos positivos. 

Essas indicações permitem, contudo, apontar que a pratica de atividade física é 

também uma afirmação de um contexto social. Surgiram, também, questões de 

estética, com a preocupação da auto-imagem. Apenas para os jovens da academia 

particular, visto que em relação às mulheres do projeto de ginástica laboral, apenas 

uma pessoa pronunciou o assunto.  

Outra variável observada diz respeito à relação com professor e a prática nos 

permite perceber que há relação entre estes dois fatores. Nesse sentido, os 
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incentivos, a atenção, a confiança e o monitoramento efetivo apareceram com 

destaque a prática pedagógica como também a competência do profissional de 

Educação Física, na prescrição e monitoramento do exercício, para conduzir um 

individuo à autonomia com qualidade e segurança.  

De acordo com as repostas sobre a permanência na prática dos dois ambientes, 

tem haver com a influência do local para as pessoas. A prática de atividades físicas 

através da motivação mostrou estar diretamente relacionada na disposição para 

iniciar e manter-se com uma prática de atividades. A questão relativa ao convívio 

social foi apontada como importante pela maioria dos entrevistados, visto que a 

socialização pode gerar motivação e auxilio na prática das atividades  

Cabe destacar que essas reflexões sobre os motivos para a relação entre o 

ambiente e à prática de atividades físicas implicam nas questões do pensar em 

saúde. Investigações reforçam que a construção desse pensar implica, pois, 

relacionar às forças, intrínsecas ou extrínsecas, que dirigem o comportamento das 

pessoas para a procura da melhor modalidade de exercícios a ser praticado, 

conforme a sua escolha e/ou utilidade. Ou, ainda, os motivos mostrados 

anteriormente também conferem benefícios em todos os aspectos relacionados ao 

estético, ao sociológico e ao psicológico. Porém, é o hábito que faz as pessoas se 

mantenham constantemente a praticar os exercícios físicos. Causas pelas quais as 

pessoas começam a praticar exercícios físicos englobam as questões de saúde, 

estéticas, e sócio afetivas etc. (FREITAS; SANTIAGO; VIANA; LEÃO; FREYRE, 

2006, p. 97). Nesse sentido, os hábitos podem ser formas pessoais de rotina dos 

indivíduos entrevistados e compreender como o ambiente onde se pratica a 

atividade física pode influenciar na motivação cotidiana dos exercícios.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nesse estudo foi analisada a permanência de pessoas em ambientes onde se 

pratica a atividade física, tendo como referência os motivos que o levaram a sair do 

sedentarismo para uma vida ativa, como uma alternativa de aderir a uma academia 

ou projeto que foca em exercícios físicos; e entender o porquê do hábito saudável 

de sua permanência. Considerando as respostas, os motivos de adesão ao projeto, 

não são os mesmos de permanência em academias particulares, na ginástica 

labora estão focados na saúde e da academia na estética. Com maior acesso à 

informação e à participação ativa em diferentes modalidades, a sociedade vem 

tendo oportunidades de participar dos diversos Programas e Projetos, de 

valorização e convívio social, em busca do bem estar com uma melhor qualidade 

de vida possibilitada através da atividade física. Pôde-se observar a importância da 

atividade física para ambos os ambientes, no qual há estimulação a vivência 

pessoal, social. A participação dos jovens e das mulheres em atividades físicas 

apresenta uma forma de permanecê-los em “atividade”, para que possam aprender 

a “preservar” o bem estar físico e a saúde.  

 

O estudo apresentou um potencial para ampliar os conhecimentos a partir de 

resultados de um questionário voltado para atividade física, identificando de acordo 

com a literatura nacional os motivos pelos quais as pessoas aderem determinados 

ambientes para prática de atividades físicas em academias de musculação e um 

projeto social de ginástica para mulheres. Sob esta perspectiva, estudos desta 

natureza constituem-se em uma ferramenta a ser desenvolvida, considerando 

como possibilidade de aprendizado e construção crítica. 
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8. ANEXOS 

ANEXO 1 – QUESTIONÁRIO APLICADO PARA AMBOS OS AMBIENTES 

 

 

QUESTIONÁRIO TCC 

Dupla: Renan Leal Dias e Tiago Sales Milli 

 

DADOS PESSOAIS 

NOME:______________________________________________________________ 

IDADE:___________ 

SEXO: ___________ 

PROFISSÃO:_________________________________________________________ 

ESCOLARIDADE:______________________________________________________ 

 

 

1- O que motivou a realizar a pratica de atividade física?  

Resp:______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2- Qual relação com o espaço e pratica? 

Resp:______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

3- Quando começou? E há quanto tempo pratica a atividade física? 

Resp:______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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4- Os objetivos de quando começou são os mesmos do atual momento? 

Resp:______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

5- Praticava alguma atividade física antes da atual? 

Resp:______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

6- Opine sobre a relação entre a atividade física com saúde? 

Resp:______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

7- O que levou a procurar esse ambiente? 

Resp:______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

8- Como e sua relação com os outros alunos de maneira que venha auxiliar a pratica? 

Resp:______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

9- Como e sua relação com o professor de maneira que venha auxiliar a pratica? 

Resp:______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

10- Pretende continuar com a prática? Por quê? 

Resp:______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 


