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RESUMO 

 

 

O objetivo do presente estudo foi identificar os fatores motivacionais e barreiras para a prática de 

ginástica aeróbica. Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo com abordagem quantitativa. A 

amostra foi composta por 30 mulheres com faixa etária entre18 a 50 anos (30,1±9,5 anos), 

devidamente matriculadas em uma academia localizada em João Pessoa. As variáveis investigadas 

foram as barreiras e fatores motivacionais para a prática de ginástica aeróbica. O instrumento de 

coleta dos dados foi um questionário estruturado e adaptado, incluindo questões sociodemográficas e 

fatores motivacionais /barreiras para a prática de atividade física. Os dados foram analisados pelo 

método descritivo para obtenção de média, desvio padrão e distribuição de frequência, através da 

planilha Excel do Microsoft Office®. Resultados: O perfil sociodemográfico demonstrou que a 

maioria são solteiras (53,3%), servidoras públicas (26,7%) e renda entre R$ 2.000 a R$ 3.999 

(46,7%). A respeito dos objetivos que influenciaram na iniciação a prática da ginástica aeróbica, 

52,8% disse ser a aptidão física, saúde e qualidade de vida, 13,6% bem-estar, 12,1% estética, 7,5% 

obtenção de resultados, 6,0% alongamentos e relaxamento, 4,5% entretenimento e lazer, 2,0% 

indicação de amigos e ou médico e 1,5% competição. Os fatores motivacionais citados para a 

iniciação da ginástica aeróbica, foram: 38,7% postura profissional, 19,0% valor das mensalidades, 

17,6% estrutura da academia, 11,3% conhecimento técnico-prático, 9,9% equipamentos e 3,5% 

estética corporal. As motivações e barreiras para a permanência na prática da ginástica aeróbica 

foram: 39,0% motivação pessoal e profissional, 21,0% alcance de resultados, 20,3% competência 

profissional, 12,6% cumplicidade aluno/professor, 4,9% local de treinamento/equipamentos e 2,1% 

sociabilização /amizades. O valor da mensalidade, tanto na iniciação (90,0%), quanto na permanência 

(87,0%) foi um fator motivacional/barreira muito citado/a para a prática da ginástica aeróbica. 

Conclusão: Evidenciou-se que, os principais objetivos para o ingresso na prática da ginástica 

aeróbica foi a aptidão física, saúde e qualidade de vida, tendo sido citada como principal motivação 

para esta inserção a postura profissional, o valor das mensalidades e a estrutura da academia, 

aspectos como motivação pessoal/profissional, o alcance de resultados e a competência profissional 

foram as motivações mais frequente para a permanência na prática da ginástica.  

 

Palavras-chave: Atividade Física. Ginástica. Motivação. 
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ABSTRACT 

 

 

The objective of the present study was to identify the motivational factors and barriers for the 

practice of aerobic gymnastics. Methodology: This was a descriptive study with a quantitative 

approach. The sample consisted of 30 women aged between 18 and 50 years (30,1 ± 9,5 years), duly 

enrolled in a gym located in João Pessoa. The variables investigated were the barriers and 

motivational factors for the practice of aerobic gymnastics. The instrument of data collection was a 

structured and adapted questionnaire that included sociodemographic issues and motivational factors 

/ barriers to the practice of physical activity. Data were analyzed using the descriptive method to 

obtain mean, standard deviation and frequency distribution through the Microsoft Office Excel 

spreadsheet. Results: The sociodemographic profile showed that the majority were single (53,3%), 

public servants (26,7%) and income between R $ 2,000 and R $ 3,999 (46,7%). Regarding the 

objectives that influenced the initiation of aerobic exercise, 52,8% said physical fitness, health and 

quality of life, 13,6% well-being, 12,1% esthetic, 7,5% results, 6,0% stretching and relaxation, 4,5% 

entertainment and leisure, 2,0% friends and or physician indication and 1,5% competition. The 

motivational factors cited for the initiation of aerobic gymnastics were: 38,7% professional posture, 

19,0% mensuration value, 17,6% structure of the gym, 11,3% technical-practical knowledge, 9,9% 

equipment and 3,5% body aesthetics. The motivations and barriers for the permanence of aerobic 

exercise were: 39,0% personal and professional motivation, 21,0% achievement of results, 20,3% 

professional competence, 12,6% student / teacher complicity, 4,9 % local training / equipment and 

2,1% socialization / friendships. The monthly value, both at initiation (90,0%) and at permanence 

(87,0%), was a motivational / barrier factor that was much cited for aerobic gymnastics practice. 

Conclusion: It was evidenced that the main objectives for the entrance into the practice of aerobic 

gymnastics were the physical fitness, health and quality of life, being cited as the main motivation for 

this insertion the professional posture, the value of the monthly payments and the structure of the 

gymnastics, aspects such as personal / professional motivation, achievement of results and 

professional competence were the most frequent motivations for staying in gymnastics practice. 

 

Key words: Physical activity. Gymnastics. Motivation.
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1. INTRODUÇÃO 

 

Alguns dos principais motivos que levam as pessoas a procurarem a prática de 

atividade física são a melhora da saúde, aptidão física, condicionamento físico, a estética, o 

relaxamento e a sociabilização, para tanto o nível de motivação é imprescindível na tomada de 

decisão da mudança do estilo de vida (MARCELLINO, 2003). 

Com relação há tempos passados quando a mulher não podia realizar muitas 

atividades, devido as atividades domésticas e menor independência em relação ao homem, 

atualmente percebe-se que houve uma grande evolução do público feminino que, a cada dia, 

vem se tornando mais proativo em busca de seus direitos e deveres, assim como houve um 

aumento na busca pela melhora nos aspectos relacionados à saúde. 

Independente da atividade física escolhida, se manter ativo fisicamente é condição 

imprescindível para otimizar o bem-estar físico e mental (NAHAS, 2013). Nesta perspectiva, 

ser ativo na prática de exercício físico, além de melhorar a aptidão física, é um estímulo para 

as mulheres não desistirem dos seus objetivos e terem um foco na atividade realizada. 

Existem diversas modalidades desportivas, assim, cada mulher tem sua própria 

preferência em relação a qual atividade física praticar. Porém, como a ginástica aeróbica é 

uma das mais procuradas, devido serem aulas mais dinâmicas nas quais as mulheres podem se 

sentir livres para demonstrar seus sentimentos, durante a realização dos exercícios propostos, 

assim como podem tirar o estresse de suas rotinas cansativas e puxadas de uma forma mais 

prazerosa, termina sendo a preferência desse público. Por ser algo que chama atenção pela 

alegria e por ter um contato mais próximo entre seus participantes, tal modalidade é bem 

quista em qualquer lugar e traz consigo um grande público. 

Segundo Amaral (2003, apud SILVA,2012, p.9), uma das características da ginástica 

aeróbica é a sua variação de movimentos fazendo com que grupos musculares diferentes 

sejam utilizados para realizar o treino e, com isso, há uma melhora na aptidão física do 

praticante.   

Embora a musculação seja uma das modalidades mais procuradas, um estudo 

realizado por Tavares Junior; Planche (2016) mostra que a ginástica aeróbica é uma 

modalidade bastante solicitada. Com isso, o presente estudo irá avaliar quais são os fatores 

motivacionais que levam as mulheres de uma academia na cidade de João Pessoa a realizarem 

tal atividade.  

Neste sentido, por ser a ginástica aeróbica uma atividade que mobiliza o corpo de 

modo geral, além da diversão, ludicidade e interação aluno-professor, se apresenta como uma 
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modalidade que está em constante procura pela clientela.  

Com isto, a presente pesquisa foi realizada visando entender a percepção dos 

fatores motivacionais para a prática da ginástica de acordo com seus praticantes.  

  

 

1.1 OBJETIVO GERAL 

 

Identificar as barreiras e os fatores motivacionais para a prática de ginástica aeróbica em 

academia. 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Descrever os aspectos sociodemográficos das praticantes de ginástica aeróbica; 

Descrever os fatores motivacionais para a iniciação e permanência na prática da ginástica 

aeróbica. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

2.1 Padrão de beleza corporal feminino  
 

A mídia tem uma grande influência sobre as pessoas, principalmente quando se trata 

do público feminino e seus padrões de beleza pré-determinados. Com isso, o público feminino 

começa a seguir uma vida totalmente diferente da habitual em busca de um padrão que é 

proposto pela mídia diariamente. 

Freitas et al.(2010) diz que para um corpo ser considerado ideal, e que segue o padrão 

de beleza o mesmo teria que ter características determinadas por um grupo de indivíduos que 

tem sua opinião própria a respeito de um corpo belo. Cada grupo de indivíduos tem uma 

forma diferente de determinar os padrões sugeridos para considerar alguém belo, 

principalmente quando se trata do público feminino onde diversos fatores devem ser listados 

para que a mesma seja considerada bela. 

A mídia expõe constantemente corpos esculturais, influenciando cada vez mais o 

público feminino para que se baseiem no que veem e sigam os mesmos passos, costumes, e 

tenham ambição para serem mais idênticos ao que está sendo imposto. Segundo Eco (2004, 

apud FREITAS. et al.,2010,p.39), desde da época da Grécia, existia essa ambição tanto pelas 

coisas como pelas pessoas belas. 

Nos últimos anos, a internet também tem tomado conta da vida das pessoas e assim 

como a mídia também tem imposto as pessoas um padrão de beleza que de qualquer jeito tem 

que ser seguido e quem não segue é considerado como a brega ou feio. FREITAS et al.(2010) 

relata em seu estudo que devido a criação e desenvolvimento de aparelhos que divulgam 

imagens, o culto ao corpo passou a ser visto pelo mundo todo e tem atingido cada vez mais 

pessoas e com isso o que é belo começou a ser padronizado. 

A cobrança por um corpo belo, um corpo perfeito, vem causando transtornos mentais 

em grande parte das mulheres devido a essa imposição midiática. Com isso, doenças como a 

depressão e as diversas síndromes terminam fazendo parte da vida dessas pessoas. 

Conforme Freitas et al.(2010), por ser um interesse de mercado, as imagens terminam 

sendo utilizadas como problema existencial para aquelas mulheres que ainda não seguem o 

padrão. Com isso, como exposto anteriormente, termina causando transtornos mentais e 

psicológicos na grande maioria das mulheres. 

Devido a cobrança por um corpo ideal, as mulheres começam a aderir a prática da 

atividade física mesmo que não gostem, pois terminam sendo obrigadas indiretamente a 
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seguirem um padrão onde a maioria faz parte, algumas iniciam na atividade física por 

questões de saúde buscando uma boa qualidade de vida. 

Por existir diversas modalidades o público feminino termina escolhendo a que mais 

lhe atrai e a que mais resultados rápidos conseguem obter. Tavares Junior, Planche (2016), em 

sua pesquisa, falam que a prática de atividades aeróbicas vem sendo muito procurada pelas 

mulheres. 

Embora a busca por um corpo esteticamente perfeito seja o motivo principal para 

adesão das mulheres as atividades físicas, existem outros diversos fatores que também são 

responsáveis por essa procura. 

 

2.2 Motivação a prática da atividade física 

 

Segundo Tavares Junior; Planche (2016), em seu estudo, fatores demográficos, 

biológicos, social, emocional, comportamental e cultural servem como motivação para prática 

da atividade física. Seus diversos benefícios como a melhora da saúde, bem-estar psicológico, 

redução do estresse também são considerados fatores motivacionais para essa prática. 

Os autores também relatam que a busca por um corpo esteticamente perfeito ainda 

continua na frente dos diversos motivos de adesão da atividade física. Porém, essa busca pode 

se tornar algo frustrante para aquelas mulheres que não conseguem obter nenhuma melhora e, 

com isso terminam querendo desistir. 

A motivação para a prática de qualquer que seja a atividade física tem que primeiro ser 

do interesse do praticante, porém muitas vezes essa motivação se acaba e muitos terminam 

desistindo dos seus objetivos. 

Segundo Deci, Ryan e Koestner (1999, apud BALBINOTTI et al.,2011, p.99) existe 

uma teoria chamada a Teoria da Autodeterminação que argumenta ser o praticante motivado 

de três formas sendo elas intrínseca ou extrínseca, ou não possuir nenhuma motivação para 

realização da atividade 

Explicando esses três tipos de motivação, a intrínseca se refere a motivação própria, 

ou seja, vontade de estar realizando tal prática por querer. Já a extrínseca tem a ver com a 

realização das atividades, sem ser por vontade própria, mas por algum motivo que o levaram a 

realizar tal prática. E há os que não têm nenhuma vontade de realizar qualquer que seja a 

atividade física por não acharem motivos para tal realização ou até mesmo por não gostarem 

de praticar nenhum tipo de exercício físico.  
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2.3 Barreiras para a prática da atividade física 

 

 

Reichert (2004) afirma que diferentes fatores atrapalham a realização da atividade 

física, e enfatiza que não basta o indivíduo ser ativo para obtenção de algum objetivo, mas 

tem que se manter ativo durante toda a sua vida e, principalmente, realizando uma atividade 

que lhe dê satisfação.  

As barreiras para a prática da atividade física podem ser classificadas como percebida 

ou real.  A percebida está relacionada a algo que termina dificultando que o indivíduo 

pratique qualquer que seja a atividade física, já a real é algo que o impede de realizar de 

qualquer forma a atividade física. 

Algumas barreiras como a preguiça, falta de estímulo e as desculpas de falta de tempo 

se tornam empecilhos para a prática de qualquer que seja a atividade física.  

Segundo Leslie et al.(1999, apud REICHERT, 2004, p.19), a falta de motivação por 

parte dos familiares, ou de pessoas mais próximas, atrapalham na prática da atividade física 

tornando os indivíduos inativos.  

Na maioria dos casos, a falta de tempo é o fator que mais dificulta a realização de 

alguma modalidade esportiva, porém isso termina sendo uma grande desculpa para a busca de 

uma boa qualidade de vida. E, na maioria das vezes, as pessoas terminam indo a procura da 

atividade física quando não se tem mais jeito e são obrigadas por questões de saúde a se 

mexerem e praticarem alguma atividade para que seus dias sejam prolongados e sua saúde 

seja controlada. 

 

 

2.4 A prática da ginástica aeróbica 

 

A ginástica aeróbica, por ser uma modalidade de maior socialização, e ser uma 

atividade dinâmica, termina sendo uma das mais procuradas pelo público, em grande parte 

feminino, por ser uma atividade que causa um prazer ao ser realizada. Esta modalidade sofreu 

diversas mudanças, ao longo do tempo, e houve uma inserção cada vez maior das mulheres na 

prática da atividade.  

Desta forma, segundo Coelho Filho; Frazão (2010, apud ARSEGO, 2012, p. 18-19), a 

ginástica começou a ser algo mais voltado para o público feminino do que para o masculino, e 

os homens começaram a buscar na musculação objetivos diferentes mais associados a estética 
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e melhora da aptidão física. 

Em décadas anteriores, a ginástica era mais procurada para melhorar a saúde mental, 

porém, com o passar dos anos, a ginástica começou a se tornar algo para melhorar a qualidade 

de vida de suas praticantes, assim como sua estética corporal. Atualmente, as aulas de 

ginástica são bem mais dinâmicas podendo ou não ter o uso de equipamentos se enquadrando 

na busca dos clientes. Pode até mesmo ter mais de duas aulas por dia, com propostas iguais, 

ou até mesmo diferentes. As aulas de ginástica se moldam de diversos tipos: seja localizada, 

ritmos, bike, abdominais, gap assim como seguem sistemas de treino já determinados por 

diversas empresas que trabalham nesse ramo. 

Conforme Santos (1994, apud ARSEGO, 2010, p. 22), a ginástica melhora a 

resistência muscular e a fadiga de seus praticantes. E não só a ginástica localizada como os 

demais tipos de aulas que podem ser realizadas ajudam o praticante a ter uma melhora na sua 

resistência muscular e uma melhora no seu cansaço.  
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3 METODOLOGIA 

 

 

3.1 Caracterização do estudo 

 

Tratou-se de uma pesquisa descritiva que segundo Thomas; Nelson; Silverman (2012) 

visa descrever um determinado fenômeno, a sua natureza, características e relações. A 

abordagem de análise de dados foi quantitativa. 

 

3.2 População 

 

A população foi formada por 150 mulheres, devidamente matriculadas em uma 

academia da cidade de João Pessoa, e o contato para a pesquisa ocorreu, a partir de uma lista 

disponibilizada pela secretaria do estabelecimento. 

 

3.3 Amostragem e amostra 

 

A amostragem foi realizada de maneira intencional, ou seja, não probabilística. A 

amostra foi formada por 30 mulheres com faixa etária entre 18 a 50 anos de idade, praticantes 

de ginástica aeróbica. 

 

3.4 Critérios de inclusão amostral 

 

Os critérios de inclusão foram: alunas devidamente matriculadas na academia; alunas 

que priorizam a prática da ginástica aeróbica em relação as demais atividades oferecidas pelo 

estabelecimento; alunas que se enquadrem na faixa etária de 18 a 50 anos de idade. Tempo 

mínimo de prática de ginástica de três meses. 

 

3.5 Critérios de exclusão amostral 

 

Os critérios de exclusão foram: alunas com idades que ultrapassem a faixa etária 

estabelecida; alunas visitantes que não estejam devidamente matriculadas no estabelecimento. 
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3.6 Variáveis e instrumentos para a coleta dos dados 

 

As variáveis, alvo de investigação no estudo, foram os fatores motivacionais para a 

prática de ginástica em academia. O instrumento de coleta dos dados foi um questionário 

estruturado que contou com indicadores sociodemográficos e questões relativas as motivações 

para a prática de atividade física, neste estudo representada pela ginástica aeróbica. O 

questionário foi adaptado do instrumento de Krug; Lopes; Mazo (2015) e apresentou em sua 

base conteúdos que incentivassem as voluntárias a expressarem sobre a percepção das 

motivações/barreiras para a prática de atividade física. Os questionários foram aplicados 

individualmente, em dia e horários combinados, durante o período de coleta de dados. O 

instrumento foi composto por quatro questões de aspectos sociodemográficos e sete questões 

relacionadas aos fatores motivacionais. As questões em sua totalidade eram objetivas.  

 

3.7 Procedimentos para a coleta dos dados 

 

Em uma primeira etapa, foi realizado o contato com o Departamento de Educação 

Física (DEF) da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), onde foi esclarecido sobre o 

interesse em desenvolver o estudo em uma academia de ginástica, com fins de trabalho de 

conclusão de curso.  Foi então solicitada a autorização para submissão ao Comitê de Ética em 

Pesquisa por meio de uma certidão assinada pela Chefia Departamental. 

Após a anuência do DEF, para a submissão do projeto de pesquisa ao CEP, foi 

realizado um contato com o responsável pela academia de ginástica selecionada para o 

presente estudo. Posteriormente, a autorização para a realização da coleta dos dados, foi 

realizado contato com as alunas que estavam devidamente matriculadas na academia, sendo 

estas participantes da aula de aeróbica. Foram esclarecidos os objetivos e procedimentos da 

pesquisa e solicitada a autorização por escrito do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido para aquelas que se interessarem em participar como voluntárias da pesquisa. 

Na última etapa, foi executada a coleta dos dados com a aplicação do questionário com 

as voluntárias que se enquadraram nos critérios de inclusão/exclusão. 
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3.8 Ética da pesquisa 

 

Todas as voluntárias foram esclarecidas quanto aos objetivos, riscos, benefícios e 

procedimentos da pesquisa. Neste sentido, as participantes foram apenas consideradas voluntárias, 

após a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido, sendo garantido as mesmas o sigilo 

e confidencialidade das informações individuais. Ficaram cientes de que só dados globais serão 

divulgados a comunidade acadêmica e demais públicos, conforme as normas para a realização de 

Pesquisas com Seres Humanos e atendendo aos critérios da Bioética do Conselho Nacional de Saúde 

na sua Resolução 466/12 (BRASIL, 2013).  

O projeto da pesquisa foi submetido via Plataforma Brasil para apreciação bioética do Comitê 

de Ética em Pesquisa do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal da Paraíba e teve a 

aprovação mediante parecer de número 2.142.683/17.  

 

3.9 Análise dos dados 

 

Para análise dos dados, foi utilizado o método estatístico descritivo por meio do 

equacionamento de valores de média, desvio-padrão, mínimo, máximo e distribuição de 

frequência relativas e absolutas. Os dados foram ilustrados, através de gráficos de setores 

(Figuras). Para tais procedimentos foi utilizada a planilha Excel do Microsoft Office®. 
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4 RESULTADOS 

 

 

Participaram do presente estudo 30 mulheres, com idades entre 18 a 50 anos (30,1±9,5 

anos), praticantes de ginástica de uma academia localizada na cidade de João Pessoa. Em 

relação ao perfil das participantes, é visto conforme a Tabela 1, que a maioria são solteiras 

(53,3%), servidoras públicas (26,7%) e renda entre R$ 2.000 a R$ 3.999 (46,7%). 

 

Tabela 1 – Perfil sociodemográfico das participantes da pesquisa (n=30). 

Variáveis  N % 

Estado civil   

Casada 10 33,3 

Solteira 16 53,3 

Viúva 01 3,4 

Separada / divorciada 03 10,0 

Ocupação profissional   

Profissional liberal 06 20,0 

Empresa privada 05 16,7 

Servidora pública 08 26,7 

Estudante 05 16,7 

Outra 06 20,0 

Renda    

Entre R$ 600,00 a 899,00 07 23,3 

Entre R$ 900,00 a 1.999,00 05 16,7 

Entre R$ 2.000 a 3.999,00 14 46,7 

Superior aos R$ 4.000 04 13,3 
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Conforme a Figura 1, pode-se observar a distribuição de frequência a respeito dos 

objetivos que influenciaram na iniciação a prática da ginástica aeróbica, 52,8% disse ser a 

aptidão física, saúde e qualidade de vida, 13,6% bem-estar, 12,1% estética, 7,5% obtenção de 

resultados. Outros fatores menos expressivos foram: 6,0% alongamentos e relaxamento, 4,5% 

entretenimento e lazer, 2,0% indicação de amigos e ou médico e 1,5% competição.  

 

 
 

Figura 1 – Objetivos que influenciaram na iniciação a prática da ginástica aeróbica. 
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A Figura 2 apresenta os fatores motivacionais e barreiras para a iniciação na prática da 

ginástica aeróbica. Evidenciou-se, dentre os aspectos mais frequentes, a postura profissional 

(38,7%), o valor das mensalidades (19,0%), a estrutura da academia de ginástica (17,6%) e o 

conhecimento técnico-prático (11,3%). A estética corporal (3,5%) foi a motivação menos 

frequente entre os aspectos. 

 

 
 

Figura 2 – Fatores motivacionais e barreiras para a iniciação na prática da ginástica aeróbica. 
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A Figura 3 representa os fatores motivacionais e barreiras para a permanência na 

prática da ginástica aeróbica. Dentre os fatores, o mais prevalente foi a motivação pessoal e 

profissional (39,0%), seguido pelo alcance de resultados (21,0%), competência profissional 

(20,3%) e cumplicidade aluno/professor (12,6%). Aspectos tais como: local de 

treinamento/equipamentos e sociabilização/amizades foram menos frequentes. 

 

 
 

 

Figura 3 – Fatores motivacionais e barreiras para a permanência na prática da ginástica aeróbica. 
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A Figura 4 trata da relevância do valor da mensalidade na iniciação a prática de 

ginástica aeróbica. 90% das participantes da pesquisa consideram o preço da mensalidade 

como uma barreira para o ingresso na prática da ginástica aeróbica. 

 

 

 

 
 

 

Figura 4 – Valor da mensalidade como uma barreira para o ingresso na prática da ginástica. 

 

 

 

Em relação ao preço da mensalidade, como uma barreira para a permanência na 

prática de ginástica aeróbica, é observado na Figura 5 que uma ampla maioria (87,0%) leva 

em consideração o valor da mensalidade para permanecer na prática de atividade física em 

academia de ginástica. 
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Figura 5 – Valor da mensalidade como barreira para a permanência na prática da ginástica. 
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5 DISCUSSÃO 

 

 

Embora a prática da musculação se destaque a mais, em relação a prática da ginástica 

aeróbica, comparando o presente estudo com o estudo realizado por Tavares Junior; Planche 

(2016), houve um destaque na realização da ginástica aeróbica mostrando que há sim uma 

grande procura por tal atividade mesmo a musculação se destacando.  

A pesquisa foi realizada apenas com o público feminino, por serem as que mais 

procuram tal atividade física em relação aos homens, e por se tratarem de mulheres com faixa 

etária entre 18 a 50 anos sendo a média de idade das pesquisadas 30,1±9,5 anos, o estudo quis 

saber quais motivos que levavam as mesmas a procurar tal atividade e quais barreiras elas 

possuem tanto em relação ao início da prática como a permanência.  

As participantes da pesquisa, em sua maioria, eram solteiras (53,3%), servidoras 

públicas (26,7%) tendo uma renda mensal entre R$ 2.000 a R$ 3.999 (46,7%). As alunas que 

participaram do estudo tinham que está devidamente matriculadas na academia e que 

priorizassem a ginástica ao invés das demais modalidades oferecidas pelo estabelecimento, 

tendo um tempo mínimo de três meses de prática. Comparando ao estudo de Tavares Junior; 

Planche (2016), a amostra apresentou a mesma faixa etária e a mesma frequência de 

academia.  

Com relação aos objetivos a prática da ginástica o presente estudo mostrou que a 

aptidão física, saúde e qualidade de vida (52,8%) é o que mais se destaca, segundo é o bem-

estar (13,6%), terceiro a estética (12,1%), e a obtenção de resultados (7,5%) ficou em quarto 

lugar. Porém, outros fatores também foram citados mais foram menos expressivos como o 

alongamento e relaxamento (6,0%), entretenimento e lazer (4,5%), indicação de amigos ou 

médico (2,0%) e competição (1,5%). Já no estudo de Tavares Junior; Planche (2016), a 

estética corporal saiu na frente como principal motivo que conduz as mulheres a prática de 

exercícios físicos, mostrando em relação ao estudo presente que a estética é o que mais 

importa para esse público estando ele ou não com uma vida saudável. 

Com isso mostra que a qualidade de vida e a busca pela saúde é um fator irrelevante 

em relação a busca por um corpo esteticamente perfeito, e com isso tem cada vez mais a 

certeza que o corpo belo imposto pela mídia tem tomado conta da vida das pessoas, essa 

busca constante tem se tornado algo primordial. 

Com relação aos fatores motivacionais e as barreiras para a iniciação da prática da 

ginástica aeróbica, o fator que mais motiva o início dessa prática é a postura profissional 

(38,7%), em seguida o valor das mensalidades (19,0%), a estrutura da academia de ginástica 

(17,6%), o conhecimento técnico- prático (11,3%), sendo a estética corporal (3,5%) o fator 
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menos importante no ingresso de tal atividade. Comparando com o estudo de Tavares Junior; 

Planche (2016), a localização é o principal fator para a iniciação da atividade, e o preço é o de 

menos para a realização de tal prática. 

Em relação a permanência na prática da ginástica aeróbica o fator que mais prevaleceu 

foi a motivação pessoal e profissional, mostrando que as mulheres têm seus próprios motivos 

para cuidarem de si. Logo podemos confirmar que houve uma motivação intrínseca por parte 

das mulheres estudas. 

A motivação para a permanência por parte do profissional pode se confirmar como 

uma motivação extrínseca, por ser o motivo pelo qual a amostra pratica a ginástica, mostrando 

ter uma confiança depositada na capacidade do profissional. 

O fator preço da mensalidade foi considerado por 90% das participantes como algo 

que o impedem de iniciar a prática da ginástica, com isso podemos mostrar que a crise 

econômica atingiu todo o público pelo fato da procura pelo mais em conta ser constante e o 

mais caro sair em desvantagem. E para que haja a permanência no local o valor da 

mensalidade também foi o que se destacou, mostrando mais uma vez que as pessoas estão em 

busca do que é mais em conta ou até mesmo mostrando que algumas por estarem em 

situações difíceis terminam deixando de lado o que para eles é algo supérfluo. 

Comparando os dados do presente estudo com um outro estudo, com relação ao que 

leva as pessoas a iniciarem uma academia, no estudo realizado por Marcellino (2003) 

constatou que o que mais leva as pessoas a procurarem uma academia foi a indicação de 

amigos, um pouco relevante ficaram a proximidade de casa e a metodologia utilizada pelos 

professores mostrando assim que não tem um fator motivacional próprio para a iniciação em 

algum programa de atividades mais que cada grupo de pessoas tem suas próprias 

características. 

No estudo realizado por Rojas (2003), com relação a equipe o atendimento se destacou 

como um facilitador para início de uma atividade mostrando assim que nem sempre a postura 

profissional interfere em algo, com relação a estrutura a localização da academia foi o fator 

mais frequente já no estudo presente a localização da academia foi um motivo de permanência 

que não interfere tanto, com relação ao motivo pessoal o tempo livre para praticar alguma 

atividade se destacou e com relação ao programa os resultados obtidos foi o que mais se 

destacou na pesquisa mostrando que cada grupo de pessoas tem seus objetivos e que nem 

sempre a aptidão física estar em primeiro lugar.  

Com a relação à permanência na academia se destacou a motivação pessoal e 

profissional, já no estudo realizado por Marcellino (2003), o que fez os alunos permanecerem 

foi o espaço físico e os equipamentos contidos no ambiente se eram de boa qualidade gerando 
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um maior conforto aos entrevistados. Mostra-se com isso que as pessoas não estão só 

buscando uma melhora na sua qualidade de vida e uma motivação pessoal para prossegui-la, 

mais que o ambiente influencia em muitos outros casos, o que não foi tão frequente no 

presente estudo.  

            Segundo McAulay; Blissmer (2000, apud ROJAS, 2003.) a percepção dos resultados 

obtidos pós atividades ajudam as pessoas a terem uma maior percepção a respeito do bem-

estar causado pela atividade física, melhorando assim o estresse e até mesmo não tendo tanta 

fadiga por estarem se sentindo tão bem, com o estudo presente podemos observar que o bem- 

estar foi o segundo objetivo que influencia a iniciação da ginástica e com isso podemos 

observar que seja qual for a modalidade desportiva as características que o levam a iniciar são 

coincidentes. 

A busca por uma saúde melhor tem grande destaque nas pesquisas realizadas a 

respeito do motivo que leva as pessoas a praticarem atividade física, e com isso mostra que a 

população estar em busca de uma vida melhor. Confirmando mais uma vez esse motivo o 

estudo realizado por Gonçalves; Alchieri (2010) mostra que a saúde se destaca com maior 

média como motivo principal para realização de atividades. 

As limitações desta pesquisa notadamente se refere ao tamanho da amostra que foi 

reduzido por limitações operacionais, mais entende-se que foi satisfatória para descrever o 

perfil da população do estudo e as evidências mostradas nesta pesquisa se apresentaram 

similares aos resultados de outras pesquisas já realizadas. 
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6 CONCLUSÃO 

 

 

Considerando os objetivos, resultados e discussão do presente estudo conclui-se que, 

os principais objetivos para o ingresso na prática da ginástica aeróbica foram a aptidão física, 

saúde e qualidade de vida.  

As motivações para esta prática de exercício físico mais citadas foram: a postura 

profissional, o valor das mensalidades e a estrutura física do estabelecimento. Aspectos como 

motivação pessoal e profissional, o alcance de resultados e a competência profissional foram 

as motivações mais frequentes para a permanência na prática da ginástica aeróbica.  

A importância do valor das mensalidades foi reconhecida pela maioria das 

participantes como um aspecto motivacional relevante tanto no ingresso, quanto na 

permanência da prática desta atividade física. Sendo também o valor da mensalidade 

considerada como uma grande barreira para a permanência da prática da atividade física. 

Por fim, acredita-se que com os resultados aqui evidenciados, ações de intervenção e 

planejamento estratégico por parte dos profissionais que atuam com ginástica aeróbica 

possam ser realizadas junto a clientela que consome este serviço, minimizando as barreiras 

que distanciam a sociedade da busca da prática desta atividade física e potencializando ainda 

mais os principais aspectos motivacionais para a melhora da saúde e qualidade de vida por 

meio de um estilo de vida ativo.  
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APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO 

 

Cara participante, 

 

A estudante do Curso de Bacharelado em Educação Física, ANGÉLICA PAULINO 

DE ARAÚJO da Universidade Federal da Paraíba, pretende realizar um estudo com as 

seguintes características: 

O objetivo do estudo se trata de identificar as barreiras e os fatores motivacionais para 

a prática de ginástica aeróbica em academia. Solicitamos a sua colaboração para participar da 

coleta dos dados através de preenchimento de um questionário para identificar as percepções 

de mulheres quanto as barreiras e fatores motivacionais para a prática da ginástica aeróbica 

em academia, também é solicitado a sua autorização para que os dados possam constar em 

uma monografia de conclusão de curso. Além disso, pedimos a autorização para apresentar os 

resultados do estudo em eventos da área de saúde e possíveis publicações em revistas 

científicas. Por ocasião da publicação dos resultados, seu nome será mantido em sigilo. 

Informamos que os benefícios serão elevados e estão relacionados com a maior 

conscientização e incentivo a adesão prática da ginástica de academia; e os riscos da pesquisa 

serão mínimos e relacionados com possíveis constrangimentos ao responder o questionário 

que serão minimizados pela pesquisadora na coleta de dados através das devidas orientações 

sobre a melhor forma de preenchimento das questões. Esclarecemos que sua participação no 

estudo é voluntária e, portanto, você não é obrigada a fornecer as informações e/ou colaborar 

com as atividades solicitadas pelos pesquisadores. Caso decida não participar do estudo, ou 

resolver a qualquer momento desistir do mesmo, não sofrerá nenhum dano, nem prejuízo no 

atendimento que vem tendo na academia. Além disso, os pesquisadores estarão à sua 

disposição para qualquer esclarecimento que considere necessário em qualquer etapa da 

pesquisa. 

Diante do exposto, declaro que fui devidamente esclarecida e dou o meu 

consentimento para participar da pesquisa e para publicação dos resultados. Estou ciente que 

receberei uma cópia desse documento. 

 

 
Assinatura da Participante da Pesquisa 

 

 

 
Assinatura da Testemunha 

 

Contato com o Pesquisador Responsável: 

Caso necessite de maiores informações, favor ligar para o pesquisador Luciano Meireles de 

Pontes – Tel: 3216-7030. Endereço: Castelo Branco, s/n. Campus Universitário. Departamento 

de Educação Física. 

ou 
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Atenciosamente, 

 

 
Assinatura do Pesquisador Responsável 

 

 
Assinatura da Pesquisadora Auxiliar 

Comitê de Ética em Pesquisa do CCS – UFPB 

Endereço: Centro de Ciências da Saúde - 1º andar / Campus I / Cidade Universitária / CEP: 58.051- 
900 - (83) 3216 7791 
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ANEXO A - MODELO DO INSTRUMENTO DA PESQUISA 

 

PESQUISA: BARREIRAS E FATORES MOTIVACIONAIS PARA A PRÁTICA DA 

GINÁSTICA AERÓBICA EM ACADEMIA 

 

ASPECTOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

SEXO: [  ] Feminino []Masculino Idade: (anos completos) 

 

ESTADO CIVIL: [ ] Solteiro/a [ ] Casado/a  [ ] Viúvo/a  [ ] Separado/divorciado/a [ 

]Outros 

 

QUAL A SUA OCUPAÇÃO? 

[ ] Profissional liberal [ ] Empresário [ ] Servidor público [ ] Servidor de empresa 

privada 

[ ] Outros 

RENDA MENSAL 

[ ] De R$600,00 a R$899,00 [ ] De R$900,00 a R$1.999,00 [ ] 

De R$2.000,00 a R$3.999,00 [ ] Superior a R$4.000,00 

FATORES MOTIVACIONAIS 

Ao realizar ginástica aeróbica o que você levaria em consideração? 

( ) A academia 

( ) Equipamentos utilizados pelo professor (Ipad, Palmtop, Frequencímetro etc) ( ) 

Criatividade 

( ) Preço 

( ) Conhecimento Técnico/Prático (

 ) Postura como profissional 

( ) A estética corporal (

 ) Pontualidade 

( ) Outros:  

 

O valor cobrado pela mensalidade é um fator relevante na escolha da prática da 

ginástica aeróbica em academia? 

( ) Sim ( ) Não ( ) Tanto faz 

 

O valor cobrado da mensalidade é relevante ao tempo de permanência em um treinamento? 

( ) Sim  ( ) Não ( ) Tanto faz 

 

Qual o local que você realiza atividade física? 

( ) Academia 

( ) Estúdio de Personal Training  

( ) Residência 

( ) Parques ou Praças  

( ) Clubes 

( ) Condomínios 
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O que você acha importante para se manter em um programa de treinamento coletivo? 

( ) Competência do profissional  

( ) Motivação pessoal 

( ) Motivação por parte do professor  

( ) Alcance de metas/resultados 

( ) Cumplicidade professor /aluno 

( ) Amizade com os outros na academia  

( ) Local de treinamento 

( ) Equipamentos 

 

Já trocou de academia? 

( ) Não ( ) Sim SE SIM, QUANTASVEZES?  

 

SE SIM, Porque você trocou de academia? 

( ) Falta de motivação por parte do professor com o aluno  

( ) Falta de comprometimento 

( ) Falta de planejamento 

( ) Não alcançou os resultados esperados  

( ) Falta de pontualidade 

( ) Encontrou um profissional mais capacitado 

 

Qual o objetivo que o levaria a ingressar na ginástica aeróbica? 

( )Competição 

( ) Aptidão física 

( ) Saúde 

( ) Qualidade de vida  

( )Longevidade 

( ) Preenchimento de tempo  

( ) Bem estar 

( ) Entretenimento (lazer)  

( ) Alongamento 

( ) Relaxamento 

 ( ) Companhia 

( ) Moda 

( ) Estética 

( ) Falta de tempo para ir a academia 

( ) Frustração em outras atividades físicas  

( ) Indicação de amigos 

( ) Indicação médica  

( ) Curiosidade 

( ) Obter resultados rápidos 

 

Obrigada pela atenção! 

Angélica Paulino de Araújo – PESQUISADORA 
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ANEXO B – Parecer de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 
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