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INTRODUÇÃO 

A afinidade entre saúde e a atividade física não é de agora. Alguns estudos mostram que desde a antiguidade, escrituras 

da Grécia, China, Índia e Roma tinham essa preocupação com a saúde. Mas, foi há cerca de 30 anos que as pessoas se 

conscientizaram de que a Pratica de Atividade Física regular reduz o surgimento de diabetes, hipertensão e doenças 

crônicas. A literatura tem mostrado que a pratica da atividade física na população contribui na melhora da saúde, 

qualidade de vida e previne doenças crônicas não transmissíveis durante a infância, adolescência e idade adulta, 

independentemente do gênero [1]. 

Nos dias atuais é comum observar um número crescente de mulheres que praticam musculação como forma de melhorar 

a estética, a saúde e a qualidade de vida, quebrando todos os tabus no que diz respeito a mulheres e treinamento com 

pesos. Atualmente, o padrão de beleza da nossa sociedade é o de corpos modelados por músculos fortes e definidos, 

fazendo com que cada vez mais mulheres busquem na musculação a sua tão desejável estética. A motivação em 

qualquer ambiente é um dos principais precursores para a realização de uma tarefa bem sucedida.  “Sem motivação não 

há comportamento humano e muitos são os fatores que motivam os indivíduos no seu dia a dia, podendo vir 

internamente ou externamente. Além disso, a força em cada motivo influência e é influenciado pela maneira de perceber 

o mundo de cada indivíduo” [2]. 

A consciência em relação ao que leva o indivíduo a procurar alguma atividade física também parece fundamental para 

mantê-lo fisicamente ativo[3]. Isto é destacado por Weinberg e Gould [4], onde a personalidade, as necessidades e os 

objetivos de um aluno, atleta ou praticante de exercícios são apontados como fatores determinantes do comportamento 

motivador. O presente estudo tem como objetivo analisar a motivação da pratica musculação entre as mulheres em 

Janúaria-MG. 

 

METODOLOGIA 

Este estudo caracteriza-se como descritivo e quantitativo segundo Thomas e Nelson [5]. 

A população do presente estudo foi composta de 40 mulheres praticantes de musculação, compreendendo a faixa etária 

entre 15 e 25 anos. 

Critérios de inclusão 

Ter idade entre 15 e 25 anos; 

Praticar musculação há pelo menos 6 meses. 

 

Para a realização deste estudo foi utilizado o seguinte protocolo e instrumento 

Questionário IMPRAF-54 

Para verificar a motivação das praticantes foi utilizado o “Inventario de Motivação a pratica Regular de Atividade 

Física” IMPRAF-54 elaborado por Balbinotti e Barbosa [6]. O IMPRAF-54 é um instrumento que possibilita verificar a 

partir de 54 itens, com 9 blocos, seis possíveis dimensões associadas à motivação à Pratica Regular de Atividade Física; 

sendo que o primeiro bloco apresenta uma questão relativa à dimensão motivacional: (1º) Controle de estresse, (2º) 

Saúde, (3º) Sociabilidade, (4º) Competitividade (5º) Estética e (6º) Prazer. Essas questões são repetidas até o oitavo 

bloco sendo que o último bloco, o nono é composto por seis questões repetidas tendo como objetivo investigar o grau de 

concordância acordadas a primeira e a segunda resposta ao mesmo item. “O questionário apresenta uma escala tipo 

Likert com cinco opções, em uma ordem crescente de avaliação: (1) “isto me motiva pouquíssimo”, (2) “isto me motiva 

pouco”, (3) “mais ou menos, não sei dizer, tenho dúvida”, (4) ”isto me motiva muito” e (5) “isto me motiva 

muitíssimo”. 

Procedimentos de Coleta de Dados 

No primeiro instante foi entregue um termo de autorização esclarecendo todos os objetivos da referida pesquisa aos 

responsáveis pelas academias solicitadas. Após autorização foram agendados dias e horários para a aplicação dos 

questionários. Foi entregue às mulheres participantes do estudo o horário da pesquisa o questionário para responderem, 

o preenchimento do mesmo foi feito individualmente para que não houvesse interferência nas respostas dadas, todas as 

possíveis dúvidas seriam sanadas antes e ou durante o preenchimento do mesmo. Foi usada a planilha (Microsoft Excel 



 
 

2010) para estruturação de Gráficos, com a finalidade de estudar as variáveis estabelecidas para pesquisa. Sendo 

classificados de acordo com a faixa etária, pois de acordo com cada idade pode haver motivos diferentes e específicos. 

 

 

 

Tratamentos Estatísticos 

Para análise dos dados foi utilizado a estatística descritiva utilizando parâmetros de Média, desvio padrão, através dos 

escores obtidos pelo instrumento de pesquisa, foram elaborados tabelas de acordo com a faixa etária utilizando uma 

planilha do Microsoft Excel 2010. 

Cuidados Éticos 

Todos os indivíduos participaram da pesquisa de forma voluntária, onde foi devidamente explicados todos os 

procedimentos, e que a qualquer momento poderão se recusar a participar do estudo; as identidades das mesmas serão 

mantidas em absoluto sigilo por questões éticas e não foram submetidos a nenhum procedimento invasivo. Após 

compreenderem todo o procedimento, as mesmas assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para 

participarem do estudo. Esta pesquisa está regulamentada sob os cuidados da lei 196/96 que regulamenta a pesquisa em 

seres humanos. 

 

DISCUSSÃO E RESULTADOS 

 Os dados foram apresentados em tabelas contendo a classificação das respostas dadas pelas entrevistadas, contendo 

média e desvio padrão em cada faixa etária.  

Na tabela 1 podemos identificar uma distribuição das respostas que correspondem ao questionário IMPRAF-54. Vemos 

a busca pela saúde, prazer e estética como prioridade para a maioria dos indivíduos estudados. 

Na tabela 2, a busca pelo prazer, estética e pela saúde tem prioridade por todos, vemos que o individuo 26 faz 

musculação como forma de sociabilidade, já o individuo 25 também mostrou ser mais competitivo. 

Achados de MENEGUZZI e VOSER[7] que utilizaram o mesmo instrumento para a investigação em jovens 

adolescentes mostraram resultados diferentes. Os fatores motivacionais mais importantes foram condicionamento físico 

e a estético, o que nos mostra a importância de se estudar a motivação especificadamente em cada população. 

Já CAPOZOLLI [8] analisando indivíduos de 21 de 40 anos, o principal fator motivacional dos sujeitos praticantes de 

ginástica em academias e a saúde, logo após o prazer, controle de estresse, estética, sociabilidade e competitividade. 

Corroborando aos achados deste estudo BUHLER [9] analisando praticantes de futebol na faixa etária de 32 a 45 anos, 

teve o prazer como motivo principal, seguido por competitividade, saúde, controle de estresse, sociabilidade e estética. 

Os achados mostram que a faixa etária influencia nas prioridades de cada pessoa, percebe-se que  os indivíduos mais 

velhos dão prioridade para a saúde e prazer. 

 

CONCLUSÃO  

Este estudo mostra que, o que mais motiva as praticantes de musculação da cidade de Januária é a saúde, prazer e a 

estética, que teve uma media equiparada em todas as faixas etárias. Em seguida, controle de estresse, sociabilidade e por 

ultimo competitividade. Com os resultados encontrados nesse estudo, pode se perceber que a população feminina tem-

se preocupado cada vez mais consigo mesma. Tendo em vista a carência de estudos relacionados ao tema em 

Januária/MG, seriam relevantes mais estudos relacionados ao assunto. 
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