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RESUMO
A presente pesquisa tem como objetivo analisar o perfil do usuário e fator motivacional para prática da luta em academias da
cidade de porto velho. Para tanto foi realizada uma pesquisa do tipo descritiva com abordagem qualitativa, junto aos praticantes
de lutas maiores de 18 anos oriundos de 03 (três) academias localizadas em locais distintos da cidade de Porto Velho – RO.
Como instrumentos de coleta de dados serão utilizado um questionário estruturado pelo pesquisador com 10 questões mistas. A
pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa e após sua aprovação, estima-se a realização da pesquisa com quantitativo
de 15 praticantes por academia selecionada para pesquisa, perfazendo assim um quantitativo geral de 45 praticantes de lutas
regularmente matriculados e ativos nos programas de treino da academia. Para análise dos dados foi utilizada a estatística
inferencial ou indutiva, (inferencial onde se utiliza as informações de uma amostra para chegar a conclusões sobre um grupo).
Em síntese, espera-se que a identificação dos fatores motivacionais para adesão e permanência da luta contribua para melhoria do
atendimento e oferta dos diferentes tipos de lutas nas academias participantes da pesquisa na cidade de Porto Velho, bem como
que os resultados possibilitem fazer apontamentos referentes à necessidade da buscar de qualificação dentro a área em questão
para que assim seja possível atender as especificidades desta clientela.
Palavras-chave: Fator motivacional. Praticantes de lutas em academias

ABSTRACT
This research aims to analyze the user profile and motivational factor for fighting practice in gyms in the city of Porto Velho.
Therefore, a descriptive research with qualitative approach will be carried out, with practitioners of fights over 18 years old from
03 (three) gyms located in different places of Porto Velho - RO. As data collection instruments will be used a questionnaire
structured by the researcher with 10 mixed questions. The research will be submitted to the Research Ethics Committee and
after its approval, it is estimated to carry out the research with a total of 15 practitioners per selected research academy, thus
totaling 45 practitioners of fight regularly enrolled and active in the research programs. gym training. For data analysis will be used
inferential or inductive statistics, (inferential where the information from a sample is used to reach conclusions about a group). In
summary, it is hoped that the identification of motivational factors for the adhesion and permanence of the fight will contribute
to the improvement of the attendance and offer of the different types of fights in the participating research academies in the city
of Porto Velho, as well as the results make it possible to make notes regarding the need to seek qualification within the area in
question so that it is possible to meet the specificities of this clientele.
Keywords: Motivational factor. Practitioners. gym fights.
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Perfil do usuário e fator motivacional para prática da luta em academias

INTRODUÇÃO
A prática do esporte e da Atividade
Física na sociedade contemporânea está
presente no cotidiano das pessoas como opção
de lazer, saúde, estética, condicionamento físico,
desempenho ou rendimento. Em razão disso o
acesso as diferentes modalidades esportivas ou
Atividade Física nas diferentes faixas etárias,
classes sociais e econômicas tem se mostrado
cada vez mais comum, ao ponto que o fomento
para prática regular de Atividade Física e
Esporte encontra-se presente no âmbito das
politicas públicas voltadas para promoção da
saúde e prevenção de doenças (1).
Por outro lado, observa-se que
culturalmente há na sociedade uma maior
aceitabilidade para os esportes coletivos, como
o vôlei, futebol, handebol. Desses, o futebol
é o esporte com maior adesão pela sociedade
como opção de lazer por exemplo. Todavia a
procura por academias e espaços abertos para
a prática de Atividade Física e modalidades
esportivas diversificadas tem crescido na última
década (2).
Sendo que na vertente Atividade Física,
há uma procura crescente por academias de
musculação, Centro de Treinamento e até
mesmo a adesão à prática do Exercício Físico
e do Esporte em Espaços abertos como
praças, parques e ruas. Dentre as práticas de
Atividade Física na Cidade de Porto Velho,
esta pesquisa chama a atenção que além da
motivação e busca crescente pelo Treinamento
Funcional, Crossfit e Exercício Calistênicos,
têm aumentado também à procura e adesão
da população as atividades de lutas no âmbito

formal e informal.
Neste contexto, houve uma expansão
das modalidades de lutas como o Jiu-Jitsu,
Boxe, Karatê, Taekwondo, Krav Maga,
Muay Thai, Judô e a Capoeira, e até mesmo
a utilização de movimentos de lutas em
Programas de Ginásticas nas academias.
Concomitante também houve um crescimento
do número de academias e profissionais
que investiram na oferta da luta para faixas
etárias distintas e com perfil socioeconômico
diferente. Contudo, culturalmente uma parcela
da população em virtude da pouca ou nenhuma
informação sobre a finalidade, objetivos e os
diferentes modalidades de lutas existentes na
contemporaneidade, acaba por um estigmatizar
ou cria um conceito de que as práticas das
modalidades de lutas se resumem em socos,
chutes, saltos, ponta pés, desejando ferir seu
adversário.
Outro ponto importante diz respeito
que a luta antes dominada só por homens,
hoje vem sendo também muito procurada por
mulheres que são incentivadas pelos benefícios
e resultados rápidos desta modalidade (3). Em
razão disso, esta pesquisa defende a importância
de estudos para levantar o perfil e os fatores
motivacionais para a procura e adesão a Luta
na sociedade contemporânea.
Com relação a maior adesão as
atividades de lutas em academias, esta pesquisa
busca respaldo em Dell Vecchio e Franchini(4);
Winkle e Ozun(5) para destacar que o interesse
e procura aumentada pelas atividades de
lutas, ocorrem principalmente por conta
da sua popularização através dos meios de
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comunicações, da prática dessa modalidade
no ambiente escolar, bem como se justifica
devido aos benefícios dessa prática para saúde,
condicionamento físico e autodefesa.
Nesta perspectiva, levando-se em conta
o crescimento e a popularização das várias
modalidades de lutas, cabe destacar a prática
dos diferentes tipos de lutas pode ser uma
excelente alternativa para pessoas que desejam
perder peso, ganhar condicionamento físico,
resistência cardiorrespiratória, autocontrole,
melhora da mobilidade funcional, melhoria na
coordenação motora, defesa pessoal, redução
do stress e melhoria na qualidade de vida,
sendo um exercício físico recomendado para
os mais diversos públicos (6).
Ao optar pela prática da Luta, o
praticante desta modalidade além de melhorar
seu condicionamento físico e capacidades
motoras, também apreende valores conhecidos
como olimpismo, o espírito olímpico, são eles:
o respeito, a ética e o fair play. Como benefícios
diretos da prática da luta, Ferreira (7) aponta
benefícios para o condicionamento físico,
motor e autocontrole, como por exemplo,
desenvolvimento do tônus muscular, controle
do equilíbrio e coordenação motora. Assim
como também contribui para o desenvolvimento
pessoal do indivíduo, ensinando a ser cordial,
perseverante, ter autocontrole, integridade,
lealdade.
Na visão de Mocarzel, Ferreira e
(8)
Murad a prática regular em atividades de lutas
proporciona benefícios diretos para o corpo e
mente. Rocha et al., (3), complementa e destaca
as seguintes contribuições: fortalecimento

muscular, alívio para dor nas costas, combate
ao estresse, controle do peso, melhora na
concentração. Nesta ótica, considerando
os benefícios advindos da prática da luta,
a expansão de diferentes tipos de lutas e a
popularização dessa modalidade entre os sexos,
levantou – se o seguinte problema de pesquisa:
Qual o perfil e a motivação do usuário para
adesão e permanência em atividades de lutas
em academias da cidade de porto Velho?
Neste contexto a realização da pesquisa
pode ser justificada em virtude do crescimento
e a popularização midiática dos diferentes
tipos de lutas entre os sexos, faixas etárias
e perfil socioeconômico, principalmente a
expansão desta prática e adesão pelo público
feminino, atrelados aos benefícios advindos
da prática regular para saúde, qualidade vida
e condicionamento, como por exemplo,
propiciam melhoras na agilidade, coordenação,
força, velocidade, flexibilidade, redução da
frequência cardíaca em repouso, ganho de
massa muscular, redução de percentual de
gordura corporal, aumento da autoestima
pessoal.
Nesta vertente, Ferrari e Guglielmo (9),
evidencia que na sociedade contemporânea a
as atividades de lutas tem grande procura nas
academias, seja na forma de prática esportiva
ou no formato de lutas Fitness. Em razão disso,
os proprietários de academias têm investido
cada vez mais na oferta de ginásticas que
envolvem de forma dinâmica os movimentos
de luta, e ainda que tenham foco na melhoria
do condicionamento físico e redução no
percentual de gordura, pois tal prática tem atrai
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uma variedade de adeptos da modalidade.
Para tanto se foi levantado como
objetivo primário analisar junto aos indivíduos
praticantes de atividades de lutas o perfil e o
fator motivacional para adesão e permanência
em academias na cidade de Porto Velho/RO.
Como objetivos secundários: identificar o perfil
socioeconômico e físico do indivíduo praticante
das atividades de lutas em acadêmicas da cidade
de Porto Velho/RO; investigar os tipos de
lutas mais praticados, e os motivos para adesão
e permanência em academias da cidade de
Porto Velho/RO; averiguar se o mundo digital
através da internet e redes sociais influenciam
na escolha das lutas em academias; verificar
os benefícios e se estes influenciam para sua
permanência nas práticas luta em academias da
cidade de Porto Velho/RO.
MATERIAL E MÉTODO
O estudo trata-se de uma pesquisa de
campo do tipo descritiva exploratória com
abordagem quantitativa, que tem por finalidade
aproximar, descrever e aprofundar o objeto de
estudo “perfil e o fator motivacional para adesão
e permanência em academias de lutas”. A opção
pelo estudo descritivo pode ser justificada
pelo fato de que se pretende à identificação,
registro e análise das características, fatores ou
variáveis que se relacionam com o fenômeno
ou processo (10).
Para tanto, incialmente foi solicitado
à anuência para autorização da pesquisa junto
às academias selecionadas, bem como foi
esclarecido acerca dos termos éticos da pesquisa
previstos no Termo de Consentimento Livre

Esclarecido (TCLE). A pesquisa foi submetida
ao Comitê de Ética da Faculdade São Lucas e
aprovada sob o CAAE 19570919.6.0000.0013
para realização junto ao praticante de lutas na
cidade Porto Velho – RO.
A pesquisa foi realizada junto aos
praticantes de Lutas em 03 academias
localizadas em regiões distintas da cidade de
Porto Velho de ambos os sexos e maior de 18
anos. Como instrumento de coleta de dado
utilizou-se um questionário estruturado com
10 perguntas mistas para fins de análise do
objeto de estudo “perfil e o fator motivacional
para adesão e permanência em academias de
lutas”.
A coleta de dados foi realizada no
período compreendido entre os meses de
setembro a outubro de 2019. A abordagem aos
participantes foi previamente acordada com
o responsável pela academia, bem como no
contato inicial o praticante foi orientado acerca
do TCLE e sobre os objetivos e finalidades
da aplicação do questionário. Mediante seu
consentimento e assinatura do TCLE, o
pesquisador procedeu com a aplicação do
questionário em um espaço previamente
definido pelo responsável da academia.
Para tanto, a coleta de dados
preferencialmente é realizada antes do início
dos treinos ou ao término dos mesmos, para
que não haja interferência e/ou prejuízos
ao treinamento e rotina dos praticantes de
lutas. No decorrer da coleta de dados, mais
especificamente com relação à aplicação dos
questionários, os praticantes puderam tirar suas
dúvidas e solicitar esclarecimentos em relação
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ao questionário quando acharem necessário.
Sendo que para fins de preservação
da identidade das academias participantes da
pesquisa, foi utilizada a seguinte identificação:
Academia de Lutas I (AL I); Academia de Lutas
II (AL II) e Academia de Lutas III (AL III).
Foram incluídos da pesquisa os
praticantes ativos das modalidades de lutas de
ambos os sexos que estiverem regularmente
matriculados nas academias de lutas
selecionadas na cidade de Porto Velho, desde
que forem maiores de 18 anos e concordarem
com a participação na pesquisa mediante a
assinatura do TCLE.
Foram excluídos da pesquisa: os
praticantes inativos ou com restrições no

cadastro das academias de lutas, menores de
18 anos, maiores de 18 anos que se recusaram
a participar da pesquisa e/ou não assinaram o
TCLE;
Para a interpretação dos dados foi
utilizada estatística inferencial ou indutiva,
(inferencial onde foi utilizado as informações
de uma amostra para chegar a conclusões sobre
um grupo), os resultados alcançados nesta
pesquisa foram apresentados através de tabelas

Na tabela1 observamos que (67%) dos

tem uma maior procura pelo sexo feminino.

indivíduos entrevistados são do sexo feminino e

Ainda na tabela1, foi feita uma divisão referente

apenas 33% são do sexo masculino, observamos

à ocupação dos entrevistados, dividiu-se em

que a procura pela prática de esportes de luta

cinco grupos, (empresas públicas, empresas

RESULTADOS
TABELA 1. Perfil socioeconômico de
praticantes de lutas em academias na cidade de
Porto Velho – RO.
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privadas, autônomos, estudantes/ estagiário e

zona leste 27% e outros 0%, onde se obteve

empresário, onde se obteve um percentual de

um maior percentual de praticantes da zona

9% para empresas públicas, empresas privadas

central de Porto Velho.

18%, autônomos 42%, estudantes/estagiários

Quanto à renda familiar as questões

15% e empresários 16%, Destacando-se 42%

foram distribuídos da seguinte forma, até um

de estudante/estagiários).

salário mínimo, entre 2 a 3 salários mínimos,

Referente à escolaridade foi dividido

entre 3 e 5 salários mínimos, acima de 5

entre ensino fundamental, ensino médio,

salários mínimos e outros, onde obteve-se um

ensino superior e outros, onde se obteve um

percentual de 13% até 1 salário mínimo, 36%

percentual de 5% de ensino fundamental,

Entre 2 a 3 salários mínimos, 24% entre 3 e

ensino médio 27%, ensino superior 64% e 4%

5 salários mínimos, 24% acima de 5 salários

outros, destacando-se 64% ensino superior.

mínimos e outros 0%, se obteve um maior

Com relação à localidade de onde os

percentual em 36% entre 2 a 3 salários mínimos.

entrevistados moram, as questões foram
organizadas da seguinte forma, zona sul, zona

TABELA 2. Motivação e tempo de prática de

centro, zona leste e outros, onde se obteve um

lutas em academias na cidade de Porto Velho

percentual de zona sul 31%, zona centro 42%,

– RO.

Nesta tabela temos informações quanto
à motivação e tempo de prática de lutas em
academias na cidade de Porto Velho – RO,
motivos da opção pelas atividades de lutas,

dividiu-se em dois grupos, desenvolvimento
da qualidade de vida e desenvolvimento da
autoestima, onde os fatores (saúde e qualidade
de vida, condicionamento físico e indicação
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médica) fazem parte do grupo desenvolvimento
da qualidade de vida, e (autodefesa, estética e
outros) fazem parte do grupo desenvolvimento
da autoestima.
Os achados permitem inferir que
65% dos praticantes afirmaram que motivo
para prática de lutas relaciona-se com o
desenvolvimento da qualidade de vida e 35%
para desenvolvimento da autoestima, sendo
o fator, desenvolvimento da qualidade de
vida o mais destacado dentre as escolhas dos
entrevistados.
Em se tratando do tempo de prática
da atividade de lutas, observou-se que (38%)
treinam há menos de 01 ano; (20%) entre 1 e 2
anos; (22%) entre 3 e 5 anos; e (20%) acima de
5 anos 20%. Sobre os achados, vislumbra-se a
predominância de tempo de treino menor que
01 ano. Quanto ao tempo semanal de treino
temos, Entre 1 e 2 vezes por semana, Entre 3 e
4 vezes por semana, 5 vezes por semana, Acima
de 5 vezes por semana, onde os resultados
obtidos são, 4% entre 1 e 2 vezes por semana,
entre 3 e 4 vezes por semana, temos 69%, 5
vezes por semana 16%, e 11% acima de 5 vezes

por semana.
Sobre o tempo semanal de treino,
constatou-se que (69%) dos praticantes
alegaram que praticam a atividade de luta entre
3 a 4 vezes por semana. No que se refere às
modalidades de luta que pratica ou praticou
dividimos em dois grupos, onde temos esportes
olímpicos e esportes não olímpicos, sendo,
esportes olímpicos, (karatê, taekwondo, judô)
e esportes não olímpicos (MMA, muay thay,
jiu jitsu, capoeira, kung fu). Como resultados,
verificou-se (9%) para esportes olímpicos; e
91% para esportes não olímpicos.
Conforme os achados na tabela, Ainda
na tabela 2 temos indivíduos que praticam outro
tipo de atividade física, sendo que 56% dos
entrevistados dissera que sim e 44% disseram
que não praticam outra atividade, dentre as
atividades extras praticadas temos, musculação
14 pessoas, ciclismo 05 pessoas, outros 6
pessoas (caminhada 2, pilattes 2, futebol 2).

Na tabela 3 temos informações sobre

verbal/pessoal, onde, dentro do contexto de

como os entrevistados tomaram conhecimento

divulgação visual/tecnológica temos (banners,

sobre as modalidades de lutas, neste contexto

televisão, internet/redes sociais), e como

organizamos as opções em dois grupos,

divulgação verbal/pessoal temos (competições

divulgação visual/tecnológica e divulgação

na cidade, amigos, outros), como resultado

TABELA 3. Quanto à forma de conhecimento
e ingresso nas modalidades de lutas.
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temos com 33% divulgação visual/tecnológica,

Como resultado, constatou-se como fatores

e com 67% temos divulgação verbal/pessoal.

físicos (58%) e fatores sociais (42%).

Motivos para escolha e permanência na prática
das lutas, nesta tabela dividimos as informações

TABELA 4. Benefícios e suas influências

em dois grupos, fatores físicos e fatores sociais,

para a adesão e permanências dos alunos de

onde, os fatores físicos englobam (autodefesa,

academias de lutas na cidade de Porto Velho

competições), e os fatores sociais englobam,

– RO.

(Amigos, dinheiro, reconhecimento, outros).

Na tabela 4, encontram-se inseridos

DISCUSSÃO

os benefícios da prática da atividade de Luta

Os resultados encontrados na pesquisa

para saúde física, mental e social, bem como os

referente ao perfil sócio econômico de

motivos para permanência na prática da Luta.

indivíduos praticantes de lutas em academias de

Ao analisar a tabela, constata-se a presença

porto velho apontam que, 67% dos indivíduos

de forma predominantes para as variáveis

entrevistados são do sexo feminino e apenas

da aptidão física como: condicionamento

33% são do sexo masculino, observamos que

físico, defesa Pessoal, agilidade, flexibilidade,

a procura pela prática de esportes de luta

força, aumento de massa muscular, redução

tem uma maior escolha pelo sexo feminino.

no percentual gordura corporal, resistência

Segundo Rocha et al., (3) as lutas antes dominada

cardiorrespiratória e velocidade de reação.

só por homens, hoje vem sendo também muito

Assim como também, vislumbra-se as variáveis

procurada por mulheres que são incentivadas

psicossociais como: interação e convívio

pelos benefícios e resultados rápidos desta

social, combater o stress e outros), onde temos

modalidade. Ainda na tabela1, referente à

75% que representam as variáveis da aptidão

ocupação profissional dos praticantes, se

físicas e 25% as variáveis psicossociais. Ainda

obteve um percentual de 42%, estudantes/

nesta tabela temos o principal motivo para

estagiários, destacando-se como a maioria dos

permanência na prática das lutas.

entrevistados que praticam esta modalidade.
Referente à escolaridade se obteve um percentual
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de 64% para ensino superior, sendo destacado
com a maioria dos praticantes que possuem o

entrevistados.
Os

resultados

encontrados

neste

nível superior de formação. Com relação à

trabalho apresentam também informações

localidade de onde os entrevistados moram, se

sobre a divulgação das lutas, apresentando

obteve um maior percentual de praticantes da

que a maior parte dos entrevistados tomou

zona central de Porto Velho, totalizando 42%

conhecimento

dos entrevistados, o segundo maior público

através da divulgação verbal e pessoal, que

reside na zona sul que corresponde a 31%, e

abrange (competições na cidade, amigos,

em terceiro lugar a zona leste com 27%.

outros), fatores que levaram os entrevistados a

O perfil dos praticantes de lutas são

das

modalidades

de

lutas

conhecerem estas modalidades.

em sua maioria, referente ao sexo mulheres,

Os benefícios que influenciaram a grande

referente a ocupação estudante/estagiário,

maioria dos entrevistados foram as variáveis da

referente a escolaridade ensino superior,

aptidão física que abrange (Condicionamento

referente a moradia moram na zona norte

físico, defesa Pessoal, agilidade, flexibilidade,

de Porto Velho, alcançando então o objetivo

força, aumento de massa muscular, redução

de identificar o perfil socioeconômico dos

no percentual gordura corporal, resistência

indivíduos praticante das atividades de lutas

cardiorrespiratória e velocidade de reação),

em acadêmicas da cidade de Porto Velho/RO.

alcançando então o resultado de que essas

No intuito de investigar os tipos de

variáveis são determinantes para que os

lutas mais praticados, e os motivos para adesão

entrevistados escolhessem esta modalidade.

e permanência em academias da cidade de
Porto Velho/RO; temos como tipos de lutas

CONCLUSÃO

mais praticados, lutas não olímpicas, que

A

pesquisa

possibilitou

a

análise

correspondem a (MMA, muay thay, jiu jitsu,

detalhada do perfil do usuário e do fator

capoeira, kung fu). Neste caso são tipos de lutas

motivacional da prática da luta em academias da

que não tem caráter olímpico mais são esportes

cidade de porto velho, bem como apontou que

muito conhecidos e bem divulgados, como

a quantidade de praticante do sexo feminino é

motivo de adesão e permanência, o estudo

superior aos do sexo masculino, tendo em vista

chegou ao resultado de que os entrevistados

os benefícios alcançados com a prática das

almejam o desenvolvimento da qualidade de

modalidades de lutas, levantamos também a

vida que abrange(saúde e qualidade de vida,

informação de que grande parte dos praticantes

condicionamento físico e indicação médica),

são autônomos, a uma predominância também

que são características preferidas para os

como relação a escolaridade, grande parte dos
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Perfil do usuário e fator motivacional para prática da luta em academias

entrevistados tem um nível superior assim
como a grande maioria reside na zona norte de
Porto Velho, a renda familiar dos praticantes
tem grande predominância entre 2 a 3 salários
mínimos, o que corresponde com a zona em
que eles residem.
Mediante aos achados desta pesquisa
podemos afirmar que os praticantes buscam
primordialmente a qualidade de vida alcançada
com os benefícios da pratica das luta, as
escolhas feitas pelos praticantes por esporte
não olímpico em sua maioria poderiam ter

35.
6.
Alessi A, BOEIRA WNdS, editors. Os
benefícios das lutas e como trabalhar esse conteúdo na
educação física escolar. 8º Congresso Norte Paranaense
de Educação Física Escolar Estadual de londrina,
Londrina; 2017.
7.
Ferreira HS. As lutas na educação física
escolar. Revista de Educação Física/Journal of Physical
Education. 2006;75(135).
8.
da Silva Mocarzel RC, de Sá Ferreira A,
Murad M. Comparação dos motivos de ingresso e de
permanência de jovens praticantes nas aulas de KungFu. Corpus et Scientia. 2014;10(2):63-72.
9.
Ferrari HG, Guglielmo LGA. Domínios de
intensidade e sobrecarga metabólica em aulas de body
pump e body combat. Fitness & performance journal.
2006;5(6):370-5.
10.
Perovano DG. Manual de metodologia científica
para a segurança pública e defesa social. Curitiba: Juruá.
2014:155-69.

relação como a divulgação das mídias sociais,

OBSERVAÇÃO: Os autores declaram não

mas com os achados desta pesquisa concluímos

existir conﬂitos de interesse de qualquer

que a divulgação verba/pessoal teve mais efeito

natureza.

entre os entrevistados.
Diante dos benefícios mais escolhidos
pelos entrevistados podemos afirmar que as
variáveis da aptidão física são um dos fatore
que influenciam os praticantes na aderência
e permanência nas praticas em academias de
lutas.
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