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RESUMO
Introdução: Embora as ciências da saúde e as políticas públicas preconizarem o exercício físico para tratamento e
prevenção de doenças, a mídia e outros meios de comunição ainda influenciam a busca de academias voltada para fins
estéticos. Objetivos: a) identificar quais são os objetivos atuais de alunos que procuraram a academia para prática de
atividade física, b) verificar qual a faixa etária mais presente dentre os alunos. Materiais e métodos: estudo transversal
descritivo com abordagens quali-quantitativas, que teve início somente após autorização documentada e assinada pelo
proprietário e o coordenador da academia. Levantamento feito entre (Jun/Jul de 2013) sobre os dados retrospectivos
nas anamneses dos alunos matriculados na academia entre o período de (Nov/2012 a Jul/2013). Após a coleta de dados
foi realizada uma estatística descritiva (média e desvio padrão). Resultados: Os alunos tinham entre (12 a 68 ±11,4)
anos, sendo (54% - n.270) feminino e (46% - n.230) masculino. Detectou-se quais eram os principais objetivos dos
alunos que iniciam na academia: Emagrecer (57,2% - n.286); Hipertrofia (45,4% - n.227); Tonificar (15% - n.75);
notou-se também que faixa etária mais presente foi de adultos jovens entre 18 a 32 anos que representam (53,8% ±
0,825). Conclusão: A maioria dos alunos era jovens, adultos e mulheres, que tem inicialmente objetivos estéticos:
emagrecimento (57,2%) e hipertrofia (45,4%), e uma parcela ínfima procurou a academia objetivando saúde (7%) e/
ou qualidade de vida (1,4%).
Palavras-chave: : Atividade Física; Academia; Exercício Físico

ABSTRACT
Introduction: Although the health sciences and public policies encourage physical exercise to treat and prevent
diseases, the media and other means of communication still influence the search for gyms geared for aesthetic purposes.
Objective: a) identify which are the current goals of students who sought the gym for physical activity, b) check
which age more present among the students. Materials and methods: A cross sectional study with qualitative and
quantitative approaches, which started only after authorization documented and signed by the owner and coordinator of
the academy. Survey between (Jun/Jul.2013) on the retrospective data on histories of students enrolled at the academy
between period (Nov/2012 to Jul/2013). After data collection was used for descriptive statistics (mean and standard
deviation). Results: The students were aged (12-68 ± 11.4) years, and (54% - n.270) and female (46% - n.230) male.
It turned what were the main goals of the pupils starting at the gym: Weight loss (57.2% - n.286); Hypertrophy (45.4%
- n.227); Tone (15% - n.75); also noted is that over this age group was young adults between 18 to 32 representing
(53.8% ± 0.825). Conclusion: Most of the students were young people, adults and women, who initially has aesthetic
goals: weight loss (57.2%) and hypertrophy (45.4%), and even a small amount sought academia aiming health (7%)
and / or quality of life (1.4%).
Key Words: Physical Activity, Gym, Physical Exercise.
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INTRODUÇÃO

massa, atua de forma significativa e saudável

Observa-se atualmente uma valorização

quando o objetivo é emagrecimento.

exacerbada sobre a aparência corporal, e com

Percebe-se que diversos são os aspectos

isso, vem-se criando um modelo de beleza que

que podem levar uma pessoa a pratica de

começa a ser incrustado como necessidade

exercício físico, no entanto segundo Costa

entre a sociedade e divulgada pela mídia (1),

(12) esta busca, gira normalmente eu prol de

fazendo com que as pessoas iniciem uma busca

dois temas – anseios estéticos ou melhoria e

desenfreada por estes moldes de corpos magros

mantença da saúde. Porém, os fins estéticos

e/ou bem delineados (2), estas buscadas

segundo Araujo et al.,(10), representam 50,6%

ocorrem em academias de musculação. Porém

das pessoas que procuram academias para

estes objetivos quando não alcançados podem

prática de atividades físicas, mas para Klein e

causar nestes indivíduos uma imensa frustração

Silva (13), os objetivos estéticos apresentam

e insatisfação com o corpo (3-5).

secundárias diversificações, tendo em vista que,

Além da busca pelo corpo perfeito,

ao procurar uma academia para fins estéticos,

dados estatísticos segundo World Health

os exercícios físicos podem ser prescritos com

Organization, WHO (6) mostram que há

objetivos iniciais (emagrecimento, ganho de

inúmeras doenças que são oriundas do

massa magra, tônus muscular, etc) mas sempre

sedentarismo: obesidade, que inclusive vem

pensando num objetivo central, que seria

apresentando altos índices entre crianças e

obtenção de uma estética rotulada como ideal.

adolescentes (7); hipertensão arterial; diabetes;

As academias de ginásticas começaram

cardiopatias e dislipidemias, e não obstantes

a alavancar por volta de 1959 em grandes

estes dados vêm de forma abrupta (8,9).

e médias capitais com crescimento do

Estes dados alarmantes despertam a

halterofilismo e as artes marciais, e outras

necessidade sobre a prática de exercícios físicos

modalidades menos importantes na época

através, fazendo que estes indivíduos também

(14). Segundo Evangelista (15) na década de

se direcionem as academias de musculação e

70 houve uma ascensão pela ginástica aeróbia

ginásticas (10), já que o American College of

(método Cooper) onde os exercícios aeróbios

Sports Medicine (11), propõe o treinamento

ficaram muito evidentes. E com a combinação

resistido faça parte de um programa como meio

do ritmo musical e a ginástica aeróbia, fez com

de intervenção para obtenção de aptidão física

que esta permanecesse como “febre” até início

em adultos. E ainda para Silva Filho (29), o

dos anos 90 (16).

treinamento de força além de atuar no ganho de
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E, no final dos anos 80 e início dos anos 90, a

O estudo iniciou-se com um levantamento de

musculação assume o lugar do halterofilismo,

dados entre os meses de junho e julho de 2013.

fase marcada como a era do fitness, represen-

Foram filtrados dados retrospectivos entre as

tada pela busca do corpo perfeito, e com cresci-

anamneses (questionário aplicado antes do iní-

mento abrupto devido sua prática habitual

cio das atividades físicas) com todos os alunos

oferecer resultados rápidos (15), esta data foi

que iniciam na academia, instalou-se um pe-

marcando historicamente também devido ter

ríodo de coorte que foi entre 01 de Novembro

ocorrer um aumento significativo de mulheres

2012, data que deu início as atividades da aca-

praticantes de musculação (17).

demia (inauguração), até 31 de Julho de 2013

Observou-se que há uma grande probabilidade

(fim do levantamento).

destas procuras modelo fitness estar sendo

Foi verificado um montante de 512 anamneses,

até os dias de hoje a maior procura pelas aca-

mas houve morte de dados por: a) Impossib-

demias, porém, atualmente parece que há uma

ilidade de leitura total (08 casos), b) falta de

grande variedade de objetivos entre alunos que

assinatura do aluno ou profissional responsável

procuram as academias atualmente, portanto,

(04 casos), com isso, restou-se para utilização

buscam-se com este estudo identificar quais são

e análise de dados 500 anamneses. Após a se-

os objetivos atuais de alunos que procuraram

leção dos documentos, foi feito levantamentos

uma academia para prática de atividade física.

das seguintes variáveis/respostas que possibilitou diagnosticar os perfis e objetivos das pes-

MATERIAIS E MÉTODOS

soas que iniciaram suas atividades físicas.

A pesquisa constou-se de um estudo campo de

Instrumentos

caráter transversal descritivo com abordagens

A coleta valeu-se da utilização dos dados ret-

qualitativas e quantitativas (18). A coleta de

rospectivos das anamneses arquivadas. Retirar-

dados retrospectivos só teve início após autori-

am-se através das respostas contidas nos docu-

zação formal (documentada) com assinaturas

mentos os dados referentes ao (sexo, idade,

do proprietário e coordenador técnico de uma

objetivos iniciais ao entrar na academia, se faz

academia da região Norte do Brasil, na Cidade

uso ou não de medicamentos), dentre os obje-

de Porto Velho – RO, e do responsável e co-

tivos foram distribuídos em 06 categorias: a)

ordenador do estudo, onde constava que nen-

Emagrecer, b) Hipertrofia, c) Tônus, d) Saúde,

hum dado pessoal seria divulgado, sendo utili-

e) Qualidade de Vida (QV), e f) Condiciona-

zadas apenas variáveis numéricas com intuito

mento Físico, e se fazia ou não uso de algum

de preservar a integridade de todos os dados

tipo de medicamento.

coletados.
Procedimentos
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Após feita toda coleta de dados, iniciou-se

Os alunos matriculados dentro do pe-

um tratamento estatístico através do software

ríodo avaliado tinham entre (12 a 68 ± 11,4)

(IBM® SPSS® Statistic, vs 21, Nova York/

anos, dentre estes (54% - n.270) eram do sexo

EUA, 2012), verificando através duma estatís-

feminino e (46% - n.230) masculino, além dis-

tica descritiva os resultados observados.

so, no (Quadro II) descreveu-se também as categorias relacionadas ao sexo e faixa etária dos

RESULTADOS

praticantes.

Quadro I - Característica da amostra
Sexo
Idade

Entre (12 a 17 anos)
Entre (18 a 32 anos)
Entre (33 a 45 anos)
Entre (46 a 68 anos)

Total

Feminino
25
145
67
33
270 (54%)

Total
Masculino
26
124
53
27
230 (43%)

51 (10,2%)
269 (53,8%)*
120 (24%)
60 (12%)
500(100%)

Através dos dados coletados, obser-

anos (53,8%); (c) 33 a 45 anos (24%); e d) 46

varam-se (Figura I) quais eram os objetivos

a 68 anos (12%). Na primeira categoria (a) 12

dos alunos que procuraram a academia para

a 17 anos, o objetivo que mais apareceu foi Hi-

início da prática de atividade física: Emagrecer

pertrofia (6,6% - n.33) e em segundo emagrec-

(57,2% - n.286); Hipertrofia (45,4% - n.227);

er (4,8% - n.24); na categoria (b) 18 a 32 anos,

Tonificar (15% - n.75); Condicionamento

nesta categoria houve um empate entre os obje-

(8,4% - n.42); Saúde (7% - n.35); QV (1,4%

tivos Emagrecer e Hipertrofia (28,8% - n.144);

- n.7) ainda em (9,8% - n.49) dos dados, en-

na categoria (c) 33 a 45 anos, emagrecer foi o

controu-se respostas positivas quanto ao uso al-

que mais apareceu (16,4% - n.82) seguido de

gum tipo medicamentos. Notou-se pelo fato da

Hipertrofia (7,8% - n.39); (d) 46 a 68 anos, a

pergunta referente ao objetivo do indivíduo na

ultima categoria de pessoas com idades mais

academia ser aberta, algumas anamneses apre-

avançadas apresentaram objetivos com maior

sentavam um (1) ou mais objetivos.

índice os objetivos de Emagrecer (7,2% - n.36)

Figura 1 – Visão geral dos objetivos iniciais

seguido de Tonificar (3,6% - n.18), na mesma

dos clientes, e uso de medicamentos.

faixa etária também observou ser a categoria

O Quadro III, evidência os resultados divididos

que mais respondeu positivamente para o uso

em categorias por faixas etárias, sendo dividi-

de medicamentos (9,8% - n.21).

das entre (a) 12 a 17 anos (10,2%); (b) 18 a 32
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Figura 1 – Objetivos iniciais dos clientes, e uso de medicamentos
Objetivos

Categorias
por Idade

Emagrecer Hipertrofia

12 a 17 anos
18 a 32 anos
33 a 45 anos
46 a 68 anos
Total

4,8%
28,8%*
16,4%**
7,2%
57,2%**

6,6%**
28,8%*
7,8%
2,2%
45,4%**

Tonificar

Saúde

QV

0,8%
6,8%*
3,8%
3,6%
15%

0%
2,2%
2,8%*
2%
7%

0%
0,2%
0,4%
0,8%*
1,4%

Cond.
Físico

Faz uso de
medicamento

0,4%
3,8%*
3%
1,2%
8,4%

0%
3,4%
2,2%
4,2%*
9,8%*

Quadro II - (QV) Qualidade de Vida; (*) Faixas etárias que apresentou maior porcentagem; (**) Os 02 objetivos que mais apareceram.

DISCUSSÃO
Quanto ao Quadro II, o qual verificou a característica da amostra, pode-se verificar que houve um número relativamente
maior do público feminino (54% - n.270)
quando comparado ao masculino (46% n.230), estes dados vão de acordo com encontrados em outras pesquisas (19), que

obtiveram uma amostra de 59% mulheres
e 41% de homens. O estudo mostrou ainda
que a idade inicial encontrada nas anamneses foi doze anos, bem próximo a de outros
estudos (20,21) que mostraram idade inicial
de aproximadamente quatorze anos, com
isso, percebe que a pratica de exercícios físicos através de academias engloba diversas
faixas etárias, sendo que no estudo a idade
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variou entre (12 a 68 anos) e apresentou seu

servar alguns estudos, pois, no estudo de Barros

maior percentil entre os adultos jovens (18 a 32

(26) realizado na cidade do Rio de Janeiro, com

anos) que representaram (53,8% ± 0,825) pare-

06 adolescentes do sexo masculino e idades en-

cidos com o de Filardo & Leite (22) que teve

tre 14 a 16 anos, verificaram que o que estes

78,8% entre (20 e 30) anos, após avaliar dois

indivíduos mais objetivavam na academia era

grupos que variavam entre (20 a 40 anos).

hipertrofia o que segundo eles, resultaria numa

Quanto aos objetivos gerais da amostra ao ini-

melhor satisfação pessoal com o corpo.

ciar seus exercícios físicos, (Figura I), ficou

No estudo de Tahara et al., (23) que avaliou 50

evidente que os objetivos estéticos são pre-

alunos que frequentavam academia na cidade

dominantemente maiores quantos aos demais,

de Rio Claro/SP, com idades até 24 anos, de

pois, Emagrecimento (57,2% - n.286); e Hiper-

ambos os sexos, notou que as questões estéti-

trofia (45,4% - n.227); conseguiram porcenta-

cas são as que primeiro incidem seguida pelo

gens significativamente diferenciadas quanto

quesito qualidade de vida 23,33%, diferente-

aos outros objetivos: Tonificar (15% - n.75);

mente do presente estudo que apresentou nos

Condicionamento (8,4% - n.42); Saúde (7% -

objetivos gerais 1,4% e quando categorizado a

n.35); QV (1,4% - n.7), estes resultados estão

uma idade aproximada a esta, sendo a categoria

de acordo com vários outros estudos (22-25).

(b) entre 18 a 32 anos, esta porcentagem cai

Este estudo pode mostrar que além de a esté-

ainda mais, enquadrando-se em (0,2%).

tica ser o maior objetivo da amostra geral, ao

Já o estudo de Araujo et al.,(10) avaliou

categorizá-la por faixas estarias (Quadro III),

83 alunos de ambos os sexos, com idades entre

nota-se que a estética ainda se mantém unani-

(18 a 36 anos) da cidade de Caratinga/MG, e

memente em todas as categorias de faixas

pode notar que 50,6% destes objetivam esté-

etárias, tendo na categoria (a) 12 a 17 anos,

tica. Noutro estudo com faixa etária parecida,

(b) 18 a 32 anos, (c) 33 a 45 anos, os objetivos

avaliaram 179 pessoas de ambos os sexos da ci-

estéticos emagrecer e hipertrofia sendo como

dade de Curitiba/PR, feito por Filardo & Leite

primeiro e segundo objetivo respectivamente

(22) que os dividiram em dois grupos a) entre

mais aparente, e por fim a ultima categoria (d)

20 a 30 anos, e b) entre 30,1 a 40 anos, notou

46 a 68 anos, o objetivo emagrecer foi vanta-

em ambos os grupos que os objetivos princi-

josamente maior que os demais.

pais eram perda de peso e ganho massa muscu-

Como exemplos da estética ser predominante-

lar, e não obstante os autores verificaram ainda

mente a mais aparente dentre os objetivo de

que, 55% das mulheres que desejavam redução

quem procura iniciar suas atividades físicas,

do peso corpora, somente 16,9% destas neces-

em quaisquer que seja sua idade, podemos ob-

sitavam realmente da perda.
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Ravagnani et al., (24), que após investigar 194

faixa etária entre 46 a 68 anos, indivíduos das

de ambos os sexos, com idades aproximada-

outras faixas etárias demonstram descontenta-

mente entre (42,3 e 43,8 anos) em homens e

mento exagerado com o corpo e grande preocu-

mulheres respectivamente da cidade de Botu-

pação com a beleza (21), e acabam desejando

catu/SP, notou que 61% das mulheres e 28%

resultados desnecessários referentes as suas

dos homens buscavam objetivos estéticos,

estéticas corporais, Filarpo; Leite (22) afirmam

notou-se algo atípico, pois, verificaram neste

que este desejo demasiado, atingiu 16,9% das

estudo que 58% dos homens, buscavam con-

mulheres que avaliaram. Essa busca pela “boa”

dicionamento físico, e não objetivos estéticos

estética, faz com que os praticantes, busque até

como no presente estudo, podendo se especular

mesmo outros recursos, além dos exercícios

quanto ao seu número de indivíduos do sexo

físicos, assim como descreve Araújo et al.,(20)

masculino ser consideravelmente menor que

que analisaram 183 indivíduos do sexo mascu-

presente estudo.

lino, com idade entre (14 a 51 anos), e obser-

Conforme a idade avança, percebe-se que os

varam que na idade entre (18 e 26 anos) e veri-

objetivos vão se desvinculando dos objetivos

ficando que 34% destes indivíduos consomem

estéticos, pois, no estudo de Santos & Knijnik

suplementos, e que indivíduos com idades

(27) foram estudadas 30 pessoas, de ambos

entre 18 e 26 anos, apresentam fortes tendên-

os sexos com idades entre 40 a 60 anos, onde

cias a serem usuários de anabolizantes, ou seja,

44% relataram lazer e qualidade de vida como

grande parcela da sociedade, busca fins estéti-

primeiro objetivo, com isso, cria-se um pressu-

cos a todos custo, sem analisar se os meios aos

posto, que quanto maior a idade, menos chance

quais recorrem, são primeiramente saudáveis.

dos objetivos ao iniciar uma atividade física
seja estético, e divergindo do presente estudo

CONCLUSÃO

devido ter apresentado na categoria (d) entre 46
a 68 anos o objetivo qualidade de vida como 5º

Pode-se concluir que os objetivos principais

colocado, sendo a estética vinda em primeiro

dos alunos que iniciaram a academia foram

lugar. Porém, num estudo com idades mais

predominantemente estéticos (emagrecimento

avançadas (28), o qual questionaram 120 indi-

e hipertrofia), mesmo quando categorizados

víduos de ambos os sexos com idades entre (60

por idades. E, que os objetivos relacionados

a 85 anos) da cidade de Recife, descreveram

à saúde e qualidade de vida dos praticantes,

que 84.2% destes objetivam melhora da saúde.

infelizmente não são os objetivos iniciais que

Após confrontar os dados do presente estudo

os norteiam para pratica habitual de exercícios

com outras pesquisas, pode-se notar retirando a

físicos.
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Observou-se também que nas faixas etárias entre 40 a 50 anos e acima, não houve um consenso por divergir de outros estudos encontrados,
com isso, nota-se á necessidade de novos estudos que avaliem iniciantes de atividades físicas
com idades avançadas.
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