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RESUMO 

No Brasil assim como em outros países as academias de ginástica permanecem fechadas como uma 

medida de segurança para tentar conter o avanço da COVID19, esta foi uma das estratégias adotadas, 

entretanto é uma abordagem que pode induzir a uma redução no nível de atividade física acarretando 

consequências à saúde. Pensando nisso, uma academia no interior de São Paulo, decidiu disponibilizar 

treinos online para que seus alunos durante o período de isolamento dessem continuidade em seus 

exercícios em casa. O objetivo do trabalho foi verificar como seria a aceitação de praticantes de 

atividades academia ao treinamento online. O instrumento utilizado foi um questionário criado pelos 

pesquisadores com questões autorreferidas. Conclui-se que o treinamento online obteve uma baixa adesão 

entre os praticantes de atividades de academia e necessita de novos estudos quanto a sua aplicabilidade. 
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ABSTRACT 

 
In Brazil as well as in other countries the gyms remain closed as a security measure to try to contain the 

advancement of COVID19, this was one of the strategies adopted, however it is an approach that can 

induce a reduction in the level of physical activity with consequences the health. Thinking about it, a gym 

in the interior of São Paulo, decided to provide online training so that its students during the isolation 

period could continue their exercises at home. The objective of the work was to verify how the 

acceptance of practitioners of gym activities to online training would be. The instrument used was a 

questionnaire created by the researchers with self-reported questions. It is concluded that online training 

obtained a low adherence among practitioners of gym activities and needs further studies regarding its 

applicability. 
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1 – INTRODUÇÃO  

 

Nas últimas décadas ocorreu um aumento significativo do número de academias 

de ginástica formalizadas no Brasil em 2000 existiam 4 mil academias, e em 2014 esse 

número aumentou para 33 mil. Estima-se que essas academias atendam uma média de 8 

milhões de pessoas em todo território nacional, tornando o Brasil o segundo país com 
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maior número de academias formalizadas no mundo, ficando atrás somente dos Estados 

Unidos (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ACADEMIA, 2017).  

A busca por saúde e bem-estar tem crescido na população das mais diversas 

classes sociais e faixas etárias, e o exercício físico além de uma prática saudável, pode 

ser um excelente meio de aliviar as tensões do dia a dia. Sendo assim, as academias de 

ginástica e musculação se tornaram a principal escolha para alguns indivíduos 

(NOVAES, 1999).  

A escolha pela pratica de atividade física em academias pode se dar pelo fato de 

as academias atenderem a diferentes necessidades e demandas individuais, já que 

oferecem serviços a quem busca ganho de massa muscular, e aqueles que procuram uma 

melhor qualidade de vida ou apenas uma interação social (SILVA; DAMATTO, 2019). 

Desta forma as academias são compreendidas como centros de condicionamento 

físico que oportunizam o ambiente e orientação para a prática de exercícios físicos 

(ROJAS, 2003), onde se oferecem serviços de avaliação, prescrição e orientação sob a 

supervisão direta de um profissional de educação física (TOSCANO; 2001). 

Isso faz com que a procura por estes locais tenha um aumento, e neste contexto o 

profissional se torna um agente fundamental no processo, a sua função se dá através da 

motivação e elaboração dos programas de treinamento conforme a especificidade de 

cada cliente ou grupo. (SABA, 2001; PRESTES et al., 2016). 

Entretanto, durante o momento atual, as academias encontram-se fechadas, 

devido à manifestação do novo coronavírus (SARS-CoV-2), causador da doença 

COVID-19. A denominação COVID-19 vem da abreviação, em inglês, de 

CoronavirusDisease2019, em referência ao ano da descoberta (2019). O termo 

coronavírus se refere a uma família de vírus que causam infecções respiratórias já 

conhecida desde a década de 60 (VELAVAN & MEYER, 2020). 

O coronavírus foi detectado em 31 de dezembro de 2019, em Wuhan, na China, 

e a Organização Mundial de Saúde declarou em 11 de março de 2020 que o surto de 

COVID-19 evoluiu para uma pandemia (LAU, KHOSRAWIPOUR, KOCBACH, 

MIKOLAJCZYK,ICHII, SCHUBERT, 2020). Com a doença se espalhando por todo o 

mundo, uma das medidas das autoridades foi o fechamento de locais públicos. 

Esta medida tem intuito de evitar a transmissão do vírus, ação tomada pelos 

governos, entretanto é preciso estar ciente que esta ação pode causar um aumento na 
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inatividade física trazendo risco à população, devido à mudança drástica na rotina 

destes, o que corrobora com os estudos de Chen et. al. (2020). Assim, após o 

fechamento, as academias adotaram a estratégia para manter seus clientes ativos, a fim 

de minimizar os possíveis efeitos do sedentarismo causado pelo distanciamento social. 

A forma encontrada para manter as atividades consistiu na utilização das 

plataformas digitais como os aplicativos de treino que funcionam como guia para os 

exercícios em casa, assim como as redes sociais Instagram e Facebook são utilizados na 

manutenção da rotina de treinos, que são adaptados e transmitidos através de Lives.  

Este tipo de abordagem se demonstrou válida como demonstrou um estudo de 

Elder (2016) o treinamento online é eficaz para manter os níveis de manutenção do 

condicionamento físico. Desta forma os alunos se mantêm ativos, com a prática de 

exercícios melhorando o sistema imunológico, diminuindo a suscetibilidade a doenças 

como as infecções virais (CAMPBELL; TURNER, 2018). 

Após análise destas situações entendeu-se por necessário averiguar por meio de 

um questionário a percepção de praticantes de uma academia aos treinos online no 

período de isolamento social, com o objetivo de verificar se as atividades postadas têm 

suprido as necessidades dos praticantes da academia durante o período de isolamento 

social. 

 

 

 

 

 

2 – MATERIAL E MÉTODOS  

 

Trata-se de um estudo de caráter transversal, com características descritivas 

apresentadas de forma quanti-qualitativa. A amostra foi composta por 1803 voluntários, 

de 2 academias na cidade de Itapeva e 1 na cidade de Itaberá, ambas no estado de São 

Paulo, sendo que no total 925 voluntários responderam ao questionário, caracterizando 

53% do total de alcance da pesquisa. 

Para a seleção dos voluntários foram utilizados os seguintes critérios: estarem 

matriculados e ativos nas academias, possuir algum equipamento com acesso à internet, 
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autorizar a participação via termo de conscientização livre e esclarecido (TCLE). Com 

os voluntários menores de 18 anos foi feito um contato inicial com o responsável, após 

o consentimento e permissão foi liberada a participação na pesquisa. 

A pesquisa utilizou para coleta dos dados um questionário fechado elaborado 

pelo pesquisador na plataforma GOOGLE DOCS, composto de 21 perguntas, aplicados 

de forma anônima a alunos das academias, no período de 05 de maio de 2020 a 05 de 

junho de 2020. Os dados foram tabulados em uma planilha no Microsoft Excel 2010, 

versão Office Microsoft, onde foi possível delinear um cenário das características dos 

alunos antes e durante o distanciamento social.  

 

3 – RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 Os resultados obtidos buscaram analisar o comportamento de praticantes de 

academias em relação aos treinos online no período de isolamento social, assim foi 

possível conhecer o perfil dos alunos e a percepção a respeito desta categoria de treino 

com os resultados foi possível verificar se houve ou não adesão a esta modalidade. A 

presente pesquisa demostrou que no período da coleta dos dados 80,2% dos 

entrevistados estavam em isolamento social, já 19,8% não estão praticando o isolamento 

(Gráfico 1). 

 

Gráfico 1- Praticando o Isolamento Social 
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Na questão sobre o gênero, fica evidente uma superioridade quantitativa das 

mulheres; elas são 61,5% das entrevistadas e os homens são 38,5%. Estes dados 

corroboram os resultados obtidos na pesquisa feita por Silva (2008) e na pesquisa de 

Klain (2010) onde também foi notado que a maioria dos entrevistados eram mulheres 

(72%). Os dados compactuam com os resultados obtidos nesta pesquisa, e demonstram 

que estes locais, antes frequentados em sua maior parte por homens, atualmente se 

encontram em níveis de igualdade, ou até de superioridade feminina. 

O público entrevistado é em sua maioria composto por jovens adultos na faixa 

etária dos 20 a 29 anos, correspondendo a 33,5% dos entrevistados. A segunda faixa 

etária com maior proporção é dos 30 a 39 anos, com 29,5%, enquanto que os alunos de 

40 a 49 anos que correspondem a 13,4% dos entrevistados. Os dados encontrados 

corroboram com os achados por Fermino et. al. (2010), onde a faixa etária dos 20 a 29 

anos é em sua maioria.  

Com relação ao tempo de prática, a pesquisa evidenciou um resultado 

predominante de alunos iniciantes, pois 26,3% dos entrevistados treinam há menos de 6 

meses na academia; a segunda faixa etária é de alunos com 1 a 2 anos de prática, sendo 

19,9 % dos entrevistos, seguidos dos alunos que treinam há mais de 6 meses a 1 ano 

(17,9%). Os resultados encontrados na pesquisa de Zanette (2003), demonstraram que 

70% de sua amostra frequentou mais de uma academia, e deste grupo, 57% fizeram isso 

em menos de um ano e 43% em mais de um ano. Assim, tal autor identificou a presença 

de uma relativa rotatividade entre os alunos em academias, o que pode ser relacionado e 

pode ter ocorrido com dados encontrados nesta pesquisa (Gráfico 2). 
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Gráfico 2 – Tempo de prática dos entrevistados. 
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Quando perguntado aos alunos se durante o isolamento social eles tinham 

praticado exercícios em casa a fim de tentar manter a rotina de treinos, a questão 

demonstrou que a maior parte dos alunos (26,6%) nunca fez nada porque desanimou, já 

18,4% responderam que treinaram duas vezes na semana, e 16,9% treinou apenas uma 

vez na semana. Esta informação adquirida demonstra que, analisando a frequência de 

treinos dos entrevistados antes do isolamento e durante o isolamento social, houve uma 

baixa significativa da frequência de treinos da semana e pouco interesse dos 

entrevistados em manter a pratica de exercícios em casa. 

Os entrevistados foram questionados se haviam saído de casa para praticar 

algum tipo de exercício no período de Isolamento social, assim 54,9% dos entrevistados 

não saiu de casa para esta finalidade, já 38,7% dos entrevistados respondeu que saia de 

vez em quando, e 6,4% deles saía todos os dias para praticar outro tipo de atividade. 

Dos alunos que têm praticado exercícios em casa, 46,5% responderam que às 

vezes faziam algum exercício, 32,2% não gostam de treinar em casa, e 21,3% dos 

alunos responderam que praticam exercícios frequentemente em casa. Relacionando os 

dados com o tempo que disponibilizaram para praticar uma atividade em casa, os alunos 

que responderam que às vezes fazem algum exercício, 56,04% responderam que levam 

de 30 minutos a 1 hora para treinar, já 30,93% responderam que utilizaram apenas 30 

minutos para treinar, 6,97% responderam que levaram 1 a 2 horas para treinar e 6,06% 

das respostas não se aplicam. 

Os alunos que responderam que praticam exercícios frequentemente, 65,98 % 

deles levam de 30 minutos a 1 hora para treinar, 22,33% responderam que levam de 1 a 

2 horas para treinar, 9,64% treinam em até 30 minutos e 2,05% treinam por mais de 2 

horas (Gráfico 3). 
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Gráfico 3 – Tempo de prática de exercício durante o isolamento. 
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gosta de fazer exercícios em casa e 18,9% respondeu como outros motivos os resultados 

encontrados podem ser explicados devido aos entrevistados serem em sua maioria 

praticantes de musculação, fazendo com que a falta de equipamentos específicos seja o 

principal motivo para a baixa adesão à prática.  

Na questão sobre ter acompanhado a lives (Instagram e Facebook) de treino, 

49,4% dos entrevistados responderam que não acompanharam e 35,9% disseram que 

acompanham as aulas às vezes. Para compreender se as lives de treino seriam capazes 

de transmitir o conteúdo de treino, foi questionado se esta metodologia era de fácil 

assimilação, e para 47,4% dos entrevistados que acompanharam esse conteúdo, os 

treinos pela lives são didáticos e de fácil assimilação, 5,9% disseram que depende do 

professor e 1,2% dos alunos responderam que não assimilaram o conteúdo. 

Este instrumento citado tem sido a forma utilizada para a interação dos 

professores com os alunos neste momento atual, entendendo que os exercícios físicos ao 

ar livre, clubes e academias estão suspensos, e a solução foi recorrer aos recursos 

tecnológicos de videoconferência pela internet. Ainda que esse público não demonstrou 

aderência a esta categoria o relato de Costa; Vigário (2020) ressalta que este 

instrumento é um importante aliado, pois além de permitir a transmissão em tempo real 

do conteúdo por professores é observado como um fator motivador a interação entre os 

participantes.  

Na pesquisa feita por Huamaní (2020), em que verificou atividade física virtual 

na qualidade de vida em idosos, o ambiente virtual pode ser uma das alternativas para 

manter a rotina de treinos durante o isolamento social, e os resultados demonstram que a 

atividade física virtual ou remoto é importante para melhorar a qualidade de vida em 

idosos. 

Cerca de 40,1 % já ouviram falar do aplicativo de treino e 30,6% nunca usaram 

o aplicativo, e a maioria dos alunos 49,3% não gostam de utilizar o celular para treinar. 

Quanto a percepção dos alunos com relação ao treinamento online (Facebook, 

Instagram e aplicativo) 47,7% dos entrevistados não treinou, os alunos que treinaram 

26,6% disse que se sentiu bem já 18,3% disse que é melhor que não fazer nada. E na 

opinião de 69,4% dos entrevistados a academia fez o suficiente durante o período de 

isolamento social para mantê-los praticando exercícios, já 28,2% preferem não opinar.  
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4 – CONCLUSÃO 

 

 

           Durante a pandemia do COVID19 o treinamento online surgiu como uma 

alternativa para a prática de exercícios em qualquer local, o ambiente virtual está cada 

vez mais presente no dia a dia das pessoas, e durante o período de isolamento social os 

profissionais de Educação física podem levar o exercício a seus alunos a fim de manter 

os níveis de atividade física.  

O resultado da pesquisa demonstrou que houve pouca adesão do treinamento 

online com praticantes de academia, e o fato de não gostarem de usar celular durante o 

treino, bem como a necessidade de materiais e equipamentos específicos fez com que os 

alunos não tivessem motivação em continuar se exercitando.  

Diante da análise, é fundamental conhecer os interesses de seus alunos, desta 

forma poderá elaborar, orientar, e motivar uma atividade mesmo que a distância, 

mantendo fisicamente ativo. O profissional expande seu campo de atuação chegando a 

mais alunos sem um custo elevado. 

 

5 – REFERÊNCIAS 

 

BALBINOTTI, M. A. A., & CAPOZZOLI, C. J. (2008). Motivação à prática 

regular de atividade física: um estudo exploratório com praticantes em 

academias de ginástica. Revista Brasileira de Educação Física e Esporte, 

22(1), 63-80 

 

CAMPBELL, J. P., & TURNER, J. E. (2018) Debunking the Myth of Exercise-

Induced Immune Suppression: Redefining the Impact of Exercise on 

Immunological Health Across the Lifespan. Frontiers in immunology, 9, 

648.  

 

P. CHEN, L. MAO, G.P. NASSIS, P. HARMER, B.E. AINSWORTH, F. LI 



 

REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE CIÊNCIAS APLICADAS DA FAIT. V.16. n. 2. Novembro, 2020.  
 

Coronavirus disease (COVID-19): the need to maintain regular physical 

activity while taking precautions J Sport Health Sci, 9 (2020), pp. 103-104 

 

COSTA, R. M. R.; VIGÁRIO, P. A covid-19 e o distanciamento social: 

quando a onda da internet substituiu a onda do mar para a prática de 

exercícios físicos. Rio de Janeiro. v.25. n. 51. p. 335-356. jul./out. 2020.  

 

EKELUND U, STEENE-JOHANNESSEN J, BROWN WJ, FAGERLAND MW, 

OWEN N, POWELL KE, et al. Lancet Sedentary Behaviour Working Group. 

Does physical activity attenuate, or even eliminate, the detrimental 

association of sitting time with mortality? A harmonised meta-analysis of 

data from more than 1 million men and women. Lancet. 

2016;388(10051):1302–10. 

 

ELDER AJ, SCOTT WS, KLUGE MA, ELDER CL. CyberEx internet-based 

group exercise for rural older adults: a pilot study. Act Adapt Aging 2016 

Jun;40(2):107-124. 

 

FERMINO RC, PEZZINI MR, REIS RS. Motivos para prática de atividade 

física e imagem corporal em frequentadores de academia. Rev Bras Med 

Esporte 2010; 16(1):18-23.     

 

FRIZON F, MACEDO SMD, YONAMINE M. Uso de esteróides andrógenos 

anabólicos por praticantes de atividade física das principais academias 

de Erechim e Passo Fundo/RS. Rev Ciênc Farm Básica Apl 2005;26:227-2. 

 

JESUS, LAZARA LAYANE de, MACEDO, ANDERSON GEREMIAS e 

OLIVEIRA, DAVID MICHEL de. Perfil e comportamento de praticantes de 

atividade física supervisionada em academia de ginástica do sudoeste 

goiano. SALUSVITA, Bauru, v. 38, n. 1, p. 27-39, 2019. 

 



 

REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE CIÊNCIAS APLICADAS DA FAIT. V.16. n. 2. Novembro, 2020.  
 

KLAIN, INGI PETITEMBERTE. Determinantes de aderência, manutenção e 

desistência de um programa de treinamento personalizado. Dissertação de 

Mestrado atividades de academia e prescrição do exercício da Universidade de 

Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila Real, 2010 

 

LAU, H., KHOSRAWIPOUR, V., KOCBAC, P., MIKOLAJCZYK, A., ICHII, H. & 

SCHUBERT, J. et al. Internationally lost COVID-19 cases. Microbiol 

Immunol Infect. 2020 Mar 14. pii: S1684-1182(20)30073-6. 

 

LIZ, C.M.de.; et. al.; Aspectos motivacionais para a prática de exercício 

resistido em academias; Educação Física em Revista. V.7; nº1. Fev/ma/abr. 

2013 

 

LOLLO, P.C.B. Perfil dos alunos das academias de ginástica de Campinas. 

EFDeportes.com, Revista Digital. BuenosAires. Vol.10. Num. 76. 2004 

 

NOVAES, J. S. Ginástica em academia no Rio de Janeiro: uma pesquisa 

histórico-descritiva. Rio de Janeiro: Sprint,1991.  

 

OSCAR GUTIÉRREZ HUAMANI, EDWIN HÉCTOR EYZAGUIRRE 

MALDONADO, DELIA ANAYA. La actividad física virtual en la calidad de 

vida de los ancianos en la pandemia COVID -19. Vol 3, No 5 2020. 

 

O mercado de fitness. acadbrasil.com.br. Disponível em:http:// 

www.acadbrasil.com.br/mercado.html 

 

PATE, R. R., O´NEILL, J. R., & LOBELO, F. (2008). The evolving definition of 

“sedentary”. Exercise and Sport Sciences Reviews, 36(4), 173–178 

 

PRESTES et al. Prescrição e periodização do treinamento de força em 

academias. Barueri, SP: Manole, 2016. 246 f. 

 



 

REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE CIÊNCIAS APLICADAS DA FAIT. V.16. n. 2. Novembro, 2020.  
 

ROJAS, P.N.C. Aderência aos Programas de Exercícios Físicos em 

Academias de Ginástica na Cidade de Curitiba – PR. 2003. 203 f. 

Dissertação (Mestrado EM Educação Física), Universidade Federal de Santa 

Catarina, Florianópolis. 

 

SABA, F. Aderência: a prática do exercício físico em academia. Curitiba, 

PR: Manole, 2001. 120 f. 

 

SILVA, L. C. da.; DAMATTO, R.L.; Perception of clients of gymnastics 

academies in relation to the physical education professional. Fiep Bulletin. 

V.89 p.265-267, 2019.   

 

SILVA MC, ROMBALDI AJ, AZEVEDO MR; HALLAL PC. Participação atual e 

passada em academias de ginástica entre adultos: prevalência e fatores 

associados. Rev Bras Ativ Fis Saude. 2008;13(1):27-35. 

 

TREMBLAY MS, AUBERT S, BARNES JD, SAUNDERS TJ, CARSON V, 

Latimer-Cheung AE, et al. Sedentary Behavior Research Network (SBRN) - 

Terminology Consensus Project process and outcome. Int J Behav Nutr Phys 

Act. 2017;14:75.  

 

TREMBLAY, M.S., AUBERT, S., BARNES, J.D. et al. Sedentary Behavior 

Research Network (SBRN) – Terminology Consensus Project process and 

outcome. Int J Behav Nutr Phys Act 14, 75 (2017). 

 

TOSCANO JJO. Academias de ginástica: um serviço de saúde latente. Rev 

Bras Ciênc Mov 2001;9:40---2 

 

VAN der PLOEG HP, CHEY T, KORDA RJ, BANKS E, BAUMAN A. Sitting 

time and all-cause mortality risk in 222 497 Australian adults. Arch Intern 

Med. 2012 Mar 26;172(6):494-500. 

 



 

REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE CIÊNCIAS APLICADAS DA FAIT. V.16. n. 2. Novembro, 2020.  
 

VELAVAN, T.P. & MEYER, C.G. The COVID‐19 epidemic. Trop Med Int 

Health, 2020 Mar;25(3):278-280. 

 

WORLD HEALTH ORGANIZATION. More active people for a healthier 

world: Global Action Plan on Physical Activity 2018-2030. Geneva: World 

Health Organization; 2018 

 

 or    ea t   r ani ation.   201   . Global action plan on physical activity 2018–

2030: more active people for a healthier world. World Health Organization 


