
 

XI EPCC 
Anais Eletrônico 

29 e 30 de outubro de 2019 

  
MOTIVAÇÃO PARA A PRATICA DE EXERCÍCIOS FÍSICOS EM 
ADOLESCENTES COM EXCESSO DE PESO OU OBESIDADE 

 
Henrique Broio de Souza1, Fabiano Mendes de Oliveira2, Henoc Fassina3, Sônia Maria 

Marques Gomes Bertolini4, Bráulio Henrique Magnani Branco5 
 

¹Acadêmico do Curso de Bacharelado em Educação Física, Centro Universitário de Maringá – UNICESUMAR. Bolsista Fundação 
Araucária. henriqbroio@gmail.com 

²Acadêmico do Curso de Pós-Graduação em Nutrição Esportiva, Centro universitário de Maringá – UNICESUMAR. 
fabiano.oliveira@unicesumar.edu.br 

3Acadêmico do Curso de Bacharelado em Educação Física, Centro Universitário de Maringá – UNICESUMAR. Bolsista Fundação 
Araucária. henoc.fassina@gmail.com 

4Professora, Doutora, Coordenadora do Curso de Pós-Graduação em Promoção da Saúde (Stricto-Sensu), Centro Universitário de 
Maringá – UNICESUMAR. sonia.bertolini@unicesumar.edu.br 

5Orientador, Doutor, Programa de Pós-Graduação de Promoção de Saúde (Stricto-Sensu), Centro Universitário de Maringá – 
UNICESUMAR. braulio.branco@unicesumar.edu.br 

 
RESUMO 

A motivação para a prática de exercícios físicos (EF) é relevante para identificar a adesão, prazer e satisfação 
de adolescentes quanto a prática de atividade física (AF). Na sociedade contemporânea, os adolescentes têm 
se tornado mais sedentários e diante disso, verifica-se a elevação da prevalência de diferentes doenças 
crônicas não-transmissíveis, principalmente a obesidade. Por isso o objetivo do trabalho foi analisar a 
motivação para a prática de EF em adolescentes com excesso de peso ou obesidade. A presente pesquisa 
tem abordagem quantitativa, do tipo transversal, descritiva. O questionário de motivação para a prática de AF 
foi aplicado antes dos adolescentes sedentários iniciarem as intervenções interdisciplinares (educação física, 
nutrição e psicologia). A amostra foi composta por 40 adolescentes de ambos os sexos, com média de idade 
de 14,5 ± 1,6 anos, sendo eles separados em grupos por faixa etária e gênero. O questionário de motivação 
intrínseca para a prática de AF é composto por três questões em uma escala tipo likert, que engloba 
classificações: “discordo fortemente” até “concordo fortemente”, separando as classificações em: ruim, 
razoável, bom e excelente. Os adolescentes apresentaram em sua maioria níveis razoáveis de motivação. 
Com bases nestas afirmações concluímos que estes adolescentes apresentam um alto nível de risco a sua 
saúde por conta do seu estado nutricional e sua motivação, tornando-se de suma importância oportunizar a 
prática de AF em diferentes ambientes, tais como: escolas, centros comunitários, unidades básicas de saúde, 
praças e centros esportivas, visando a promoção da saúde, principalmente, nessa faixa etária da população. 

 
Palavras-chave: Medicina preventiva; Obesidade pediátrica; Saúde do adolescente; Saúde pública. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 
Os benefícios biopsicossociais decorrentes da prática de atividade física são bem 

estabelecidos pela comunidade acadêmica, os quais estão associados a redução dos 
sintomas de ansiedade e depressão (WING HO et al., 2015), o aumento da expectativa de 
vida (PANG WEN et al., 2011), melhoria da aptidão cardiorrespiratória (SHORTREED et 
al., 2013), dos parâmetros concatenados a composição corporal (ALBERGA et al., 2011; 
ALBERGA et al., 2013), dentre outros. No entanto, a prevalência de inatividade física entre 
os adolescentes denota valores que oscilam entre 2 até 80% no sexo masculino e de 14 a 
91%, no sexo feminino (SILVA et al., 2018). Ressalta-se que a prática de atividade física 
na adolescência está intimamente ligada a aderência para a atividade física na vida adulta 
(BÉLANGER et al., 2015). Tendo em vista os pontos supramencionados, no caso do 
adolescente ser sedentário, dificilmente os hábitos saudáveis serão incorporados na fase 
adulta, assim como no decorrer do processo de envelhecimento. 

Desse modo, a inatividade física eleva os riscos de chance de acometimentos às 
doenças crônicas não transmissíveis (DCNT´s), que elevam exponencialmente os gastos 
do sistema público e particulares de saúde (SCHMIDT et al., 2011). Nesse sentido, 
tratando-se de tratamento das DCNT´s, evidências científicas apontam que no cenário 
brasileiro, caso houvessem reduções na ordem de 50% no que tange o sedentarismo, 
haveria uma redução de 13% do custo com medicamentos para diabetes mellitus e 12% 
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para hipertensão arterial sistêmica (BIELEMANN et al., 2010). Portanto, somente com o 
estímulo a prática de atividade física, seria observada uma economia na ordem de USD$ 
1,14 bilhões (BIELEMANN et al., 2010). Comparativamente, na Inglaterra, os casos de óbito 
por doenças relacionadas à inatividade física geram gastos por volta de USD$ 1,62 bilhões 
(ALLENDER et al., 2007). Deste modo, verifica-se que bilhões de dólares são gastos 
anualmente decorrentes dos impactos causados pelo sedentarismo. 

Assim, ao observar os referidos problemas de saúde pública, se faz necessária uma 
visão mais séria acerca do assunto, bem como sobre os novos hábitos que a sociedade 
moderna tem acarretado ao homem moderno (FONSECA et al., 2011). Como consequência 
desses novos hábitos Lourenço et al. (2017), abordam que as crianças e adolescentes 
apresentam excessivo deslocamento passivo em diferentes atividades do dia a dia. Assim 
tendo em vista que a alimentação da população em geral tem mudado, atualmente, verifica-
se o aumento do consumo de alimentos processados e ultraprocessados que são 
desbalanceados nutricionalmente, além de serem excessivamente calóricos (CARDIEL et 
al., 2010). Portanto, fundamentado em um dos princípios do ganho de peso (balanço 
energético positivo) (ENES et al., 2010) a sociedade segue em processo de acúmulo de 
calorias, os quais são fatores associados demasiadamente ao comportamento passivo e 
desiquilíbrio nutricional. 

Suplementarmente, a inatividade física está relacionada a vários fatores que podem 
funcionar como barreiras para a prática da atividade física, como por exemplo: fatores 
socioeconômicos, a escolaridade dos pais, tempo para a prática da atividade física, 
companhias, tamanho da cidade, faixa etária, motivação, dentre outros que podem levar a 
não aderir ao movimento (SILVA et al., 2018; DIAS et al., 2015). Consequentemente, a 
prática de atividade física está relacionada com fatores sob a responsabilidade de políticas 
públicas e da gestão pública, pela necessidade de campanhas que consigam atingir 
buscando suprir as necessidades do indivíduo e do seu grupo social, a fim de encorajá-los, 
além da importância da disponibilização de locais seguros e próximos das comunidades 
(SILVA et al., 2018).  

Por conseguinte, a motivação seguindo a teoria da autodeterminação, pode ser 
intrínseca, extrínseca e amotivacional (BALBINOTTI et al., 2011). Destarte, a motivação 
intrínseca é uma vontade interna e própria do indivíduo, ao passo que a extrínseca se refere 
a uma vontade vinda do ambiente externo, como agente influenciador (BALBINOTTI et al., 
2011).  Conjectura-se também que a amotivação é um estado motivacional, porém é uma 
vontade contrária a ação, por não encontrar bons motivos ou não ter interesse suficiente 
(APPEL-SILVA et al., 2010). Ademais, existe a possibilidade de grupos diferentes 
possuírem níveis de motivação distintos, como por exemplo: comparar a motivação de 
indivíduos eutróficos, com excesso de peso e até mesmo, a obesidade (BALBINOTTI et al., 
2009). Sendo assim, o objetivo central do presente estudo foi analisar a motivação 
intrínseca para a prática de exercícios físicos em adolescentes com excesso de peso ou 
obesidade. 

 
2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 
2.1. AMOSTRA 

 
Participaram do estudo 40 adolescentes entre 12 e 18 anos de ambos os sexos, 

apresentando também um índice de massa corporal (IMC) com média de 34,0 ± 4,9 kg/m², 
reconhecendo o menor valor em 25,2 kg/m² e o maior valor em 47,1 kg/m². Toda a amostra 
foi composta por integrantes de um projeto de extensão efetuado pelo grupo de estudos 
GEFFEND (Grupo de Estudos em Educação Física, Fisioterapia, Esportes, Nutrição e 
Desempenho - UNICESUMAR). Os questionários foram aplicados nas dependências do 
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LIIPS (Laboratório Interdisciplinar de Intervenção em Promoção de Saúde) dentro do 
campus do Centro Universitário de Maringá – UNICESUMAR, localizado em Maringá. 

 
2.2. INSTRUMENTOS 

 
Foram investigadas informações referentes ao sexo, idade, massa corporal e 

estatura. Os adolescentes foram agrupados por faixa etária, da seguinte forma: 12 a 14 
anos e 15 a 18 anos de idade. O índice de massa corporal (IMC) foi calculado por meio da 
equação: [IMC = massa (kg) /estatura² (m) ]. Para a classificação do estado nutricional, 
utilizou-se os padrões de curva de crescimento para meninos e meninas da Organização 
Mundial de Saúde (2007) e pelo Ministério de Saúde (BRASIL, 2011), na qual os 
adolescentes foram classificados em: sobrepeso, obesidade e obesidade grave. 

Foi utilizado o questionário de motivação intrínseca desenvolvido pela Canadian 
Assessment of Physical Literacy - Second Edition (2017) (LONGMUIR et al., 2018), que 
dispõe de três questões: 

• Eu gosto muito de fazer atividades físicas;  

• É divertido fazer atividade física;  

• Eu acho atividade física muito agradável. 
 As respostas são dispostas em uma escala tipo Likert, com 5 opções de respostas: 

1) discordo fortemente; 2) discordo parcialmente; 3) concordo parcialmente; 4) concordo e 
5) concordo fortemente. Com relação ao cálculo do escore e classificação, foram seguidas 
as indicações do Calp-2-manual (2017). No tocante a classificação, foi realizada uma 
adaptação, visto que a presente pesquisa se utilizou apenas de um domínio (motivação 
intrínseca) dos quatro apresentados pelo manual. Por fim, a nomenclatura da classificação 
foi alterada para: ruim, razoável, bom e excelente. 
 
2.3. PROCEDIMENTOS 

 
O questionário foi aplicado em um ambiente silencioso com a presença dos 

integrantes da pesquisa. O presente estudo foi aprovado pelo comitê de ética e pesquisa 
local, sob o número: 2.505.200/2018 do Centro Universitário de Maringá. Os pais ou 
responsáveis pelos adolescentes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
(TCLE). Os adolescentes assinaram o termo de assentimento. Destaca-se que os 
procedimentos seguiram todas as recomendações propostas na resolução 466/2012 do 
Ministério da Saúde, bem como a declaração de Helsinque. 

 
2.4. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 
Os dados foram analisados em duas etapas, primeiro foi analisado o nível de 

normalidade dos grupos no software IBM SPSS Statistics 20.0, utilizando o teste de 
Kolmogorov-Smirnov. Verificada e confirmada a normalidade dos dados, empregou-se uma 
análise de variância (ANOVA one-way), a fim de identificar possíveis diferenças entre os 
grupos, utilizando um nível de significância de 5%. 

 
3 RESULTADOS E DISCUÇÕES 

 
A tabela 1 apresenta as características gerais da amostra. Em sua maioria a amostra 

foi composta pelo sexo feminino (n = 23; 57,5%). A média de idade entre os sexos foram 
similares, com as meninas apresentando média de 14,7 ± 1,6 anos e os meninos com média 
de 14,2 ± 1,6 anos. Por sua vez, a média do IMC foi distinta entre os sexos, com as meninas 
apresentando 34,5 ± 5,8 kg/m² e os meninos apresentando 33,4 ± 3,6 kg/m². Quanto a 
classificação de idade, meninos e meninas se diferenciaram, havendo maior prevalência 
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entre a classificação de 12 a 14 anos (64,70%) nos meninos e nas meninas, sendo de 15 
a 18 anos (65,21%) (Tabela 1).  
 
Tabela 1. Índices Gerais dos adolescentes participantes do presente estudo.  

  Total 

n (%) 

Meninas 

n (%) 

Meninos 

n (%) 

n     

 Total 40 (100,0) 23 (57,50) 17 (42,50) 

Idade     

 12 -- 14 19 (47,50) 08 (34,79) 11 (64,70) 

 15 -- 18 21 (52,50) 15 (65,21) 06 (35,30) 

IMC     

 Média kg/m² 34,0 ± 4,9 34,5 ± 5,8 33,4 ± 3,6 

EN     

 Sobrepeso 03 (07,50) 02 (08,69) 01 (05,89) 

 Obesidade  16 (40,00) 11 (47,83) 05 (29,41) 

 Obesidade Grave 21 (52,50) 10 (43,48) 11 (64,70) 

Notas: IMC (Índice de Massa Corporal). EN (Estado Nutricional). 
 

Acerca do estado nutricional, houve uma baixa aparição de sobrepeso (SB), 
representando 7,50% de toda a amostra. Por outro lado, foram verificadas maiores 
prevalências de indivíduos com obesidade grave (OG), representando 52,50% da amostra 
e a obesidade (OB), foi impactada por 40,00%, totalizando 92,50% de todos os 
participantes. Acerca dos gêneros, as meninas apresentaram prevalências similares, com 
os seguintes percentuais: 43,48% para a OG e 47,83 para a OB. Já entre os meninos foi 
verificada uma diferença entre as classificações, apresentando 64,70% para OG e 29,41% 
para OB, respectivamente (Tabela 1). 

Conforme as classificações de idade, observou-se valores próximos entre si, tendo 
em vista os valores médios do IMC, com os meninos de 12 a 14 anos, apresentando o 
menor valor (32,9 ± 4,2 kg/m²). Segundo a classificação do estado nutricional geral entre 
os 12 a 14 anos de idade, constatou-se uma maior presença de OG, totalizando 63,16%, 
entre o grupo de 15 a 18 anos.  

Por outro lado, a desigualdade entre as classificações de OG e OB mostrou-se 
menor, representando 52,38% e 42,86%, em adolescentes de 15 a 18 anos, 
respectivamente. Com relação as meninas mais jovens, foram verificadas maiores 
prevalências de OG, representando 50,00% da amostra. Enquanto que as adolescentes de 
15 a 18 anos, foram observadas maiores prevalências de OB, impactando 53,33% da 
amostra. Entre os meninos com maior idade, notou-se uma igualdade entre OG e OB. 
Contudo, nos adolescentes de idade 12 a 14 anos de idade, evidenciou-se que a OG, 
atingiu 72,73% da amostra (Tabela 2). 
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Tabela 2. Índices dos subgrupos dos adolescentes participantes do presente estudo. 
  Total    

12-14 

Total    

15-18 

Meninas 

12-14 

Meninas 

15-18 

Meninos 

12-14 

Meninos 

15-18 

IMC 

(kg/m²) 

       

 33,7 ± 4,9 34,3 ± 5,0 34,8 ± 5,9 34,3 ± 5,9 32,9 ± 4,2 34,5 ± 2,1 

EN 

       

Sobrepeso 02 (10,52) 01 (04,76) 01 (12,50) 01 (06,67) 01 (09,09) 00 (00,00) 

Obesidade 05 (26,32) 11 (52,38) 03 (37,50) 08 (53,33) 02 (18,18) 03 (50,00) 

Obesidade 

Grave 
12 (63,16) 09 (42,86) 04 (50,00) 06 (40,00) 08 (72,73) 03 (50,00) 

Nota: dados são expressos pela média e (±) desvio padrão; IMC = índice de massa corporal; EM = estado 
nutricional. 
 

A tabela 3 apresenta o escore de classificação por sexo e faixa etária dos 
adolescentes participantes do presente estudo.  

 
Tabela 3. Escore de classificação por sexo e faixa etária dos adolescentes participantes do presente 
estudo. 

 Total Meninas Meninos 
Total  

12-14 

Meninas 

12-14 

Meninos 

12-14 

Total  

15-18 

Meninas 

15-18 

Meninos 

15-18 

Escore 5,5 ± 1,6 5,5 ± 1,3 5,4 ± 1,3 5,6 ± 1,3 6,0 ± 1,2 5,4 ± 1,3 5,3 ± 1,8 5,2 ± 1,7 5,2 ± 1,6 

CC Razoável Razoável Razoável Razoável Bom Razoável Razoável Razoável Razoável 

Nota: CC (Classificação de corte). Não foi encontrada diferença significativa entre os grupos p > 0,05. 
 

Com base nos resultados encontrados (Tabela 03), apesar do grupo das meninas 
entre 12 a 14 anos apresentarem uma classificação diferente dos demais grupos, não foram 
observadas diferenças significativas entre os sexos, bem como nas diferentes faixas 
etárias. Enfatiza-se que foram verificados níveis razoáveis de motivação. No entanto, tais 
resultados geram uma preocupação, pois como aponta Eynon et al. (2018) e Dias et al. 
(2015), a motivação é um ponto importante e relevante para a adesão do indivíduo a prática 
de atividades físicas, relacionando assim, uma baixa motivação a um maior nível de 
sedentarismo.  

Conforme o estudo de Jodkowska et al. (2017), adolescente com excesso de peso 
apresenta maior percepção de barreiras para realização de atividades físicas e também um 
acúmulo destas percepções, quando comparados a adolescentes de peso normal. Tendo 
estas barreiras relações com as possíveis autolimitações dos adolescentes.  Destarte, é de 
se concernir que estas autolimitações provam a baixa motivação intrínseca para a relação 
com a atividade física, corroborando os achados da presente pesquisa. Da mesma forma, 
pode ser encontrado uma percepção destas barreiras de forma similar nos pais destes 
adolescentes (WISEMAN et al., 2018). Adicionando aos achados de Coradini et al. (2017) 
que discutem a obesidade como uma doença familiar, com hábitos maléficos à saúde 
integrados nas gerações futuras. Influenciando assim o indivíduo ser inativo fisicamente e 
ter uma dieta desequilibrada.  

Adicionalmente, Shahsanai et al. (2019), apontam as principais barreiras percebidas 
pelos pais na aderência de hábitos saudáveis, constituindo barreiras para a atividade física, 
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alimentação saudável e qualidade do sono. Tangendo a atividade física, foram encontradas 
dificuldades em ter locais adequados e acessíveis para a prática, bem como a falta de 
informação relacionada a atividade física e seu benefício. Confirmando com Murphy et al. 
(2018) que indicam que adolescentes com uma maior condição socioeconômica possuem 
um maior suporte logístico e financeiro quanto ao acesso de atividades físicas estruturadas, 
além de uma maior coparticipação da família em atividades ativas. Transmitindo-se hábitos 
ativos e tornando-se assim adolescentes mais ativos comparados aos demais.  

Os riscos que o sedentarismo pode acarretar a saúde são alarmantes, sendo o 
sedentarismo identificado como o quarto maior fator de risco para a mortalidade global, 
representando 6% das mortes no mundo (WHO, 2019). Agregando que a inatividade física 
em 2016 chegou a atingir 47% da população Brasileira (GUTHOLD et al., 2018).  

O dispêndio energético do sedentarismo aliado ao consumo de produtos 
processados e ultraprocessados, integrados aos hábitos maléficos a saúde citados 
anteriormente podem vir a desenvolver diversas patologias como a obesidade (PINHEIRO 
et al., 2004).  Os riscos para a saúde que a obesidade representa são de grande 
significância, pois a obesidade é um preditor para o desenvolvimento de diversas doenças 
e da síndrome metabólica (MARIANO et al., 2017). Caracterizando-se pela presença de 3 
ou mais fatores descritos pela OMS: alta circunferência abdominal, resistência a insulina, 
baixo HDL-colesterol, alto nível de triglicerídeos e hipertensão arterial.  

Deste modo, deve-se encarar o sedentarismo como um problema de saúde pública, 
tornando-se crucial uma integração da esfera pública de saúde com a comunidade 
acadêmica, abrangendo dados científicos para nortear suas políticas. Se faz necessário um 
esforço para que tais políticas sejam realmente efetivas a fim de suprir as reais 
necessidades dos indivíduos. Instalações e locais apropriados para a prática de atividades 
físicas e acessíveis a comunidade (SHAHSANAI et al., 2019), diminuição do deslocamento 
passivo (LOURENÇO et al., 2017), conscientização da atividade física com foco em saúde 
(JODKOWSKA et al., 2017) e o envolvimento dos pais na busca por hábitos mais saudáveis 
dos filhos (WISEMAN et al., 2018). Estas são algumas alternativas para o desenvolvimento 
da motivação dos adolescentes e consequentemente a adoção de costumes para uma vida 
mais ativa e saudável.  
 
4 Conclusão 

 
As análises da motivação intrínseca para a prática de atividade física em 

adolescentes com excesso de peso e obesidade revelaram níveis razoáveis de motivação, 
atestando assim a tendência desta população possuir uma baixa motivação. Baixos níveis 
de motivação para atividades físicas apontam uma preocupação, por conta da sua relação 
com o sedentarismo e suas possíveis patologias envolvidas pela condição de inatividade 
física. Adicionalmente, pelo fato dos adolescentes já se encontrarem em situação de 
excesso de peso torna-se importante a construção de alternativas para que estes 
adolescentes desenvolvam motivação para a realização de atividades físicas e se tornem 
mais ativos, integrando e incorporando hábitos mais saudáveis.  
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