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RESUMO 

Na atualidade o esporte vem sendo de grande importância na vida de crianças e adolescente. Com diversas 
modalidades disponíveis em clubes e escola não se pode deixar de destacar a GA (Ginástica Artística), que 
está conquistando cada dia mais adeptos a modalidade.  Nesta pesquisa identificaram-se os fatores 
motivacionais que levam as crianças e adolescentes a optarem pela modalidade. Essa investigação 
caracterizou-se de amostra de 101 atletas sendo elas crianças e adolescente entre 5 e 17 anos, de ambos o 
sexo, que foram coletadas nos centros de treinamentos da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), 
Lagoa Santa (NELS) do projeto Jovens Promessas  e Colégio Santo Agostinho , localizados na cidade de Belo 
Horizonte e Lagoa Santa. O questionário utilizado para a pesquisa de Inventário de Motivação para a 
Prática Esportiva, de Gaya e Cardoso (1998), adaptado por Interdonato et. al, (2008), composto por 19 
perguntas objetivas, subdivididas em 3 categorias: competência esportiva, saúde e amizade/lazer. Na 
análise estatística, verificou-se a distribuição percentual de cada item. Constatou-se que a saúde é fator 
motivacional mais importante para a prática da modalidade, seguido de competências esportivas e por 
último, amizade e lazer. 
 
Descritores: Ginástica Artística. Motivação. Crianças.  Adolescentes. 
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ABSTRACT 

At present, the sport has been of great importance in the lives of children and adolescents. With several 
modalities available in clubs and schools, the GA (Artistic Gymnastics) can not fail to be highlighted, which 
is becoming more and more popular with the sport. This research identified the motivational factors that 
lead children and adolescents to opt for the modality. This research was characterized by a sample of 101 
athletes, being children and adolescents between 5 and 17 years of age, of both sex, who were collected in 
the training centers of the UFMG (Federal University of Minas Gerais), Lagoa Santa (NELS) of the project 
Young Promises and St. Augustine College, located in the city of Belo Horizonte and Santa Lago. The 
questionnaire used for Gaya and Cardoso's Motivation Inventory for Sports Practice (1998), adapted by 
Interdonato et. Al, (2008), composed of 19 objective questions, subdivided into 3 categories: sports 
competence, health and friendship / leisure. In the statistical analysis, the percentage distribution of each 
item was verified. It was verified that health is a motivational factor more important for the practice of the 
sport, followed by sports skills and lastly friendship and leisure. 
 
Key words: Artistic Gymnastics, Motivation, Children and Adolescents. 
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INTRODUÇÃO 

As pessoas geralmente têm grande 
admiração pela Ginástica Artística (GA), trata-se 
de um esporte que emociona pela beleza dos 
gestos, das acrobacias, das complexidades, das 
exposições dos corpos, seja em competições ou 
demonstrações. (FERREIRA-FILHO et. al, 2016). 

Segundo Borteleto (2000), a GA 
caracteriza-se por uma estética inerente e 
significativa que lhe garante, em grande parte, 
o sucesso adquirido ao longo do tempo. Ainda 
conforme o autor, a GA no Brasil atual ganhou 
expressividade no cenário internacional 
equiparando-se ás grandes potências mundiais, 
isso graças a uma estrutura física, humana e 
investimentos financeiros que jamais houvera 
na história do país. A prática não requer 
somente coragem de seus adeptos, mas 
também graça e domínio do corpo. O esporte 
ganhou um novo status, arrebatando cada vez 
mais fãs fascinados pela força, precisão e 
destreza dos ginastas atuais.  

Lopes et. al, (2016) ainda salientam que 
os indivíduos são atraídos pela modalidade, 
vislumbrados pelas apresentações dos atletas 
de alto rendimento, que se lançam ao ar, 
desafiando o corpo e os movimentos, 
despertando o desejo de aprender essas 
habilidades gímnicas. O ambiente para prática, 
com aparelhos de grande porte também são 
um convite a experimentar as diversas 
possibilidades de movimento, sendo um dos 
fatores de maior motivação extrínseca e como 
fatores motivacionais intrínsecos, alguns 
estudos destacaram a alegria, aperfeiçoamento 
e aprendizagem de novas habilidades, relatam 
também o prazer de praticar com amigos e 
fazer novas amizades, adquirir forma física e 
sentir emoções positivas. 

Segundo Weiss et. al, (1996), os fatores 
positivos e negativos que podem favorecer e 
promover a motivação e a participação em 
atividades esportivas são o companheirismo, o 
aumento da autoestima, o comportamento 
pró-social, a intimidade e a lealdade. No 
entanto os fatores negativos que podem levar 
até ao abandono do esporte, estão inseridos 
nas relações entrepares, que seriam situações 

de conflitos, ausência de afinidade, traição e 
inacessibilidade.  

Em geral, as crianças buscam o esporte 
pelo prazer da brincadeira, pelo convívio entre 
amigos, para melhorar sua condição física, para 
aprender sobre o esporte (WEINBERG e 
GOULD, 2001). 

Com intuito de investigar os interesses 
que levam as crianças a praticarem a GA, 
permitindo entender os motivos pelos quais 
despertou o interesse, e o quê as mantém na 
modalidade, o presente estudo tem o objetivo 
de identificar os motivos que levam as crianças 
a praticarem a Ginástica Artística, assim, 
atraindo novos praticantes e direcionando 
métodos que melhorem e atendam às 
necessidades e expectativas das crianças. 

 
 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 
  
2.1 GINASTICA ARTÍSTICA 
 

A Ginástica Artística é um esporte 
individual. As provas femininas são compostas 
por quatro aparelhos, que são: salto sobre a 
mesa, paralela assimétrica, trave e solo, e as 
provas masculinas são compostas por seis 
aparelhos, que são: solo, cavalo com alça, 
argolas, salto sobre a mesa, paralelas simétricas 
e barra fixa (NUNOMURA et. al, 2009).  

Segundo Nunomura et. al, (2013) a GA, 
sem dúvida, é uma das modalidades mais 
singulares no universo do esporte e, para tanto, 
precisa preservar sua idiossincrasia. É uma 
modalidade altamente técnica, que exige 
habilidades distintas para cada aparelho, e que 
é fundamentalmente expressiva e artística, ou 
seja, provoca a criatividade e a exploração. 

A prática da GA inicia-se a partir cinco a 
seis anos de idade, no caso de atingir o alto 
rendimento a nível internacional são 
necessários treinamentos de oito a 10 anos 
para meninas e de 10 a 12 anos para meninos 
(Arkaev 2004).  

Desde que se mantenha a integridade e 
prolongue a carreira do ginasta, o técnico ou 
professor deve traçar um programa cujas 
necessidades da demanda sejam progressivas e 
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equilibradas para que atinjam os objetivos 
(Públio, 1983). 

Weineck (1999) diz que é importante 
que se incluam atividades que promovam 
manipulação e interação entre os indivíduos e o 
espaço, isso acontece quando a GA é 
trabalhada em especificidade, afirma que essas 
capacidades têm períodos distintos de 
desenvolvimento nas fases da vida, ou seja, em 
etapas mais especializadas. Para que o 
treinamento atue de forma efetiva, o técnico 
deve conhecer essas fases ideais. 

Segundo Nista-Piccolo, (2001, p.37), “o 
movimento gímnico possui capacidade de 
estimular valiosas experiências para o domínio 
corporal”.  A GA pode preparar a criança para 
atividades posteriores e prepará-las para outras 
modalidades esportivas. 

Segundo Kinirsch (1976), Através das 
aulas de ginástica, as crianças teriam de: obter 
experiência espacial, através de balanços, 
saltos, apoios, giros e voos. Aprender a 
controlar os movimentos em situações difíceis, 
como de cabeça para baixo ou suspenso em um 
aparelho. Melhorar sua consciência corporal, 
aprendendo a avaliar e controlar aposição dos 
diversos seguimentos corporais. Experimentar 
a própria força e reconhecer seus limites. 
Possibilitar uma utilização adequada dessa 
força, no que se refere á direção, tempo e 
intensidade. Aprender a ordenar os próprios 
movimentos, no que se refere á distância, 
altura e profundidade e á própria consciência 
corporal.  

A GA possui aos aspectos estéticos da 
graça, beleza, plasticidade, elegância, postura, 
leveza, ritmo, harmonia e controle. Segundo a 
Federação Internacional De Ginástica (1977), 
essas características estão diretamente ligadas 
ao virtuosismo que, manifestado pelo ginasta 
quando demonstra elegância particular na 
execução, leveza no desenvolvimento dos 
movimentos e maestria na dificuldade e no 
risco e referem-se também, à originalidade na 
execução de novas formas de movimento, de 
partes exercícios ou ligações. 

O repertório de movimentos 
apresentado pela modalidade é algo riquíssimo, 
além disso, a precisão técnica e a evolução do 

aprendizado estão associadas à repetição do 
movimento, sendo que a iniciação precoce 
predispõe ao melhor desenvolvimento e 
performance no alto rendimento. Pois envolve 
fatores ótimos de biomecânica, leveza e o 
período ótimo do desenvolvimento das 
capacidades coordenativas, mesmo que 
contrariando o que a literatura reproduz, sobre 
a especialização precoce (NUNOMURA et. al, 
2009). 

Para o alto rendimento, na maioria das 
vezes, os praticantes devem possuir 
características inerentes á modalidade, 
antropométricas, morfológicas e etárias. 
(NUNOMURA et. al, 2014).  

 
 
2.2 MOTIVAÇÃO PARA PRÁTICA DA GINASTICA 
ARTÍSTICA 
 

O interesse pela prática esportiva se 
desenvolve a partir da identificação e 
motivação de uma determinada modalidade, 
impulsionada aspectos elementares. Para 
Samulski (1995), a motivação caracteriza-se 
como um processo ativo e intencional dirigido a 
uma meta. Esse processo depende de fatores 
pessoais (intrínsecos) e de fatores ambientais 
(extrínsecos).  

Segundo Pelletier et. al,  (1995) sugere 
que as motivações intrínsecas estejam divididas 
em três tipos, São elas: A satisfação em 
aprender mais sobre a modalidade 
considerando-a interessante, o prazer 
constante na superação de seus limites e por 
fim o simples propósito de experimentar 
sensações estimulantes. Prosseguindo nesse 
contínuo, tem-se como motivação extrínseca 
em sua base a obtenção de compromisso e 
empenho por meio da busca de resultados 
consequentes ao próprio envolvimento na 
atividade em si, ou seja, o indivíduo motivado 
extrinsecamente é aquele que desempenha 
uma atividade ou tarefa almejando prêmios ou 
posições sócias, como por exemplo: troféus, 
medalhas, premiações em dinheiro, 
reconhecimento público e fama.  

É muito importante desenvolver 
impulso a cada dia dentro da modalidade 
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esportiva, haja vista a necessidade do atleta em 
aprimorar sua condição física e motora para 
alcançar a meta programada e ser competitivo 
no exercício de sua atividade. Segundo Maggil 
(1984), a motivação é relevante para a 
compreensão da aprendizagem e do 
desempenho de habilidades motoras, pois 
apresenta um papel essencial na intensidade 
do comportamento do aprendiz. 

O estímulo corrobora para o 
aprendizado e o aprimoramento da atividade 
desportiva. De acordo com Pereira (2006), os 
indivíduos que apresentam um elevado grau de 
estímulo de realização, não somente aprendem 
mais rápido, como também respondem melhor 
e mais depressa em relação aos que 
apresentam baixo grau de motivação. Ainda 
segundo Rayan Deci (2000), quando a pessoa é 
motivada intrinsecamente, ela manifesta tal 
comportamento de modo voluntário, sem a 
ocorrência de recompensas materiais e/ou de 
pressões externas. 

O desenvolvimento do esporte é 
influenciado por uma variedade de fatores, 
incluindo, mas não limitado a talento, infra-
estrutura, tradições culturais, apoio 
governamental, qualificação dos treinadores, 
educação de treinadores, sistema de 
treinamento físico, o apoio de uma equipe 
multidisciplinar e apoio familiar. É possível 
afirmar que, dentro do contexto esportivo da 
infância e juventude, treinadores, pais, irmãos, 
pares e até mesmo gerentes de equipe formam 
uma rede social multifacetada e complexa que 
exerce influência positiva e negativa sobre a 
experiência dos jovens atletas. (SCHIAVON et. 
al, 2016) 

Para o professor se dá a importância de 
saber os motivos que levam os adeptos a 
prática da G.A. Segundo Angelini, para dar 
coerência ao trabalho desenvolvido, acredita-se 
que o professor seja a pessoa que proporcione 
os aos praticantes os motivos individuais e os 
objetivos a serem alcançados.  
 

[...] é possível e muito comum que a 
prática esportiva envolva motivos tanto 
intrínsecos quanto extrínsecos, mas, a 
importância que o praticante confere a 
cada um dos dois motivos é fundamental 

para professores e técnicos esportivos. 
Essa informação permite ao professor 
direcionar os estímulos motivacionais de 
acordo com a característica de cada 
praticante. (ANGELINI, 1973). 

 
É importante observar os motivos 

favoráveis e desfavoráveis que levam a prática 
e também ao abandono do esporte em 
questão. Segundo Lopes (2009), alguns 
profissionais não dão valor a esse fato e 
questionam o nível de abandono de desta 
prática. Isto acontece pelo fato de não 
conhecer as causas, tornando propício que o 
abandono ocorra, não sabendo lidar com 
crianças desmotivadas, e nem sabendo manter 
a motivação que as atraiu para o esporte. Assim 
o praticante pode migrar para outro esporte ou 
pior, causar o abandono da pratica esportiva.  

Segundo Sawasato e Castro (2006), 
entendesse que a modalidade é divida em dois 
polos: Atividade GA e Esporte GA. Possuem 
duas vertentes em que os processos de ensino 
e conteúdos são os mesmos, porém, os 
objetivos e as abordagens são diferentes. 

 A Atividade GA neste contexto visa o 
aspecto lúdico e formativo onde a preocupação 
esta no processo de aprendizagem e não no 
desempenho. 

Já o Esporte G.A é voltado para as 
competições, pois visa o esporte de 
rendimento, onde os atletas são selecionados 
por meios de avaliações e talentos em geral 
para a especialização na modalidade na sua 
maioria precoce. (NUNOMURA M, OLIVEIRA 
MS, 2014).  

Uns fatores que favorece a motivação 
são as participações e a realização de eventos 
competitivos e de demonstrações. 

Segundo Lopes e Santos (2007), 
destacam os festivais de Ginástica como meio 
de motivação a prática de GA, devido à 
preparação e elaboração das coreografias a 
serem apresentadas nos festivais. 
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3. METODOLOGIA 
 
Amostra 

 
O presente estudo foi composto por 101 

pessoas, sendo todas crianças e adolescentes 
entre 05 e 17 anos, de ambos os sexos. Todas 
elas integram a turmas e equipes de G.A. Os 
critérios de inclusão para a elaboração deste 
estudo foram: crianças com mais de 05 anos de 
idade, frequentes às aulas de GA, estando 
matriculados a mais de 6 meses na modalidade. 

Após serem apresentadas a proposta do 
estudo, para os atletas de GA e seus 
respectivos responsáveis, pais e comissão 
técnica, ficam claros os riscos ao realizar o 
processo. Ambos atestam que sua participação 
e voluntária e atestam também a divulgação 
das informações prestadas. 

Os procedimentos realizados no 
presente estudo respeitam as normas 
internacionais de experimentação com 
humanos, conforme a declaração de Helsinque 
(1975). 

 
 
Coleta de dados  
 

Os dados foram realizados no setor de 
treino e em suas receptivas casas, sendo 
repassadas aos professores de sua unidade de 
treinamento. As Unidades de treinamento 
eram da cidade Belo Horizonte e de Lagoa 
Santa/MG, sendo 22 atletas da UFMG, 29 
atletas do Colégio Santo Agostinho e 50 atletas 
do projeto Jovem promessa – NELS, pela 
prefeitura de Lagoa Santa. Os atletas 
responderam ao Inventário de Motivação para 
a Prática Esportiva, de Gaya e Cardoso (1998), 
adaptado por Interdonato et al., (2008) 
(Quadro I). Logo após o treino, 
individualmente, sem a intervenção dos colegas 
de equipe, técnicos e/ou pesquisadores, e 
também em suas casas, sendo depois 
repassadas aos professores de sua unidade de 
treino. 
 
 
 

Instrumentos  
 

O instrumento utilizado para a avaliação 
foi o Inventário de Motivação para a Prática 
desportiva, da Gaya e Cardoso (1998), 
adaptado por Interdonato et al., (2008) 
(Quadro I), pela facilidade de aplicação. O 
questionário é aconselhado para crianças acima 
de 5 anos de idade que praticam atividades 
físicas. Esse questionário contém 19 questões 
objetivas, divididas em 3 parâmetros: 1 
Competência, 2 saúde, 3 lazer e amizade. As 
análises dos dados estatísticos foram feitos no 
programa Minitab 17. 

 
Quadro1. Inventário de Motivação para a pratica 
esportiva, de Gaya e Cardoso (1998), adaptado por 
Interdonato et. al, (2008) 

 

 
 

M F

Fatores Motivacionais Relacionados Para a

Quadro 1: Inventário de Motivação para a Prática Esportiva, de Gaya e Cardoso (1998), adaptado 

por Interdonato et al., (2008).

17. Para ser um ginasta profissional

18. Para emagrecer

19. Para não ficar em casa

11. Para ter bom aspecto

12. Para me divertir

13. Para fazer novos amigos

14. Para manter o corpo em forma

15. Para desenvolver habilidades

07. Para encontrar os amigos

08. Para competir

09. Para ser um atleta

10. Para desenvolver a musculatura

16. Para aprender novos esportes

02. Para exercitar-se

06. Porque eu gosto

Data de Nascimento:     ___/____/_______

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Sexo:

N
a

d
a

  

im
p

o
r
ta

n
te

P
o

u
c
o

 

im
p

o
r
ta

n
te

M
u

it
o

im
p

o
r
ta

n
te

Anos de experiência:

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

 Da Ginástica Artística

2

2

2

2

Modalidade: 

Nome:

Entidade:

101. Para vencer 2

03. Para brincar

04. Para ser o melhor no esporte

05. Para manter a saúde
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Observou-se o percentual dos níveis de 
importância em cada item de motivação 
referente aos três parâmetros. 

 
 

Competência Esportiva 
 

A figura 1 referente ao parâmetro 
motivacional para Competência Esportiva 
constatou-se que 12% consideram nada 
importante, 24,25% pouco importante e 
63,74% consideram muito importante. 

Curiosamente a escala aponta o 
parâmetro competência esportiva como o 
segundo fator motivacional mais importante, 
perdendo para o parâmetro saúde.  

Segundo Weiss e Petlichkoff (1989), os 
itens ligados aos parâmetros “Competência 
esportiva” e “ Lazer e amizade”, como os que 
estão relacionados à diversão, ao aprendizado 
de novas habilidades, à vivência de desafios e 
ao relacionamento social, sendo aspectos 
motivacionais para iniciar e permanecer na 
prática de esportes, porem muitas crianças e 
adolescentes após determinado tempo perdem 
o interesse mesmo sendo esses aspectos 
positivos e benéficos. A baixa percepção de 
competência, a falta de foco sobre as metas, os 
resultados aquém das expectativas e o estresse 
são os motivos intrínsecos e extrínsecos dados 
á baixa importância. 

Certos de os técnicos procuram enfatizar 
o prazer e a satisfação em sua filosofia de 
trabalho para á pratica das atividades, nota-se a 
preocupação para que o processo de 
treinamento não seja um sofrimento devido ao 
fato de que o esporte exige muito do praticante 
levando a situações de estresse, e que a 
atividade não seja algo imposto ao praticante. 

Schmidt e Wrisberg, (2001) destacam 
que a motivação está relacionada à relevância 
pessoal e à orientação para o processo. Com 
isso os autores aconselham os professores para 
que os alunos selecionem seus objetivos 
estabelecendo metas para alcançá-los.  

Segundo Bento (1989), enfatiza que os 
técnicos são capazes de conduzir as crianças e 

jovens no centro desse processo de formação 
esportiva em meio a pressões e cobranças. 
Então é importante que o praticante se envolva 
pelo prazer buscando a satisfação própria e não 
para atender interesses e anseios de outros. 
 

 

Figura 1. Percentuais dos níveis motivacionais dos atletas 
em todas as categorias referentes ao domínio da 
competência desportiva. 

 

Saúde 
 

O parâmetro motivacional Saúde foi 
escolhido pelas crianças e adolescentes como o 
fator mais importante comparado aos outros 
parâmetros. A figura 2 mostra 10,30% 
consideram nada importante, 21,19% pouco 
importante e 68,52% consideram com fator 
muito importante.  

A escolha pode-se dar pelo fato de que 
a maioria dos ginastas está à procura de um 
ambiente onde aprendam de forma segura, 
sintam-se bem. Segundo Massimo e Massimo 
(2013), “uma ginasta que tem número 
excessivo de acidentes, que eventualmente 
poderiam ser grave, será muito consciente do 
preço para continuar” (p.161). Destacando-se 
como motivos extrínsecos os problemas de 
saúde/lesões são causas de dor e afastamento 
da modalidade, migração para outro esporte e 

Muito ImportantePouco ImportanteNada Importante

70,00%

60,00%

50,00%

40,00%

30,00%

20,00%

10,00%

0,00%

63,74%

24,25%

12,00%

Competência Esportiva
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até abandono do esporte. Consciente dos riscos 
e desafios que a pratica G.A oferece, é natural 
que o praticante se guarneça nos itens: Para 
exercitar-se (86,14%), manter a saúde 
(88,12%), Para desenvolver musculatura 
(61,39%), manter o corpo em forma (77,23%) e 
para emagrecer (29,70%) onde escolheram 
como o nível de motivação mais importante. 
No entanto Nunomura M. (2005), ressalta que 
a prática da GA devidamente orientada e 
respaldada por medidas preventivas e 
educativas é considerada segura apesar do 
grande risco de lesão. 
 

 

Figura 2. Percentuais dos níveis motivacionais dos atletas em 
todas as categorias referentes ao domínio da Saúde. 

 

 
Lazer e Amizade 
 

As respostas menos escolhidas foram de 
fatores ligados à amizade e lazer como mostra 
a figura 3. Foram constatados que 30,69% 
consideram nada importante, 35,31% pouco 
importante e 33,99% consideram muito 
importante.  

Provavelmente isso tenha ocorrido pelo 
fato da maioria se tratar de jovens atletas 
envolvidos em campeonatos, de acordo com 
suas faixas etárias. Assim como já foi apontado 
acima pelos autores Weiss et. al, (1996). Os 
fatores que podem ter contribuído neste 
resultado seria o fato dos aspectos negativos 
serem mais relevantes que os aspectos 
positivos como nas situações de relações entre 
os pares, que seriam situações de conflito, 
ausência de afinidade, traição e 
inacessibilidade. 

Mussen et. al, (1995), esclarece que 
embora negativo os conflitos de interesses na 
relação entrepares é considerado normal, 
porque existem nessa fase períodos de 
transições e instabilidades, que podem ser 
biológicas, psicológicas e sociais. 
 

 

Figura 3. Percentuais dos níveis motivacionais dos atletas em 
todas as categorias referentes ao domínio da Amizade e Lazer. 

 

Samulski (2002) afirma que o esporte é 
considerado um fator de socialização, e desta 
forma, a atividade esportiva influencia a 
personalidade e o seu desenvolvimento de uma 
forma específica. Porem, nesse estudo 35,31% 
dos entrevistados destaca que lazer/amizade é 
de pouca importância, considerando que 83,2% 
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dos entrevistados eram crianças e 16,8% 
adolescentes.  

De acordo com Lopes (2016), nas 
últimas décadas, mais precisamente a partir do 
final dos anos 90, observamos a maior 
veiculação da GA na mídia. E, nesse início de 
século XXI, ela foi impulsionada pelos grandes 
resultados dos ginastas brasileiros. Tudo isso 
vem influenciando a nova geração de atletas de 
GA. 
 
   
CONCLUSÃO 
 

  Esse estudo teve como objetivo 
mostrar o que levam as crianças a prática da 
GA. Além de destacar fatores motivacionais 
para prática da mesma, mostrando também o 
quanto é importante os incentivos dos pais e 
dos professores. Após o estudo, professores 
que trabalham com a modalidade podem criar 
uma forma de trabalhar com seus alunos todos 
os fatores motivacionais destacados na 
pesquisa, como saúde/lazer, competência 
esportiva e amizade.  

Com base no objetivo proposto no 
artigo ao analisar as amostras a partir das 
escalas percentuais, revelam que o parâmetro 
“Saúde” foi considerado o mais importante 
com percentual de 68,51%. Desse modo há 
saber, tanto fator motivacional intrínseco e 
extrínseco estão inseridos no resultado. Porém 
conclui-se que o fator motivacional extrínseco 
se mostra relevante. Os itens que compõem o 
parâmetro saúde deixa nítido que mesmo os 
praticantes pertencerem a escolinhas, assim 
como os que já são das equipes principais 
almeja posições e destaques através de 
conquistas, para isso tem consciência da 
importância de exercitar, desenvolver a 
musculatura, manter o corpo, em forma e com 
a saúde. No entanto o item para emagrecer 
elas mostraram pouca importância, pois não se 
tratavam de crianças obesas.  

Pode-se então concluir que os motivos 
que levam as crianças a praticarem á Ginástica 
Artística é o fato de que elas preferem estar 
bem fisicamente, praticando o mesmo, por 
motivos que levam a um estilo de vida mais 

saudável. Assim, cabe aos profissionais da área 
dar á devida importância e atenção a esses 
aspectos voltando-os para a saúde, para 
garantir que as atividades atendam às 
necessidades e aos anseios dos ginastas. 

O estudo apresentou limitações em 
relação aos atletas de sexo masculino, 
sugerindo novos estudos com a modalidade 
dando ênfase em atletas do sexo masculino e 
em outras modalidades da Ginástica. 
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