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RESUMO 

 

Mundialmente tem sido observado um aumento na população idosa. Estima-se que, 
entre 1970 e 2025, o crescimento dessa população seja de 223% (694 milhões), 
acarretando em 1,2 bilhões de pessoas idosas no final desse período e, até 2050, 
poderá chegar a 2 bilhões, sendo a maioria (80%) em países em desenvolvimento. 
O processo de envelhecimento leva a uma queda da capacidade de adaptação do 
sujeito em relação ao meio ambiente acarretando diminuição das capacidades 
funcionais. Todas essas características somadas ao sedentarismo podem agravar 
ainda mais as condições físicas e mentais dos idosos. Os governos federal e 
estaduais buscam estratégias para oferecer um envelhecimento saudável, ativo, 
sustentável e cidadão para os idosos, com a finalidade de alcançar a qualidade de 
vida para esta população. Dentre as estratégias apresentadas, identifica-se a 
implantação das Academias da Terceira Idade (ATI), Academias Populares da 
Pessoa Idosa (APPI) Academias ao ar Livre (AAL) ou Academias a Céu Aberto 
(ACA). Esses espaços combatem o sedentarismo e contribuem para a minimização 
do risco de doenças. As academias têm sido consideradas importantes estratégias 
estimuladoras da prática de atividades físicas entre a população idosa, mas também 
são apontadas como possibilidade de lazer para o grupo específico. Nesse sentido, 
o estudo realizou análise dos projetos de implantação das ATIs nas capitais 
brasileiras da região sudeste buscando identificar objetivos, metas, indicadores, 
custos, bem como se essas são apresentadas como política e/ou programa de 
promoção da saúde ou do lazer. 
Após a análise dos projetos, foi observado que as implantações dessas academias 
estão voltadas para a saúde do público alvo, podendo ser entendidas como meio de 
controle e prevenção do uso de medicamentos e diminuição da frequência em 
hospitais e/ou unidades de saúde. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A idade considerada idosa pela Organização Mundial da Saúde (OMS) é 

estabelecida conforme o nível sócio econômico de cada nação. Em países em 

desenvolvimento, é considerado idoso aquele que tem 60 ou mais anos de idade. 

Mundialmente tem sido observado um aumento na população idosa. Estima-se que, 

entre 1970 e 2025, o crescimento dessa população seja de 223% (694 milhões), 

acarretando em 1,2 bilhões de pessoas idosas no final desse período e, até em 

2050, poderá chegar a 2 bilhões, sendo a maioria (80%) em países em 

desenvolvimento (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2005). No Brasil, acredita-se 

que, em 2025, 16% da população será de pessoas com 60 anos ou mais, um valor 

em torno de 35 milhões de habitantes (IBGE, 2008). Esses valores podem ser 

elevados levando em consideração não só o aumento dessa população como a 

diminuição da fecundidade.  

O processo de envelhecimento leva a uma queda da capacidade de adaptação do 

sujeito em relação ao meio ambiente e isso ocorre por alterações bioquímicas, 

morfológicas, psicológicas e fisiológicas como, por exemplo, a redução de 

flexibilidade, força, velocidade e das capacidades motoras, acarretando na 

dificuldade das capacidades funcionais para a prática das atividades do dia-a-dia 

(ARAÚJO, BERTOLINI, MARTINS JUNIOR, 2014). Todas essas características, 

somadas ao sedentarismo, podem agravar ainda mais as condições físicas e 

mentais dos idosos (SILVA, et al, 2017). 

Diante disso, os governos federal e estaduais buscam estratégias para oferecer um 

envelhecimento saudável, ativo, sustentável e cidadão para os idosos, com a 

finalidade de alcançar a qualidade de vida para essa população (ONUBR, 2018). 

Dentre essas estratégias, identificamos a implantação das Academias da Terceira 

Idade (ATI), Academias Populares da Pessoa Idosa (APPI), Academias ao Ar Livre 

(AAL) ou Academias a Céu Aberto (ACA) que, de acordo com a Secretaria do 

Estado de Esportes de Minas Gerais (2016, p. 6), 
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são equipamentos de ginástica instalados em espaços públicos, tais como 
praças, parques e complexos esportivos, com condições adequadas de 
acessibilidade, visando fomentar a prática regular de atividade física pela 
população de forma gratuita. São voltadas para utilização de pessoas com 
idade acima de 12 anos, preferencialmente pertencentes à faixa etária de 
idosos (acima de 60 anos).   

 

Ainda de acordo com a Secretaria de Estado de Esportes (2016), ao proporcionarem 

a prática de atividade física, esses espaços combatem o sedentarismo e contribuem 

para a minimização do risco de doenças, tais como hipertensão arterial, diabetes, 

sobrepeso, obesidade e estresse, diminuindo o número de internações e 

medicamentos, proporcionando economia de recursos com tratamentos 

convencionais. Além disso, informa que os equipamentos são instalados com o 

objetivo de proporcionar um espaço de lazer e interação social para as 

comunidades, contribuindo, também, para a ressignificação de espaços públicos, 

difundindo a cultura do exercício físico de forma participativa (SECRETARIA DO 

ESTADO DE ESPORTES DE MINAS GERAIS, 2016). 

Dessa maneira, as academias visam oferecer ao idoso melhora da qualidade de vida 

de várias formas, pois além do exercício físico, esse espaço pode promover lazer, 

convivência, cultura, socialização e prazer para todos os seus usuários (CASTAÑON 

et al, 2016).   

Segundo Palácios e Nardi (2007), os relatos de usuários das ATIs, no município de 

Maringá, revelam que houve diminuição do cansaço, melhoras na saúde, no aspecto 

emocional, no relacionamento com outras pessoas e na disposição, bem como alívio 

das dores. Complementam informando que  

Esses dados revelam que a ATI está servindo ao que se propôs: é utilizada 
pelos idosos, portadores de doenças crônicas, com boa aceitação, 
conforme os índices de frequência observados nos levantamentos 
realizados. Elas estão colaborando para o aumento do número dos 
praticantes de atividade física, indicando, ainda, a possibilidade de que as 
pessoas com peso acima do normal e portadoras de doenças crônicas, a 
partir do acesso facilitado à atividade física, previnam complicações de 
saúde, favorecendo sua qualidade de vida, reduzindo custos sociais, 
internações hospitalares e mortalidade. [...]Apresenta a possibilidade do 
resgate da auto-estima, do aumento da sociabilidade, muitas vezes 
perdidos no idoso, além de outros benefícios não quantificados 
cientificamente, mas observados de forma empírica a partir de relatos dos 
usuários (PALÁCIOS, NARDI, 2007. p. 5). 
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De acordo com Oliveira (2014), a instalação das AAL, no Brasil, faz parte de um 

processo mundial de formulações de políticas de promoção da saúde que tem seu 

marco conceitual desenvolvido a partir da Carta de Ottawa que define promoção da 

saúde como processo de capacitação da comunidade para atuar na melhoria de sua 

qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior participação no controle deste 

processo. O autor ainda aponta que  

 

O projeto piloto das Academias da Terceira Idade (ATI), surgiu em 2005, na 
cidade de Maringá –PR, [...] com o objetivo de estimular a atividade física 
nos idosos por meio de academias localizadas em lugares públicos. 
Rapidamente, tal ideia difundiu-se por diversos municípios brasileiros, de 
modo a abranger todas as idades, passando a ser denominado como 
Academias ao Ar Livre (OLIVEIRA, 2014, p. 2). 

 

Pelo exposto, verificamos que as ATIs têm sido consideradas importantes 

estratégias estimuladoras da prática de atividades físicas entre a população idosa, 

mas também são apontadas como possibilidade de lazer para esse grupo. Nesse 

sentido, o estudo realizou levantamento e análise dos projetos de implantação das 

ATIs nas capitais da região sudeste do Brasil buscando identificar objetivos, metas, 

indicadores, custos, bem como se essas são apresentadas como política e/ou 

programa de promoção da saúde ou do lazer. 

 

1.1 Metodologia 

 

Quanto aos objetivos, o estudo caracteriza-se como pesquisa descritiva que, 

segundo Gil (2002, p. 42) “[...] têm como objetivo primordial a descrição das 

características de determinada população ou fenômeno ou, então, o 

estabelecimento de relações entre variáveis”. Quanto aos procedimentos adotados, 

caracteriza-se como documental que assemelha-se muito à pesquisa bibliográfica.  

 

A diferença essencial entre ambas está na natureza das fontes. Enquanto a 
pesquisa bibliográfica se utiliza fundamentalmente das contribuições dos 
diversos autores sobre determinado assunto, a pesquisa documental yale-
se de materiais que não recebem ainda um tratamento analítico, ou que 
ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetos da pesquisa (GIL, 
2002, p. 46). 

 

O autor ainda destaca que 
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[...] enquanto na pesquisa bibliográfica as fontes são constituídas, 
sobretudo, por material impresso localizado nas bibliotecas, na pesquisa 
documental, as fontes são muito mais diversificadas e dispersas. Há, de um 
lado, os documentos ‘de primeira mão’, que não receberam nenhum 
tratamento analítico. Nesta categoria estão os documentos conservados em 
arquivos de órgãos públicos e instituições privadas, tais como associações 
científicas, igrejas, sindicatos, partidos políticos etc. Incluem-se aqui 
inúmeros outros documentos como cartas pessoais, diários, fotografias, 
gravações, memorandos, regulamentos, ofícios, boletins etc. (GIL, 2002, p. 
46). 

 

Assim, os dados do estudo foram coletados nos sites das prefeituras municipais das 

capitais dos estados da região sudeste, com o intuito de buscar indicações sobre o 

projeto de implantação da academia popular do idoso identificando objetivos, metas, 

indicadores, custos, bem como se essas são apresentadas como política e/ou 

programa de promoção da saúde ou do lazer.  
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2 ENVELHECIMENTO E ATIVIDADE FÍSICA 

 

O envelhecimento é um processo fisiológico, gradual, progressivo que envolve a 

maturação e evolução do indivíduo, tornando-o mais frágil e vulnerável tanto 

fisicamente como psicologicamente, interferindo no seu social por meio das 

alterações do sistema neuromuscular ligado diretamente na perda da mobilidade e 

sua capacidade funcional. 

Na visão de Albino e outros (2012, p. 18)  

 

O envelhecimento imprime alterações naturais em todo o organismo. O 
processo biológico se traduz pelo declínio harmônico de todo o conjunto 
orgânico. Progressiva atrofia muscular, fraqueza funcional, descalcificação 
óssea, aumento da espessura da parede de vasos, aumento do nível de 
gordura corporal total e diminuição da capacidade coordenativa são 
algumas das alterações morfológicas e fisiológicas, geradas durante o 
processo de envelhecimento. O idoso responde com mais lentidão e menos 
eficazmente às alterações ambientais, tornando-se mais vulnerável. 

 

Para Birren e Schroots, citados por Fechine e Trompieri (2012), a definição do 

envelhecimento pode ser compreendida a partir de três subdivisões: envelhecimento 

primário; envelhecimento secundário e envelhecimento terciário. 

 

O envelhecimento primário, também conhecido como envelhecimento 
normal ou senescência, atinge todos os humanos pós-reprodutivos, pois 
esta é uma característica genética típica da espécie. Este tipo de 
envelhecimento atinge de forma gradual e progressiva o organismo, 
possuindo efeito cumulativo. O indivíduo nesse estádio está sujeito à 
concorrente influência de vários fatores determinantes para o 
envelhecimento, como exercícios, dieta, estilo de vida, exposição a evento, 
educação e posição social. 
[...] o envelhecimento secundário ou patológico, refere-se a doenças que 
não se confundem com o processo normal de envelhecimento. Estas 
enfermidades variam desde lesões cardiovasculares, cerebrais, até alguns 
tipos de cancro (este último podendo ser oriundo do estilo de vida do 
sujeito, dos fatores ambientais que o rodeiam, como também de 
mecanismos genéticos) (BIRREN E SCHROOTS apud FECHINE E 
TROMPIERI, 2012, p. 4), 
[...] Já o envelhecimento terciário ou terminal é [...] o período caracterizado 
por profundas perdas físicas e cognitivas, ocasionadas pelo acumular dos 
efeitos do envelhecimento, como também por patologias dependentes da 
idade (BIRREN E SCHROOTS citados por FECHINE E TROMPIERI, 2012, 
p. 5). 

 

Com base em Spirduso, Rosa (2012, p.141) afirma que o “envelhecimento tem sido 

descrito como um processo, ou conjunto de processos, inerente a todos os seres 

vivos e que se expressa pela perda da capacidade de adaptação e pela diminuição 
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da funcionalidade”. A autora acrescenta, ainda, que esse é um processo inevitável e 

irreversível, em que o indivíduo se torna mais frágil e apresenta perdas psicológicas, 

sociais, fisiológicas, funcionais e várias outras limitações. Em função disso, destaca 

a importância de estimular, nos idosos, os diversos componentes da aptidão física, 

principalmente pela prática de atividade física, buscando manter e prolongar a 

independência e autonomia e proporcionar sociabilização e integração dos idosos. 

Rosa (2012, p. 141) informa, ainda, que “as alterações do sistema neuromuscular 

são provavelmente aquelas que têm um maior impacto negativo na mobilidade e 

capacidade funcional do idoso” e, citando Spirduso, afirma que a força e a 

resistência muscular são capacidades fundamentais para todos os indivíduos, 

tornando-se mais importante para os idosos.  

Nesse mesmo sentido, Albino e outros (2012, p. 18) apontam que “os efeitos 

deletérios na capacidade funcional e a deterioração da mobilidade ocorrem, com o 

avanço da idade, sobretudo, pela perda gradativa da massa muscular e, 

consequentemente, da força muscular”. 

Dessa maneira, com base no que foi apontado pelos autores, é possível notar que, 

no processo do envelhecimento, a perda gradativa da força e massa muscular gera 

grandes impactos, tanto na capacidade funcional como na mobilidade do idoso, 

tornando-o mais propenso ao aparecimento de doenças, além de torná-lo 

dependente nas realizações das suas atividades da vida diária, fazendo com que se 

sinta desvalorizado, podendo acarretar, também, problemas psicológicos. 

Nesse sentido, Matsudo e outros (2000, p. 22) informam que  

 

À medida que aumenta a idade cronológica as pessoas se tornam menos 
ativas, suas capacidades físicas diminuem e, com as alterações 
psicológicas que acompanham a idade (sentimento de velhice, estresse, 
depressão), existe ainda diminuição maior da atividade física que 
consequentemente, facilita a aparição de doenças crônicas, que, 
contribuem para deteriorar o processo de envelhecimento. Mais que a 
doença crônica é o desuso das funções fisiológicas que pode criar mais 
problemas. 

 

Os autores destacam, ainda, que o envelhecimento afeta vários aspectos da aptidão 

física (nível antropométrico, nível neuromuscular, nível cardiovascular e respiratório, 

entre outros efeitos). No que diz respeito à massa muscular esquelética, Matsudo e 

outros (2000, p. 24) informam que “entre os 25 e 65 anos de idade, há uma 

diminuição substancial da massa magra ou massa livre de gordura de 10 a 16 %, 
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por conta das perdas na massa óssea, no músculo esquelético e na água corporal 

total, que acontecem com o envelhecimento”.  

 

A perda da massa muscular e consequentemente da força muscular é, a 
nosso ver, a principal responsável pela deterioração na mobilidade e na 
capacidade funcional do indivíduo que está envelhecendo. Por essa razão, 
tem despertado o interesse de pesquisadores, à procura das causas e 
mecanismos envolvidos na perda da força muscular com o avanço da idade 
e dessa forma, criar estratégias para minimizar esse efeito deletério e 
manter ou melhorar a qualidade de vida, nessa etapa da vida. A sarcopenia 
é um termo genérico que indica a perda da massa, força e qualidade do 
músculo esquelético e que tem um impacto significante na saúde pública, 
pelas suas bem reconhecidas consequências funcionais no andar e no 
equilíbrio, aumentando o risco de queda e perda da independência física 
funcional, mas também contribui para aumentar o risco de doenças 
crônicas, como Diabetes e osteoporose (MATSUDO et al, 2000, p.25). 

 

Correia e outros, citados por Rosa (2012) corroboram com esta afirmação 

enfatizando que durante o processo de envelhecimento ocorrem importantes 

alterações no sistema neuromuscular que se traduzem numa tendência para atrofia 

muscular, conhecida por sarcopenia, e se manifestam numa redução de 

capacidades como a força máxima, a potência, a velocidade, a flexibilidade ou a 

precisão dos movimentos. Além disso, destacam que o declínio da força, resultante 

do envelhecimento, tem como consequência uma redução da capacidade funcional, 

nomeadamente perda de equilíbrio e de velocidade de marcha, comprometendo a 

realização de inúmeras tarefas diárias.  

Usando Spirduso como referência, Rosa (2012, p.6) complementa informando que 

 

[...] a diminuição da força é não apenas específica de cada indivíduo como 
também é específica de cada grupo muscular de acordo com a perda de 
massa muscular e desuso. 
[...] existem algumas características especiais da força muscular que são 
mantidas e outras que sofrem maior declínio, com o processo do 
envelhecimento. As variáveis que tendem a apresentar padrões mais 
estáveis são: força dos músculos envolvidos nas atividades diárias; força 
isométrica; as contrações excêntricas; as contrações de velocidade lenta; as 
contrações repetidas de baixa intensidade; a força muscular no sexo 
masculino. Porém aquelas que sofrem maiores declínios com a idade são: 
força muscular dos músculos de atividades especializadas; força dinâmica; 
as contrações concêntricas; as contrações de velocidade rápida; a produção 
de potência; a força de articulação de grandes ângulos; a força muscular no 
sexo feminino. 

 

Neste sentido, a atividade física em geral é de grande importância na vida do ser 

humano. Quando direcionada para os idosos no processo de envelhecimento tem 
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por objetivo a diminuição dos custos relacionados à saúde e melhora de vida desse 

grupo, sendo ferramenta essencial na promoção da saúde, por meio de um estilo de 

vida saudável contribuindo para prevenção de doenças e decréscimos funcionais 

ligados ao envelhecimento. 

Na visão de Albino e outros (2012, p. 19), “a estimulação corporal global favorece o 

melhor desempenho das atividades diárias. Assim, a melhor opção para o indivíduo 

que está envelhecendo é a realização de um programa de atividade física que inclua 

treinamento aeróbico, força muscular, flexibilidade e equilíbrio”. 

Os benefícios de um estilo de vida saudável e ativo são inúmeros. A atividade física 

gera bem estar proporcionando melhora, elevando a qualidade e expectativa de 

vida, aumentando a capacidade física, e elasticidade, fazendo com que os riscos de 

queda sejam diminuídos. Além disso, previne a osteoporose, com a diminuição da 

perda óssea, melhorando as atividades da vida diária e elevando a autoestima. Os 

benefícios fisiológicos da atividade física na vida do indivíduo vêm sendo cada vez 

mais documentados em estudos (ROSA, 2012). 

De acordo com Mazo, citada por Rosa (2012), a atividade física traz benefícios 

biológicos e benefícios psicossociais, com a melhoria de aspectos que são 

suscetíveis ao declínio devido ao processo de envelhecimento, como: função 

cognitiva, depressão, percepção de controle, fazendo com que haja uma diminuição 

nas demandas medicas, tanto nos quadros agudos como nos crônicos. 

O envelhecimento saudável tem como recompensa a independência do indivíduo, 

que pode realizar suas atividades, tanto física como da vida diária, sem precisar de 

assistência ou ter dificuldade em locomoção, podendo, assim, estar desfrutando de 

atividades vigorosas ou moderadas ligadas ao lazer e praticar esportes, fazendo 

com que o idoso se sinta cada vez mais valorizado tornando o psicológico e 

emocional saudáveis, fazendo com que a socialização entre familiares e amigos seja 

bastante satisfatória. 

Para Rocha e outros (2013, p. 191) 
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As modificações estruturais e funcionais observadas no envelhecimento, 
associadas ao sedentarismo, aceleram o declínio da capacidade funcional, 
facilitando tanto o desenvolvimento de doenças crônico-degenerativas, 
incapacidade física, câncer de cólon, de pulmão e de próstata e doenças 
cardiovasculares. Neste contexto, é evidente a necessidade de entender 
quais os fatores contribuintes no processo e na adoção de um 
comportamento mais saudável. Ao estudar esses fatores entre população 
idosa, é necessário determinar a amplitude e os mecanismos em que a 
atividade física pode melhorar a saúde, capacidade funcional, qualidade de 
vida e independência nesta população.  

 

Desse modo, complementam afirmando que 
 

O aumento do nível de atividade física pode ocasionar benefícios entre 
indivíduos em idades avançadas, dentre eles a melhoria da força muscular 
e resistência; o aumento da capacidade aeróbia; maior flexibilidade articular; 
melhor equilíbrio e coordenação; maior bem-estar psicológico; perda de 
peso e melhor administração de doenças crônicas ou deficiência. Esses 
benefícios potenciais podem resultar em melhor capacidade funcional, 
mantida ou aumentada favorecendo a reversão da condição de fragilidade, 
assim como diminuir o risco de mortalidade precoce naquelas pessoas com 
boa aptidão física e com gasto energético elevado (ROCHA et al, 2013, p. 
191). 

 

Rosa (2012, p. 8) também informa que atividade física regular traz vários benefícios, 

entre eles: 

 

Reduz taxa de mortalidade e morbidades relacionadas com doenças 
cardiovasculares; Reduz doenças cardiorrespiratórias; Diminui a pressão 
arterial; Aumenta o VO2 máx. 10 a 30%; Aumenta o fluxo sanguíneo; 
Diminuição da FC em repouso e no trabalho submáximo; Baixa o percentual 
de gorduras; Contribui para redução da obesidade e futuras enfermidades 
relacionadas; Melhora a tolerância a glicose; Aumento na capacidade física, 
elasticidade e equilíbrio, diminuindo o risco de quedas; Ajuda na prevenção 
de perda óssea e ajuda prevenir a osteoporose; Melhora as atividades de 
vida diárias; Melhora a autoestima. 

 

Em razão disso, a autora afirma que a atividade física para os idosos é uma 

estratégia simples e eficaz para reduzir os custos relacionados à saúde e melhorar a 

qualidade de vida dessa população, tendo em vista que a manutenção de um estilo 

de vida ativo nesta faixa etária está associada com o fator de prevenção contra os 

decréscimos funcionais paralelos ao envelhecimento (ROSA, 2012). 

Assim, é possível concluir que a atividade física é um importante componente para 

uma vida saudável e que os idosos podem alcançar uma melhora geral em sua 

saúde por meio da manutenção da sua capacidade funcional e da autonomia física 

com a adoção de um estilo de vida ativo. 
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3 AS ACADEMIAS DA TERCEIRA IDADE 

 

As Academias Populares da Pessoa Idosa (APPI), Academias a Céu Aberto (ACA), 

Academias ao Ar Livre (AAL) ou mais popularmente conhecidas como Academias da 

Terceira Idade (ATI), surgiram inicialmente na China, mais precisamente na cidade 

de Pequim, em 1998.  

Em função da intensificação das doenças não transmissíveis, a China aprovou a Lei 

da Saúde Física. Logo após, foi decretado pelo Conselho de Estado da China o 

Nationwide Physical Fitness Program (NPFP), programa de exercícios físicos para 

toda a população de forma fácil e gratuita, objetivando a melhora da condição física 

e saúde da população e uma das principais ações era a implantação dessas 

academias de ginástica ao ar livre.  

Após a confirmação que os Jogos Olímpicos de 2008 seriam em Pequim, o governo 

utilizou esse evento como motivo para aumentar as instalações das academias e 

para fomentar programas que incentivassem a prática do exercício físico para que a 

população aderisse a um estilo de vida mais saudável e ativo. Até o início dos Jogos 

Olímpicos, foram registradas cerca de quatro mil academias em Pequim com adesão 

da população e também dos turistas (SALIN, 2013) 

Sobre a instalação desse modelo de academia no Brasil, Oliveira (2014, p.2) informa 

que  

 

A instalação de Academias ao Ar Livre nos municípios brasileiros faz parte 
de um processo global de formulações de Políticas de Promoção da Saúde 
(PPS). O marco conceitual dessa concepção foi desenvolvido na Primeira 
Conferência Internacional de Promoção da Saúde, realizada em Ottawa, 
Canadá, em 1986. A chamada Carta de Ottawa define Promoção da Saúde 
como um ‘processo de capacitação da comunidade para atuar na melhoria 
de sua qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior participação no 
controle deste processo’ [...]. Entre outras questões, a Promoção da Saúde 
tem como ideário a informação para indivíduos e coletivos de escolhas de 
uma vida saudável. Para tanto, é necessário políticas públicas que 
possibilitem e incentivem a população a ter o maior nível possível de 
qualidade de vida e bem-estar. 

 

Neste contexto, o autor destaca que as AAL surgem, no Brasil, durante o processo 

de implantação da Política Nacional de Promoção da Saúde, em 30 de março de 

2006 pela Portaria n° 687 MS/GM (OLIVEIRA, 2014, p. 5). 
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Para a PNPS, o esporte e o lazer são determinantes sociais da saúde 
(DDS). Essa questão se demonstra nas ações específicas propostas pelo 
documento referente às práticas corporais e atividades físicas. Nesses 
casos diferentes setores da sociedade devem ofertar “práticas 
corporais/atividade física como caminhadas, prescrição de exercícios, 
práticas lúdicas, esportivas e de lazer, na rede básica de saúde”.  

 

O autor informa, então, que o projeto piloto ocorreu com o Programa Maringá 

Saudável e, de acordo com Palacios e Nardi (2007), a implantação das ATIs, foi 

realizada pensando na incorporação de ações que pudessem promover a qualidade 

de vida na rotina dos serviços de saúde, na redução da morbimortalidade e das 

complicações das doenças crônicas não transmissíveis, considerando o número de 

idosos, hipertensos/diabéticos e nos benefícios da atividade física para a saúde. Por 

isso, apresentam como objetivo incentivar, principalmente os idosos, à prática 

regular de atividade física, à socialização, à melhora da autoestima e da saúde em 

geral. 

Pieri (2015, p.24) define as AAL como 

 
Um conjunto de aparelhos de musculação que se utiliza do peso do corpo 
do indivíduo para desenvolver os exercícios, estes surgem como alternativa 
para substituir as academias convencionais, essas disponibilizadas em 
locais públicos como praças e parques, constituem uma mistura de 
playground, com os circuitos militares, são compostos pelas tradicionais 
barras fixas, pranchas abdominais, argola, “trepa-trepa” e barras paralelas. 

 

Sela e Sela (2012, p. 87) informam que cada ATI é formada por 10 equipamentos: 

 

Esqui: aumenta a flexibilidade dos membros inferiores, quadris, membros 
superiores e melhora a função cardiorrespiratória. 
Rotação dupla diagonal: aumenta a mobilidade das articulações dos ombros 
e dos cotovelos.  
Surf: melhora a flexibilidade e a agilidade dos membros inferiores, quadris e 
região lombar.  
Remada sentada: fortalece a musculatura das costas e dos ombros.  
Simulador de caminhada: aumenta a mobilidade dos membros inferiores e 
desenvolve a coordenação motora. 
Pressão de pernas: fortalece a musculatura das coxas e quadril. 
Alongador: estimula o sistema nervoso central através do alongamento e 
fortalecimento dos grandes grupos musculares.  
Rotação vertical: fortalece os membros superiores e melhora a flexibilidade 
das articulações dos ombros.  
Simulador de cavalgada: fortalece a musculatura dos membros inferiores, 
superiores e aumenta a capacidade cardiorrespiratória. 
Multi exercitador: fortalece, alonga e aumenta a flexibilidade dos membros 
superiores e inferiores. Este aparelho é composto por: flexor de pernas; 
extensor de pernas; supino reto sentado; supino inclinado sentado; rotação 
vertical; e twister sentado. 
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Os autores informam, ainda, que 

 

As ATIs ficam ao ar livre, à disposição de todos os cidadãos que querem 
cuidar da saúde praticando atividades físicas. A ATI tem as seguintes 
funções: (1) incentivar a prática regular de atividade física entre os idosos; 
(2) alterar as condições de saúde; (3) Promover a sociabilidade; e (4) 
melhorar a qualidade de vida (SELA, SELA, 2012, p. 87). 

 

Palácios e Nardi (2007) destacam que as academias são compostas por 

equipamentos com o objetivo de flexibilizar, realizar alongamentos, estimular a 

mobilidade das articulações, fortalecer, desenvolver a musculatura e exercitar a 

capacidade aeróbica. Complementa afirmando que 

 

Em 2006 foi instalada a primeira ATI e em 2012, já contava com 50 
“academias” [...] estrategicamente localizadas, próximas às UBS, com o 
objetivo de facilitar o envolvimento dos profissionais da ESF. Sua instalação 
visou à incorporação de ações que promovem a qualidade de vida na rotina 
dos serviços de saúde e no dia-a-dia das pessoas, na redução da 
morbimortalidade e das complicações das doenças crônicas não 
transmissíveis, considerando o número de idosos, hipertensos/ diabéticos e 
os benefícios da atividade física para a saúde (NARDI, 2013, p. 24). 

 

Salin (2013), ao comentar a implantação do projeto em Maringá, expõe que a ATI 

tem como objetivos incentivar a prática regular de atividade física entre os idosos; 

alterar suas condições de saúde; promover a sociabilidade e, consequentemente, 

melhorar a qualidade de vida. A autora considera que as academias são o antídoto 

encontrado pelo poder público contra o sedentarismo e todos os males provocados 

pelo comodismo e pela ausência da prática de atividades físicas. 

De acordo com Iepsen (2015), em muitas cidades, essas academias foram 

implantadas para atender uma parcela da população que padecia pela falta de 

atividade física. Além disso, poderiam assegurar o acesso igualitário a todos os 

indivíduos, auxiliando o encontro e interação de pessoas, independentemente de 

sua classe social. 

Segundo Gonçalves e Duarte (2014), além de serem mais atrativas por estarem 

localizadas em ambientes abertos, as AAL trazem os mesmos benefícios das 

atividades em ambientes fechados e os frequentadores podem utilizar o espaço no 

dia e horário que for mais conveniente.  

Oliveira (2014, p. 6) destaca que  
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As Academias ao Ar Livre (AAL) são localizadas em diversos lugares 
públicos das cidades brasileiras como em praças, parques e complexos 
esportivos e têm como finalidade ofertar atividade física na população de 
forma gratuita. Os aparelhos não utilizam pesos artificiais, como nas 
Academias de Ginástica e Musculação, mas sim a força e o peso de cada 
participante, denominados de Aparelhos de Atividade Física Passiva. Estes 
proporcionam o exercício físico sem tanto esforço, mas que trabalham 
passivamente a musculatura das pessoas que os utilizam. Os mesmos 
possuem cores vibrantes tais como azul, amarelo e laranja, conferindo um 
aspecto lúdico ao local onde estão instalados. Apesar de haver 
recomendações da necessidade da presença de educadores físicos e de 
fisioterapeutas, geralmente não há presença de tais profissionais nas 
Academias ao Ar Livre nos municípios brasileiros. Ademais, são empresas 
nacionais especializadas que fabricam esse modelo específico de 
academia. 

 

Contudo, para Salin (2013), se por um lado as academias em espaços públicos 

podem ser uma aliada para a saúde, a falta de orientadores nesses locais pode ser 

um problema. Da mesma forma que a inatividade física é prejudicial à saúde, o 

excesso ou a prática sem orientação também pode ser nocivo. Por essa razão, o 

exercício físico deve ser orientado por profissionais habilitados. 

Como aspecto positivo, a autora destaca que, como as academias são instaladas 

em praças, proporcionam a recuperação dos locais públicos antes não utilizados 

apropriadamente pela população e suscetíveis ao vandalismo. Elas funcionam como 

um instrumento de resgate dos locais públicos, que são disponibilizados à população 

para uma prática saudável e que resulta na inclusão da pessoa idosa na sociedade 

(SALIN, 2013). 
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4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

Neste capítulo serão apresentadas as informações que foram retiradas nos sites das 

prefeituras e/ou governo do estado, com o propósito de atender aos objetivos do 

trabalho. 

No que diz respeito aos objetivos da implantação das academias, o programa 

Academia a Céu Aberto (ACA), em Belo Horizonte, que é administrado pela 

Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SMEL) por meio da Diretoria de 

Infraestrutura Esportiva, foi implantado com o objetivo de possibilitar 

 

a prática de exercícios físicos ao ar livre e maior socialização da 
comunidade. [...] Entre os benefícios dos exercícios na academia estão a 
possibilidade de aumento da mobilidade e flexibilidade, desenvolvimento da 
coordenação motora, melhoria da função cardiorrespiratória e fortalecimento 
muscular, [...] criar resistência e gerar benefícios individualizados, 
independentemente de idade, peso e sexo. [...] Além de aumentar os locais 
de convivência, as academias criam uma rotina de prática de exercícios e 
estes espaços viram palcos de melhoria da saúde e condicionamento físicos 
da comunidade.1 

 

Em Vitória, as Academias Populares da Pessoa Idosa (APPIs) utilizam os aparelhos 

de baixo impacto com  

 

o objetivo de alongar, fortalecer, desenvolver a musculatura e trabalhar a 
capacidade aeróbica. Todos os equipamentos - caminhada, simulação de 
remada, alongador e outros - contribuem para melhorar a estrutura física 
dos idosos nas atividades do cotidiano.2 

 

O programa é estabelecido pela Secretaria Municipal de esportes e lazer (SEMESP) 

e registra que “A prática da atividade física na terceira idade pode auxiliar na 

redução das complicações de doenças crônicas, bem como contribuir para a 

diminuição no consumo de medicamentos.” 3 

Quanto ao objetivo, o projeto da Secretaria Especial de Envelhecimento Saudável e 

Qualidade de Vida (SESQV) do Rio de Janeiro, fomenta as Academias da Terceira 

                                            

1Disponível em: <https://prefeitura.pbh.gov.br/index.php/esportes-e-lazer/academia-ceu-aberto>.  

Acesso em: 27 de março de 2019. 
2Disponível em: <http://www.vitoria.es.gov.br/noticia/academias-populares-da-pessoa-idosa-terao-

aparelhos-substituidos-25987>. Acesso em: 27 de março de 2019. 
3Disponível em: <http://www.vitoria.es.gov.br/cidadao/academias-populares-da-pessoa-idosa>. 

Acesso em: 27 de março de 2019. 
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Idade (ATI) que “promovem atividades físicas, ações educativas e hábitos 

saudáveis, ajudando a população da melhor idade a conservar o bem-estar físico, 

mental e social.” 4 

Na cidade de São Paulo, a Academia ao Ar Livre (AAL), projeto feito pela Secretaria 

de Esporte, Lazer e Juventude do Estado, foi implantada para 

 

ser utilizada pelos munícipes, beneficiando especialmente pessoas da 
terceira idade. Os equipamentos foram projetados para a prática de 
exercícios leves, que ajudam no fortalecimento e na flexibilidade dos 
músculos, além do aumento do equilíbrio e da coordenação motora. Além 
dos aparelhos, a população também pode utilizar o espaço onde estão 
implantados para realizar caminhadas. 5 

 

No documento Plano de Trabalho Academia ao Ar Livre (2012, p. 2), desenvolvido e 

publicado no site do Governo do Estado de São Paulo para implantação das 

academias por intermédio dos estados, tem-se a justificativa para a vigência dos 

projetos, que são: 

 

A prática regular de exercícios físicos acompanha-se de benefícios que se 
manifestam sob todos os aspectos do organismo. Do ponto de vista 
músculo-esquelético, auxilia na melhora da força e do tônus muscular e da 
flexibilidade, fortalecimento dos ossos e das articulações, reduz os riscos de 
morte prematura. 
Reduz risco de desenvolver doença cardíaca coronária; 
Reduz risco de infarto; 
Reduz risco de ter um segundo ataque cardíaco em pessoas que já tiveram 
um ataque; 
Diminui tanto o colesterol total quanto os triglecirídeos e eleva o bom 
colesterol HDL; 
Diminui o risco de desenvolver pressão alta; 
Ajuda a reduzi a pressão arterial em pessoal que já tem hipertensão; 
Diminui o risco de desenvolver diabetes tipo 2 (não dependendo de 
insulina); 
Reduz o risco de câncer de cólon; 
Ajuda as pessoas a conseguir e manter um peso ideal; 
Reduz o sentimento de depressão e ansiedade; 
Promove o bem-estar psicológico e reduz sentimentos de estresse; 
Ajuda a construir e manter articulações, músculos e ossos saudáveis; 
Ajuda pessoas mais velhas a ficarem mais fortes e serem mais capazes de 
moverem-se sem cair ou ficar excessivamente cansadas. 

 

                                            

4Disponível em: <http://www.rio.rj.gov.br/web/guest/exibeconteudo?id=4400405>. Acesso em: 28 de 

março de 2019. 
5Disponível em: 

<https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/comunicacao/noticias/?p=108587>. Acesso em: 
28 de março de 2019. 
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O valor utilizado para a implantação de uma das academias em São Paulo é de 

oitenta mil reais, registrado no relatório de atividades orçamentárias em abril de 

2018 e disponibilizado no site do Governo do Estado.6 Não foram encontrados os 

valores relacionados às implantações em outros estados e/ou capitais. 

Os objetivos citados pelas capitais estão em conformidade com a necessidade dos 

idosos perante as mudanças fisiológicas e sociais identificadas no Capítulo 2 

descritas, por exemplo, por Rosa (2012, p 141) e Albino e outros (2012, p. 19) 

relacionando as perdas de força, massa muscular, flexibilidade, equilíbrio e 

socialização. Além disso, a prática de exercícios físicos com duração de uma hora e 

três vezes na semana diminui o tempo de surgimento de osteoporose, previne o 

derrame, infarto e a depressão e se obtém melhora na auto-estima e sensação de 

bem-estar (SOBRINHO, apud DE OLIVEIRA; JHON; DE SOUZA, 2017). 

É importante compreender que a busca por uma atividade física vai além da saúde 

física, mas também da melhora social e mental. Em uma investigação relacionada 

aos motivos em que os idosos do Estado do Rio de Janeiro buscavam uma atividade 

física regular, foi identificado que 80% dos motivos descritos estavam ligados a 

interesses psicológicos e sociais, e apenas 20% estavam relacionados às questões 

biológicas (DANTAS, apud DANTAS, 1997).  

Na literatura pode se encontrar relatos que descrevem resultados benéficos ao 

público específico (idosos), após algum tempo de inserção e prática de atividade 

física academias. 

Após a implantação das Academias da Terceira Idade em Maringá - PR, foi 

constatado com pessoas de 60 anos ou mais, o decréscimo de 27% nos pedidos de 

anti-inflamatórios e consultas nos Postos de Saúde onde tinham os aparelhos 

implantados. Em relação aos resultados benéficos dessas academias, também pode 

se observar que: 

 

  

                                            

6Disponível em: 

<https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/upload/EXECUO~3/Relatorio%20PROJET
O%20E%20ATIV%20ORCAMENT%20%20Abril%202018.pdf> Acesso em 30 de março de 2019. 
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Em entrevistas feitas a usuários das ATIs, os elogios são muitos, 
demonstrando alto grau de satisfação. A Prefeitura relata que os 
atendimentos nas unidades de saúde a portadores de hipertensão e 
doenças semelhantes tem diminuído, sendo que a qualidade de vida dos 
usuários da terceira idade tem melhorado consideravelmente. Segundo 
entrevista realizada com 102 usuários da ATI Parigot de Souza, em julho de 
2006, 56% apresentavam pressão alta e 27%, dores nas costas. Quando 
questionados sobre o que mudou em sua vida com a prática de exercícios 
na ATI, 63,6% responderam uma melhora na disposição, 28,4% diminuição 
de dores, aproximadamente 20% uma ampliação do círculo social, 18,2% 
alegaram perda de peso e, 13,6%, controle da PA(pressão arterial) 
(PALÁCIOS; SAPATA, apud DE OLIVEIRA; JHON; DE SOUZA, 2017). 

 

Em janeiro de 2011, no Rio de Janeiro, ocorreu uma pesquisa com 4000 usuários de 

21 Academias ao Ar Livre que estavam alocadas nas Unidades de Saúde do Rio de 

Janeiro, e os resultados obtidos depois de seis de atividade, foram que: 

 

96,7% dos hipertensos que utilizam a Academia Carioca estão com a 
pressão arterial (PA) controlada em valores normais: PA sistólica até 139 
mmHg e diastólica até 89 mmHg (Sociedade Brasileira de Cardiologia / 
Sociedade Brasileira de Hipertensão);  
20% de redução de peso em praticantes com obesidade (lMC 30) e 15% de 
redução de peso em praticantes com sobrepeso (IMC 25);  
20% dos praticantes que utilizam medicamentos diminuíram a dose ou 
reduziram o número de medicamentos (por prescrição médica) e 1% deixou 
de tomar; 
80% dos praticantes diabéticos melhoraram as taxas de glicemia (redução 
da glicemia) (PRESA, 2011, p.34). 

 

Em todas as capitais analisadas, mesmo algumas com objetivos rasos e não muito 

esclarecedores, pode ser identificado que seus respectivos projetos não se voltam 

de forma clara para o aspecto do lazer, mas sim para uma política de saúde. Pode-

se analisar também que os órgãos responsáveis pelos projetos nas capitais, estão 

diretamente relacionados com o esporte, mesmo as academias estando fortemente 

ligadas aos aspectos relacionados à saúde.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Compreendendo os dados, após análise do que foi exposto e relatado, há um 

reconhecimento de que as implantações dessas unidades geram um impacto no que 

diz respeito à saúde da população, em específico a idosa, que é o público alvo do 

projeto de implantação das academias que podem ser entendidas como um método 

de controle e principalmente prevenção de doenças para que assim ocorra 

diminuição de uso de medicamentos e menos frequência em hospitais e/ou unidades 

de saúde. Talvez esse seja o grande motivo dessas academias serem estabelecidas 

e administradas por secretarias de esporte e de qualidade de vida, um método de 

prevenção de doenças, sejam derivadas de meios biológicos ou sociais, por meio da 

atividade física, mesmo seus objetivos, motivações e metas serem apresentadas 

como políticas de saúde em todas as capitais do sudeste do país analisadas onde 

se pode obter acesso a esses dados. 
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