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RESUMO 

 

A partir da elaboração de estratégias globais de políticas de promoção da 

saúde, percebemos ações políticas voltadas a possibilitar e incentivar à população a 

ter cuidados com a sua própria saúde. Nesse contexto que surgem em 2005 as 

academias ao ar livre no Brasil. Localizadas em lugares públicos, estas academias 

tem como finalidade estimular a atividade física na população de forma gratuita. 

Dessa forma, realizo estudos, desde a graduação e prosseguidos no mestrado, 

sobre participantes desse modelo de academia na cidade de Santa Maria-RS. O 

objetivo do presente trabalho é analisar como são realizados os cuidados de saúde 

nas pessoas que utilizam uma academia ao ar livre de Santa Maria, localizada na 

Praça Mallet. As observações em campo demonstram que em um grupo regular de 

cinco mulheres, com idades de 50 a 65 anos, utilizam a academia para tratar de uma 

doença já existente ou prevenir uma futura enfermidade. Além disso, o cuidado da 

saúde é realizado com muitas conversas e brincadeiras, de modo que estarem 

juntas e conversando é elemento essencial para frequentarem a academia. Portanto, 

intui-se que os cuidados de saúde pelas participantes são realizados com 

sociabilidade, descontração e espontaneidade, contribuindo para uma experiência 

coletiva e gregária para o tratamento ou evitação de doenças. 

 

 

Palavras-Chaves: Cuidados de saúde, Políticas de promoção da saúde, Academia 

ao ar livre.  
 

 



2	
	

INTRODUÇÃO 

 

Na atualidade percebe-se uma frequência significativa de políticas de 

promoção da saúde através do incentivo pessoal dos cuidados da saúde. A noção 

de qualidade de vida e bem-estar através de práticas comportamentais saudáveis, 

como a realização de atividades físicas e cuidados alimentares, são muito presentes 

na atualidade, seja em programas nacionais ou municipais de saúde coletiva, bem 

como propagados em meios de comunicação. 

A presença contínua de academias ao ar livre nas cidades brasileiras é um 

fenômeno importante a ser analisado, pois tem como objetivo estimular a atividade 

física na população de forma gratuita. Localizadas em lugares, os aparelhos não 

possuem pesos artificiais, como nas convencionas Academias de Ginástica e 

Musculação, mas utiliza o próprio peso e força dos participantes, sendo chamados 

de Aparelhos de Atividade Física Passiva. Neste contexto que realizo estudos sobre 

pessoas que utilizam academias ao ar livre na cidade de Santa Maria, localizada na 

região central do Estado do Rio Grande do Sul. Por conseguinte, o presente artigo, 

que faz parte da pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais pela 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)1, tem como objetivo geral analisar de 

que modo são realizados os cuidados de saúde nos participantes de uma academia 

ao ar livre, localizada na Praça Mallet, região oeste de Santa Maria. Dessa forma, a 

proposta do artigo pode contribuir para melhor compreensão sobre as influências 

dos discursos na saúde nas condutas das pessoas.  

Para tanto, parto de uma pesquisa qualitativa na qual utilizo como técnica de 

pesquisa a observação participante, desde agosto de 2014, com um grupo regular 

de mulheres que utilizam a academia ao ar livre da Praça Mallet. A observação 

participante é realizada através de uma perspectiva interpretativa desenvolvida pelo 

antropólogo Clifford Geertz (1978), na qual é necessária uma observação densa e 

contínua no campo de pesquisa para melhor interpretar os significados da ação 

social dos indivíduos em um dado contexto social. 

																																																													
1	A pesquisa, em andamento, do mestrado em Ciências Sociais pela UFSM tem como objetivo geral 
analisar de que forma são realizados os cuidados de si através de atividades físicas em pessoas que 
utilizam dois formatos distintos de academias em Santa Maria-RS: Academia ao Ar Livre e Academia 
de Ginástica e Musculação. 	
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Referente a um comportamento ético, faço uso de pseudônimos. Apesar da 

utilização de nomes fictícios não garantir o anonimato dos informantes visto que uma 

“descrição densa depende da riqueza dos detalhes contextuais, tanto do local, 

quanto dos indivíduos” (Fonseca, 2007: 9), reporto a esse recurso para assumir uma 

responsabilidade ética com as pessoas que usufruem da referida academia, pois 

muitas vezes estas pessoas não têm noção prévia do quanto seus comportamentos 

e atitudes podem ser utilizados como dados de pesquisa. 

O presente artigo está estruturado da seguinte maneira. Primeiro discorro 

sobre o processo histórico-político da formação das políticas de promoção da saúde, 

retomando importantes encontros internacionais de saúde para melhor compreender 

o surgimento das academias ao ar livre nas cidades brasileiras. A seguir demonstro 

o processo de instalações destas academias na cidade de Santa Maria-RS, 

ressaltando características deste município por meio de uma breve retomada 

histórica, assim como de indicadores socioeconômicos. Por fim, demonstro dados da 

observação participante junto a grupo regular de mulheres, com idade de 50 a 65 

anos, que fazem uso da academia ao ar livre localizada na Praça Mallet. Com o 

intuito de analisar de que modo são realizados os cuidados de saúde nas pessoas 

que utilizam a citada academia, reporto a autores(as) como Deborah Lupton e 

Nikolas Rose que tratam, com diferentes enfoques, sobre o conceito de biopolítica, 

desenvolvido por Michel Foucault (1926 - 1984), nas sociedades contemporâneas e 

seus efeitos nas condutas dos indivíduos.  

 

1.  Políticas de promoção da saúde: do global ao local 
 
Primeiramente é preciso indagar como a preocupação com a saúde das 

pessoas e suas condutas tornaram-se alvos de investimentos de práticas de 

governo. Certamente, como afirma Nikolas Rose “há muito tempo os governos tem 

se preocupado com as vivavez vidas daqueles que são governados” (Rose, 

2013:15). Michel Foucault (1999; 2008) demonstrou como a medicina social nos 

séculos XVIII e XIX era destinada ao controle das taxas de natalidade e mortalidade, 

seja para força estatal (Alemanha), intervenção sanitarista (França) ou força de 

trabalho (Inglaterra). Dessa forma emerge outra forma de tecnologia de poder, não 

apenas no corpo do indivíduo do poder disciplinar, através da normalização no 

interior das instituições de sequestro (hospitais, presídios, escolas), mas também ao 
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homem-espécie, por meio de uma regulamentação, uma biopolítica “que lida com a 

população como problema a um só tempo científico e biológico” (Foucault, 1999: 

291-292). 

Autores(as) como Deborah Lupton (1995; 2003), e Nikolas Rose (2001; 2013), 

realizam trabalhos que problematizam, com diferentes enfoques, sobre a biopolítica 

nas sociedades ocidentais contemporâneas. Nesse sentido, pretendo fazer uma 

leitura, ao longo do artigo, das políticas de promoção da saúde com o viés da 

biopolítica na contemporaneidade, retomando importantes encontros internacionais 

de saúde para melhor compreender o surgimento das Academias ao Ar Livre no 

cenário das cidades brasileiras e seus efeitos nas condutas das pessoas que as 

utilizam.  

Como emergiu o ideário de não apenas prevenir doenças, mas também 

promover saúde à população através de práticas de cuidados da saúde? A resposta 

é múltipla, mas tem como fator basilar a transição epidemiológica ocorridas na 

segunda metade de século XX e a atuação governamental diante dessa nova 

predominância de doenças. 

Em meados do século XX, através de pesquisas governamentais, identificou-se 

que o padrão de mortalidade havia se modificado nos então ditos países 

desenvolvidos. As doenças Crônicas Não – Transmissíveis passaram a ocupar 

posições primárias. Conta a esse processo que a população envelheceu e o modelo 

provedor do Estado de Bem-Estar Social se tornou insuficiente frente aos elevados 

custos na saúde. A partir desse contexto ocorreram em diferentes países, em 

destaque o Canadá e Estados Unidos, formulações de Nova Perspectiva de Saúde 

com a visão que não basta apenas prevenir doenças com medidas curativas e 

preventivas, mas também promover saúde através de ações e informações para 

indivíduos e coletivos de uma vida saudável, por meio de uma racionalidade 

econômica com a finalidade de diminuir os gastos dos governos no setor sanitário.  

A Nova Perspectiva de Saúde teve como episódio fundamental o Relatório de 

Lalonde criado pelo Ministério de Saúde do Canadá em 1974. Após considerações 

sobre a visão tradicional do campo sanitário e suas limitações diante do novo quadro 

epidemiológico, o relatório formula em quatro grandes polos a nova atuação do 

modelo de saúde: biologia, ambiente, estilo de vida (lifestyle), e organizações de 

assistência sanitária. O destaque é o terceiro polo, estilo de vida (lifestyle), que 

consiste nas decisões pessoais e comportamentos de risco que a afetam a saúde do 
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indivíduo. Fatores de risco autoimpostos (Lalonde, 1974: 15) como o tabagismo, 

stress, má alimentação e, principalmente para o artigo, falta de atividade física, 

foram considerados como principais causas de morte entre os canadenses, 

juntamente com os dois primeiros polos. 

 Deborah Lupton, na obra Risk (2003), problematiza sobre a noção de risco em 

saúde e as consequentes formulações de políticas de promoção da saúde. Esta 

socióloga australiana demonstra como a ênfase a noção de risco na 

contemporaneidade recai sobre as escolhas individuais de estilo de vida e de sua 

relação com o estado de saúde. As mudanças, portanto, são orientadas no nível 

individual, no sentido de autoregulação, tomando como estratégia principal as 

políticas saudáveis que informam aos indivíduos e coletivos acerca dos possíveis 

riscos aos quais estão sujeitos, tal como exposto nos riscos autoimpostos do 

Relatório de Lalonde. Assim, os riscos de saúde na sociedade contemporânea não 

estão fora do controle do individuo, muito pelo contrário é responsabilidade destes 

evitarem riscos com mudanças nos seus comportamentos, especialmente para este 

trabalho, o sedentarismo através da realização de atividade física.  

A partir do Relatório de Lalonde ocorreram encontros internacionais de saúde2 

para demarcar, entre vários outros temas, as diretrizes das políticas de promoção da 

saúde, assim como propor estratégias globais para difusão dessa concepção. Nesse 

contexto foi realizada a Primeira Conferência Internacional Sobre Promoção da 

Saúde, em novembro de 1986, no Canadá. Através de uma carta de intenções, 

chamada como Carta de Ottawa, definiu-se 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” (Carta de 

Ottawa, 1986). Esta carta que se tornou referência para as políticas de promoção da 

saúde, ressalta que não é apenas dever do Estado garantir saúde à população, mas 

as pessoas também possuem uma margem de responsabilidade pelos agravos de 

possíveis doenças, configurando uma corresponsabilização nos cuidados de saúde. 

A carta afirma a posição positiva da saúde, entendida não apenas como ausência de 

doenças, mas como um completo bem-estar físico mental e social. Para atingir esse 

																																																													
2	 Em 1977 ocorreu a 30ª Assembleia Mundial de Saúde pela OMS na qual destinam um acordo 
político e meta chamada “Saúde para Todos no Ano 2000”. No ano seguinte houve na então URSS, a 
primeira Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde que elaborou a Declaração de 
Alma-Ata na qual enfatizava a responsabilidade dos governos para com a saúde da população, mas 
que também os indivíduos são responsáveis pelos cuidados da sua própria saúde.	
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estado, são necessários pré-requisitos básicos como paz, habitação, educação, 

alimentação, justiça social e equidade. Nesse sentido, a Promoção da Saúde não 

engloba somente o setor sanitário, mas também setores sociais e econômicos, 

organizações voluntárias e não-governamentais, autoridades locais e mídia, isto é, 

uma política intersetorial. Todos esses setores devem capacitar as pessoas a 

realizarem completamente seu potencial de saúde, seja através de ambientes 

favoráveis (limpos e desfrutáveis), acesso a informações ou oportunidades que 

permitam fazer escolhas por uma vida mais sadia.  

 

2. Políticas de promoção da saúde no Brasil: surgimento das Academias 
ao Ar Livre.  

 
No Brasil, as diretrizes das políticas de promoção da saúde foram aos poucos 

sendo introduzidas3 na gestão governamental do Ministério da Saúde (MS). Em 

junho de 2005 o país adota o Programa Brasil Saudável com o objetivo estimular a 

população a assumir modos de vida com ênfase na atividade física, na reeducação 

alimentar e no controle do tabagismo. Cabe destacar que o Programa Brasil 

Saudável foi englobado pela Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS) 

homologado em 30 de março de 2006 pela Portaria n° 687 MS/GM, ampliando as 

ações e os serviços no Sistema Único de Saúde (SUS).  

Nesse processo de estratégias e práticas para promover saúde, especialmente 

através de atividades físicas, que surge em 2005 o projeto piloto de Academias para 

Terceira Idade (ATI) na cidade de Maringá-PR. O projeto teve como objetivo 

“alongar, fortalecer e estimular a musculatura e trabalhar a capacidade aeróbica dos 

idosos” (Verissímo, 2011: 47). O público alvo são pessoas da terceira idade, dessa 

forma os aparelhos não utilizam pesos artificiais, como nas academias de ginástica e 

musculação, mas sim o peso e a força de cada participante, chamados 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.  

Fabricadas por empresas nacionais especializadas, essas academias 

assemelham-se com brinquedos de crianças devido ao formato playground dos 

																																																													
3	Em 1999 foi aprovada a Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN) e no ano seguinte foi 
lançado oficialmente o Programa Nacional de Promoção da Atividade Física Agita Brasil.	
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aparelhos, nos quais predominam cores vibrantes e chamativas como azul, amarelo 

e laranja, conferindo um aspecto lúdico ao local onde estão instaladas. As 

Academias para Terceira Idade se expandiram rapidamente para demais municípios 

brasileiros, abarcando o uso para pessoas com idade acima de 12 anos, apesar de 

ser recorrente o uso por parte das crianças. É necessário enfatizar que o mesmo 

modelo de academia recebe diferentes denominações nas cidades brasileiras como: 

Academias Públicas, Academias para Terceira Idade e Academias ao Ar Livre. Em 

virtude disso, emprego a última denominação, pois é dessa maneira que são 

chamadas na cidade de Santa Maria-RS, local da pesquisa. Os aparelhos mais 

comuns desse formato de academia são: simulador de caminhada, simulador de 

cavalgada, caminhada dupla, rotação vertical, cadeira pressão das pernas e cadeira 

de múltiplos exercícios (Figura 1). 

 

 
 

Figura 1 – Aparelhos da academia ao ar livre: Simulador de caminhada. Simulador 
de cavalgada. Caminhada dupla. 4. Rotação vertical.  
 
(Fonte: Arquivo da pesquisa do mestrado em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Santa 
Maria (UFSM). Fotografia registrada pelo pesquisador Diego Marafiga, no dia 14 de setembro de 
2014).  
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3. Academias ao Ar Livre em Santa Maria-RS 
 

Primeiramente é necessário discorrer sobre algumas características locais da 

cidade de Santa Maria por meio de uma breve retomada histórica e de indicadores 

socioeconômicos. Esse processo é importante porque são elementos constitutivos 

da população santamariense e refletem nos dados de pesquisa sobre os cuidados 

de saúde nas pessoas que utilizam Academias ao Ar Livre. 

 A cidade de Santa Maria, localizada na região central do Rio Grande do Sul, 

aproximadamente a 300 km da capital Porto Alegre, possui, segundo dados do 

IBGE4 , uma população de 261.031 habitantes, sendo considerada a quinta maior 

cidade do Estado. A sua posição geográfica no centro do Estado (Figura 2), na qual 

recebe o apelido de “coração do Rio Grande do Sul”, fez com que a cidade se 

desenvolvesse historicamente sobre dois grandes centros de serviço: viação férrea e 

base militar.   

 

 
 

Figura 2 - Mapa do estado do Rio Grande do Sul com destaque para a cidade de 
Santa Maria. (Fonte: Google Maps, 2015). 

 
 
Até meados do século XX, Santa Maria foi um dos principais centros 

ferroviários do sul do Brasil. Todavia, a partir da década de 90, com a privatização 

da Rede Ferroviária, ocorreu um processo de decadência desse serviço. Nesse 

contexto, os locais das linhas férreas passaram a serem ocupadas, em meados dos 

anos 2000, de forma irregular por famílias de baixa renda (Faccin, 2014: 54). 

																																																													
4	 Disponível em: http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=431690. Acesso em 10 de 
outubro de 2015.	
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Referente à base militar, Santa Maria, desde os tempos do Império foi um ponto 

estratégico nos conflitos com os países do prata. Em razão disso foram 

concentrados investimentos na segurança nacional com a criação de quartéis e 

bases militares (Beber, 1998). Atualmente o município contabiliza 19 quartéis 

militares e uma base área. Desse modo, é comum a presença de militares e suas 

famílias advindas, por concursos, transferências, de outros Estados do Brasil para o 

município.  

Outra essencial característica santamariense é a consolidação como um forte 

núcleo universitário. Desde a criação da Universidade Federal de Santa Maria 

(UFSM) em 1960, expandiram-se outras escolas de ensino de superior, contando 

atualmente com oito Universidades. Jovens de diferentes cidades do Rio Grande do 

Sul, do Brasil e até do exterior veem para Santa Maria fazer suas carreiras 

acadêmicas. Em virtude disso, é habitual designações como “cidade universitária”, 

“cidade jovem”. Isso é visível na pirâmide etária do município, exposta no gráfico 

abaixo (Figura 3) segundo o censo do IBGE de 2010. 

 

 
 

Figura 3 – Pirâmide etária do município. Fonte: Censo do IBGE de 2010. 
 
 

Percebe-se pelo gráfico que a maioria da população concentra-se nas faixas 

de 15 a 29 anos, com poucas disparidades entre os sexos. Esse dado é esperado 

visto a grande quantidade de jovens e adultos que utilizam as escolas de ensino 

superior de Santa Maria. A disparidade entre os sexos é maior a partir da faixa – 

etária entre 35 a 39 anos com predominância do sexo feminino. A partir de então, as 

mulheres são maioria em todas as faixas etárias, na qual desde os 80 anos a 

quantidade chega a ser o dobro do número de homens. Isso se reflete no índice de 

envelhecimento que, segundo dados da Agência de Desenvolvimento de Santa 
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Maria (ADESM) 5, o município ocupa o 4° lugar comparada às demais cidades do 

Rio Grande do Sul.   

Outro indicador a ser destacado é da População Economicamente Ativa 

(PEA) na qual, pelos dados da ADESM6, o setor ocupado pelos serviços públicos 

municipais, estaduais e federais é uma das principais fontes de renda com 31. 587 

empregados, com ênfase na atividade educacional e militar, juntamente com o 

comércio que possui 17.664 empregados. A partir dessa conjuntura socioeconômica, 

compreende-se a presença significativa de aposentados(as) advindos dos serviços 

públicos, em especial professoras(as), militares e ferroviários7.  

Diante desses aspectos históricos e indicadores socioeconômicos que as 

Academias ao Ar Livre passaram a fazer parte da cidade de Santa Maria. O 

processo de instalação dessas academias ocorreu através da formulação do Plano 

Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental de Santa Maria (PDDA/SM), 

aprovado em dezembro de 20058. Este Plano Diretor lançou uma série de políticas 

programas e projetos, com a finalidade de desenvolver funções sociais, econômicas 

e culturais para a população santamariense.  

Entre os projetos que concernem este trabalho destacado o Projeto 

Qualificação da Paisagem Urbana que “prevê a promoção da identidade urbana por 

meio da valorização dos espaços abertos públicos, seja pela recuperação e 

manutenção de praças, parques e demais áreas recreativas” (Santa Maria, 2005: 

222) Com essa finalidade foram revitalizadas praças, parques e complexos 

esportivos através de calçamento, iluminação, conserto de bancos e, principalmente 

para este estudo, de instalação de Academias ao Ar Livre. A instalação e compra, 

por de meio de licitações, desse modelo de academia é realizada pela Secretaria de 

Esporte e Lazer9. Essa questão é importante, pois faz parte da perspectiva da 

Promoção da Saúde de entender o esporte e o lazer como um determinante social 

da saúde, necessitando de ambientes favoráveis (como a revitalização das áreas de 

																																																													
5	A Agência de Desenvolvimento de Santa Maria (ADESM) é um projeto que traz informações e dados 
de Santa Maria em um único sistema com acesso disponível para toda população. Segue o link para 
visualizar o índice de envelhecimento do município: http://santamariaemdados.com.br/3-
indicadores/indicadores-sociais/. Acesso em 17 de outubro de 2015.  
6 Disponível em: http://santamariaemdados.com.br/4-economia-e-financas/emprego/. Acesso em 17 
de outubro de 2015. 
7 Há importantes trabalhos sobre aposentados que utilizam o centro de Santa Maria. Ver Rojane 
Nunes (2013) e Gabriela Maia (2010).  
8 Por meio da Lei Complementar nº 034 de 29 de dezembro de 2005. 
9 Nos anos de 2008 a 2012 a instalação das AAL era realizado pela extinta Secretaria de Juventude 
Esportes, Lazer Idoso e Criança, substituída pela atual Secretaria de Esporte e Lazer. 	
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convívio público) para a população sob a égide do bem-estar e da qualidade de vida. 

Nesse contexto, as Academias ao Ar Livre começaram a serem instaladas a partir 

de 2009 compradas pela empresa Playlândia da cidade de Chapecó (SC). 

Atualmente Santa Maria possui dez Academias ao Ar Livre, sendo seis na 

área urbana e quatro nas zonas rurais. Na área urbana as academias estão 

localizadas em diferentes lugares públicos como em praças, parques, complexos 

esportivos e até posto de saúde. Nesse cenário, o presente estudo se delimita nas 

pessoas que fazem uso da AAL localizada na Praça Mallet. A seguir discorro sobre 

as especificidades desse local e das pessoas que utilizam tal academia, remetendo 

aos dados da observação participante. 

 

4. Academia ao ar livre da Praça Mallet e os cuidados de saúde dos seus 
participantes.  
 

A Praça Mallet fica localizada no Bairro Passo D’ areia, região oeste de Santa 

Maria. O nome da praça é devido ao fato de estar fixada na frente de um dos 19 

quartéis militares de Santa Maria, o 3º Grupo de Artilharia de Campanha 

Autopropulsado Regimento Mallet. A posição geográfica da praça próxima tanto a 

locais mais periféricos como a “Vila Oliveira” e “Invasão do Km 210”, uma das 

ocupações de moradias por famílias de baixa renda nas linhas férreas de Santa 

Maria, bem como a regiões mais centrais como a Rua Andradas, na qual há um 

conjunto habitacional para militares e suas famílias, proporciona que pessoas de 

diferentes localidades, classes, etnias e faixas etárias frequentem o local. A Praça 

Mallet também é conhecida pela violência local, seguidamente são noticiados, nos 

meios de comunicação da cidade, os assaltos, brigas e até ocorrências de morte11. 

																																																													
10	A conotação “invasão do KM 2” é referente ao fato de ser um local ocupado por famílias de baixa 
renda a partir dos anos 2000. O local foi regularizado com a adesão do Programa de Aceleramento 
da Economia (PAC), através de construções de moradias do Programa Minha Casa, Minha Vida, 
fazendo parte do Bairro Divina Providência. Contudo, o estigma de ser uma região ocupada persiste 
na visão de moradores de localidades próximas ao Km 2, na qual remetem a esta o aumento de 
criminalidade na região.   
11 No dia 22 de agosto de 2013 um jovem foi morto na Praça Mallet como exposto na reportagem do 
Jornal a Razão: https://www.arazao.com.br/noticia/56787/homem-e-morto-na-praca-do-mallet-. 
Ocorrências de brigas e assaltos também são noticiadas em outro jornal, o Diário de Santa Maria 
como: http://diariodesantamaria.clicrbs.com.br/rs/geral-policia/noticia/2015/06/cinco-pedestres-sao-
assaltadas-no-final-de-semana-em-santa-maria-4786518.html.  
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A academia ao ar livre foi instalada em março de 2013, possuindo dez aparelhos 

nos moldes de Atividade Física Passiva. Os aparelhos, de cor amarela e azul, estão 

distribuídos em duas fileiras muito próximas uma da outra de modo que a realização 

da atividade física proporciona um grande contato entre os participantes. Além disso, 

os aparelhos são duplos aumentando ainda mais a aproximação entre os praticantes 

(Figura 4). O local onde está instalada a academia possui iluminação, um tanto 

precária, e como em todas as academias desse modelo em Santa Maria, não há 

presença de instrutores para orientação da atividade física.  

 

 
 
Figura 4 – A foto à esquerda demonstra o local da academia ao ar livre da Praça 
Mallet. A foto à direita destaca uma participante da academia realizando atividade 
física. 
 
(Fonte: Arquivo da pesquisa do mestrado em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Santa 
Maria (UFSM). Fotografia registrada pelo pesquisador Diego Marafiga, no dia 17 de setembro de 
2014).  
 
 

As observações em campo estão ocorrendo desde agosto de 2014. Nesse 

período passei a comparecer na academia em diferentes dias da semana e em três 

turnos: manhã, tarde e final da tarde. No turno da manhã (das 8.00 às 10 horas) 

poucas pessoas utilizam o local, cerca de duas a três. Pela parte da tarde, das 15:00 

às 17:00 horas o lugar é praticamente inabitado, somente no final da tarde, por volta 

das 18:00 horas, é que aumenta consideravelmente o número de participantes, em 

torno de 10 pessoas.  

A partir desse mapeamento percebi que diferentes públicos utilizam a academia: 

jovens e adolescentes, pais e mães que levam seus filhos para brincaram nos 

aparelhos, muito devido ao formato de playground destes. Todavia, o que me 
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chamou atenção foi à presença regular de um grupo de dez mulheres, com idades 

de 50 a 65 anos, utilizando a academia no horário da final tarde, a partir das 18:00 

horas. Notei, de imediato, uma grande sociabilidade entre elas, com muita conversa 

e brincadeiras na realização da atividade física. Desse modo, passei a dirigir o olhar 

para este grupo de mulheres, mas sem deixar de estar atento as demais pessoas 

que frequentam a academia.  

Em setembro de 2014 passei da observação para participação com o intuito de 

apreender a rotina dessas agentes, seus diálogos, interações. Quem são essas 

pessoas? Por que realizam atividade física no local? Onde moram? Por que fazem 

atividade física em grupo? Quais suas opiniões sobre outras pessoas que utilizam a 

academia? Com esses questionamentos iniciais que realizei as observações em 

campo. 

Com maior inserção no local, de setembro de 2014 a março de 2015, passei aos 

poucos a fazer parte deste grupo de mulheres. Fazia parte das conversas, 

brincadeiras como um amigo que as escutava sobre diferentes assuntos do 

cotidiano e questões de ordem pessoal. Escutava-as, mas também recebia 

conselhos para ter uma vida saudável, para me alimentar de forma correta, fazer 

exercícios físicos, não fumar, configurando uma relação maternal, de mães 

aconselhando um filho para ter uma vida saudável. Desse modo, comecei a elucidar 

meus questionamentos iniciais. 

Este grupo de mulheres já se conhecia antes da instalação da academia, 

residem em locais próximas uma da outra, em alguns casos são vizinhas. A Praça 

Mallet sempre foi um ponto de encontro para conversar, interagir, e com a instalação 

da academia ao ar livre passaram a utilizá-la. Nesse momento é importante salientar 

que o número de dez mulheres que utilizavam a academia foi diminuindo conforme o 

passar do tempo. A partir de março de 2015 por diferentes motivos, tais como; 

problemas de saúde na família, falta de tempo para a atividade física e, 

principalmente, pela sensação de insegurança na praça, decorrente dos seguidos 

assaltos, um especial12 na qual ocorreu às 7: 00 horas da manhã, muito próximo a 

academia ao ar livre. Nesse sentido, remeto a informações e dados da observação 

																																																													
12Disponível na matéria: http://diariodesantamaria.clicrbs.com.br/rs/geral-
policia/noticia/2015/08/quatro-pessoas-sao-assaltadas-na-praca-do-mallet-em-santa-maria-
4821357.html		
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participante junto a cinco participantes, utilizando pseudônimo, que seguem 

utilizando a academia. 

Lúcia de 60 anos é professora aposentada de uma escola municipal. Esta mora 

na Rua Andradas em um residencial para famílias de militares, muito próximo a 

Praça Mallet. É casada com um militar aposentado de modo que sempre teve o 

incentivo do marido para realizar atividade física, de “nunca ficar parada”, como nas 

palavras dela. Além disso, Lúcia tem diabetes desde os 30 anos e foi recomendada 

por médicos a realizar atividade física de forma moderada. Ela relatou que o marido 

sempre a orienta sobre a forma correta de realizar exercícios, o tempo de 

caminhada, número de exercícios, mas ela não segue estritamente essas 

recomendações e relatou para mim o seguinte “eu sei o momento em que tenho que 

parar ou continuar, sei até quando posso fazer exercícios”.  Os anos de professora 

acarretaram dores nas articulações, “de tanto ficar escrevendo no quadro e 

sentada”. As dores mais constantes são nos joelhos e na coluna, mas com a 

atividade física “as dores foram diminuindo, abaixando”, nas suas palavras.  

Lúcia vai acompanha à academia com sua amiga e vizinha Sueli. Esta tem 65 

anos é dona de casa e viúva de um militar aposentado na qual, brinca Lúcia, “ficou 

com uma pensão gorda”. Sueli comparece a academia, pois nos seus dizeres “todo 

mundo sabe é bom fazer alguma atividade física para saúde”. Seguidamente fala de 

programas de televisão que informam sobre a necessidade de sempre estar 

realizando alguma atividade física, “mesmo na sua idade”, em especial o programa 

“Bem-Estar” transmitido às 10: 00 horas na Rede Globo.  Relata casos de amigas 

que se aposentaram e “não fizeram mais nada da vida” e que acabaram tendo 

depressão. Dessa forma, ela sempre faz alguma atividade física para prevenir uma 

futura doença. Contudo, o que ela mais gosta é de ir à academia para ficar 

conversando com as amigas, pois isso “desestressa”. Sueli e Lúcia vivenciaram 

muitos acontecimentos da Praça Mallet, lembram-se dos tempos passados em que o 

local era seguro, mas que atualmente há muita violência, assaltos, realizados, na 

visão das duas, por jovens e adolescentes que vêm das “vilas” 13, principalmente a 

“Vila Oliveira” e “Km 2”, para usarem drogas, pichar a praça e estragar os aparelhos 

da academia. O problema maior é quando anoitece, nesse momento, como relatou 

																																																													
13	No Estado do Rio Grande do Sul a designação “Vila” remete a lugares mais periféricos das cidades, 
com predominância de famílias de baixa renda.		



15	
	

Lúcia “a praça não tem dono, é muito perigoso”. Para não serem vítimas de um 

possível assalto, as duas vão e retornam juntas da academia, jamais sozinhas. 

Sônia é outra pessoa que utiliza a academia regularmente. Tem 51 anos, e, 

assim como Lúcia, é professora aposentada e reside na “Vila Oliveira”. Também tem 

dores corporais devido aos anos de professora. Seguidamente pronuncia palavras 

como “dor nas ancas”, “dor nas juntas” e brincou comigo dizendo “um dia tu também 

vai sentir essas dores”. Caso fique muito tempo sem realizar exercícios às dores 

retornam, nesse sentido é preciso, segundo ela, “nunca ficar parada”. Sônia cuida da 

sua mãe que tem Mal de Alzheimer e discorre frequentemente as dificuldades e o 

stress da sua casa. A utilização da academia é o momento de sair um pouco do 

ambiente conturbado do seu lar. Fazer exercícios, conversar com as amigas é uma 

forma de esquecer os problemas de casa, expressa nas suas palavras “isso aqui 

relaxa a mente porque em casa eu tenho problemas com a mãe, daí eu venho aqui e 

esfria a mente”.  

 Sônia utiliza a academia com sua amiga Eva, que é auxiliar de limpeza na 

escola em que Sônia lecionava. Eva tem 53 anos e mora no km 2, disse que nunca 

pensou em fazer exercícios físicos, pois “de exercício já chega ter que limpar uma 

escola inteira”, mas foi convencida por Sônia e acabou gostando da prática. Afirmou 

que até suas dores na coluna diminuíram com os exercícios. Eva muitas vezes nem 

realiza atividade física, apenas acompanha Sônia, o importante é sair um pouco de 

casa e “ficar papeando”, fator comum com as demais participantes. Por fim, destaco 

outra participante, Rute. Ela tem 55 anos é dona de casa e também mora no Km 2. 

Trabalhou desde os 12 anos como empregada doméstica, mas parou a mais de 10 

anos para cuidar dos netos. Assim como Lúcia, tem diabetes e foi orientada por 

médicos para realizar atividade física. A doença em comum aproximou Rute e Lúcia, 

elas conversam sobre as dificuldades de irem a festas e não poderem comer o que 

gostariam, bem como relatam os momentos em que “dão uma escapadinha” como 

disse Rute, e consomem alimentos que podem ser prejudicial a sua saúde.  

Por não ter instrutores no local, elas acabam trocando informações, saberes, 

sobre o modo de realização da atividade física. Quando uma pessoa está fazendo 

exercícios físicos de forma muito rápida outras participantes recomendam a fazer 

devagar para não doer o corpo. Autores como Alex Fraga (2006) e Marcos 

Bagrichevsky (2010), ressaltam que o caráter lúdico e gregário das atividades físicas 

está sendo subsumidas pelo discurso da saúde.  Contudo, isso não é observável na 
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academia ao ar livre da Praça Mallet, onde a atividade física é realizada com muita 

espontaneidade e descontração, contribuindo para uma rede de sociabilidade entre 

as participantes. 

Ademais, todas as cinco participantes da academia compartilham da ideia que o 

grande problema da Praça Mallet e da academia ao ar livre são os jovens 

adolescentes que estragam os aparelhos, usam drogas e picham o local. Essa visão 

deve ser situada em pessoas com idade de 50 a 65 anos que vivenciaram e 

vivenciam as transformações da sociedade contemporânea, com o aumento de 

sensação de insegurança, evocando a tempos passados por meio de memórias, 

como Sônia que relembra dos tempos de professora, afirmando “no meu tempo não 

era assim, meus alunos eram comportados, hoje não se tem respeito com a 

professora, não se tem respeito com ninguém”. 

Esse medo de um provável assalto vem ao encontro do estudo de Cornelia 

Eckert (2002) sobre o medo dos habitantes idosos de Porto Alegre com a violência 

da cidade. Apesar da pesquisa de Eckert focalizar pessoas idosas de classe média 

da capital do Estado, é possível encontrar semelhanças com as falas das 

participantes da academia ao ar livre da Praça Mallet. O “medo estruturante de sair 

em espaço público, sobretudo em determinado horário” (Eckert, 2002: 96) é muito 

perceptível no grupo. Dessa forma, elas utilizam diferentes estratégias para voltar 

para a casa com segurança. No horário de inverno, vão mais cedo para a academia, 

por volta das 16:00 horas, e retornam às 18:00 horas, momento em que começa a 

escurecer e o medo de um possível assalto se torna recorrente. Outra maneira de 

fugir dos perigos do local é saírem juntas da academia, por morarem próximas uma 

das outras, elas percorrem caminhos parecidos no retorno as suas residências. 

Por conseguinte, as observações em campo e as falas das participantes da 

Academia ao Livre da Praça Mallet demonstram importantes aspectos quanto o 

cuidado da saúde. O cuidado é realizado para tratar de uma doença já existente, 

como no caso de Lúcia e Rute que possuem diabetes, ou para prevenir uma futura 

enfermidade por meio da realização da atividade física. Esse fato vem ao encontro 

das formulações de Deborah Lupton (2003) que destaca que o medo de uma 

provável doença acarreta formas de autocontrole nas pessoas. Nesse sentido, as 

participantes que não possuem doenças antecipam os cuidados da saúde através 

da realização da atividade física na academia para um futuro desejável sem 

doenças. 
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O uso recorrente de frases como “todo mundo sabe é bom fazer alguma 

atividade física para saúde”, demonstra a recorrência da necessidade de realização 

de exercícios físicos para uma vida saudável. Pode-se pensar em um “imperativo da 

saúde”, também proposto por Lupton (1995), na qual cada vez mais os indivíduos 

introjetam a necessidade de cuidar da sua própria saúde, na qual as diretrizes das 

políticas de promoção da saúde é um elemento essencial para propagação desse 

imperativo. Lupton afirma que as políticas de saúde “produzem tipos limitados de 

indivíduos e organismos, baseando-se em oposições binárias associadas com juízos 

discriminatórios e moralizantes” (Lupton, 1995: 5). Os discursos de Promoção da 

Saúde acabam valorizando alguns grupos e indivíduos, enquanto marginaliza e 

estigmatizam outros. Exemplo disso são as políticas voltadas ao estilo de vida 

saudável em oposição ao sedentarismo, tal como as Academias ao Ar Livre.   

Outra leitura possível é a formulada por Nikolas Rose (2001) na qual afirma que 

as políticas de governamento não apenas controlam, disciplinam e normalizam os 

indivíduos, mas servem também para “torná-los mais sábios, inteligentes, felizes, 

virtuosos, saudáveis, produtivos, cheios de autoestima” (Rose, 2001: 25). Nas 

participantes da academia ao ar livre isso é visível quando se reportam que uso do 

local é bom para “relaxar a mente”, para “desestressar” dos problemas da vida 

cotidiana. Sentem-se mais felizes, com autoestima, conversando, “papeando” com 

as amigas.  

Isso remete ao objetivo do trabalho, isto é, como são realizados os cuidados de 

saúde nas participantes da AAL da Praça Mallet. Percebe-se que a sociabilidade, 

entendida “como a forma lúdica de sociação” (Simmel, 1983: 169), é um elemento 

importante para os cuidados das suas saúdes. A conversação “o veículo mais 

genérico para tudo aquilo que os homens têm em comum” (Simmel, 1983: 177) é 

constante e um dos fatores principais para utilizar a academia. Essencial é a 

maneira como elas realizam os cuidados da saúde através da atividade física. 

Apesar de recomendações de médicos, por orientação de um marido ou até de 

programas televisos, a atividade física é feita conhecendo seus próprios corpos, 

sabendo o momento em que é necessário intensificar ou diminuir o número de 

exercícios, ou sentindo que as dores no corpo vão “abaixando”. Podemos pensar 

nas “técnicas corporais”, elaborado por Marcel Mauss (1872 - 1950), “pelas quais os 

homens, de sociedade a sociedade, de uma formal tradicional, sabem servi-se do 

seu corpo” (Mauss, 2003: 401). Para Mauss, as pessoas apreendem, através da 
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educação no sentido mais amplo da palavra, a utilizar o seu próprio corpo. Percebe-

se que as participantes da AAL da Praça Mallet se reportam a um conhecimento de 

si e de informações e experiências compartilhadas entre elas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 O presente trabalho pretendeu analisar como são realizados os cuidados de 

saúde em pessoas que utilizam um modelo de academia que cada vez mais se faz 

presente no cenário urbano das cidades brasileiras, as academias ao ar livre. Para 

tanto, percorreu-se importantes encontros internacionais de saúde para demonstrar 

como esse modelo de academia faz parte de estratégias globais de políticas de 

promoção da saúde. O estudo utiliza como técnica de pesquisa a observação 

participante, desde agosto de 2014, junto a grupo regular de cinco mulheres, com 

idade de 50 a 65 anos, que faz uso de uma das academias ao ar livre da cidade de 

Santa Maria-RS, localizada na Praça Mallet. A partir das observações em campo 

identificou-se que os cuidados de saúde, por meio da atividade física, nas 

participantes dessa academia são realizados para tratar de uma doença já existente 

ou para prevenção de uma futura enfermidade.  Além disso, esse cuidado é feito 

com muita sociabilidade, conversas e brincadeiras, de modo que estarem juntas e 

conversando é elemento essencial para frequentarem a academia. Portanto, intui-se 

que os cuidados de saúde pelas participantes da academia ao ar livre da Praça 

Mallet são praticados com muita sociabilidade, descontração e espontaneidade, 

contribuindo, assim, para uma experiência coletiva e gregária para o tratamento ou 

evitação de doenças.  
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