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RESUMO 

  

O presente estudo teve como objetivo avaliar a utilização dos espaços públicos com e sem 

Academias ao Ar Livre (AAL) em quatro praças públicas na cidade de Diamantina/MG, 

escolha feita levando-se em consideração a classificação de risco do local, para verificar a 

efetividade de uso dos espaços que existem (AAL) e onde não possui (AAL). Na busca por 

tal compreensão, utilizou-se de três eixos de discussão para a construção do marco teórico, 

a saber: a prática regular da atividade física como um fator determinante para um estilo de 

vida saudável; o importante papel da atividade física na prevenção de doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNT); e programas de promoção de atividades físicas nos municípios 

brasileiros, em especial o uso de espaços públicos e equipamento de ginástica. A 

organização metodológica serviu-se de um estudo exploratório e uma abordagem 

quantitativa. A coleta dos dados esteve amparada por um instrumento utilizado para a 

observação, o “System of Observing Play and Recreation in Communities” (SOPARC). 

Diante do exposto, apresenta-se como resultados que existem indícios de efetividade do 

programa Academia ao Ar livre e uma baixa utilização dos espaços públicos pela população 

na cidade de Diamantina.   

  

Palavras-chaves: Atividade Física, Espaço público, SOPARC, Equipamentos de ginástica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

The aim of this study was evaluate the utilization of public spaces with or without Outdoor 

Gyms (OG) in four public squares in the city of Diamantina/MG. This choice was done 

based on the local risk rating, to verify the effectiveness of the use of places with OG and 

places without OG. Searching for this comprehension, were used three discussion axis to 

construct a theoretical framework, to know: The regular practice of physical activity like a 

determinant factor for a healthy lifestyle,; the important role of physical activity in 

prevention of chronic non-communicable diseases (CNCD) and schemes of physical 

activities promotion in Brazilian cities, especially the use of public spaces and gym 

equipment. The methodological organization used a exploratory study and a quantitative 

approach. The data collect was supported by an instrument used to observation, the System 

of Observing Play and Recreation in Communities” (SOPARC). In view of the foregoing, 

is showed as results the existence of indications of effectiveness of Outdoor Gym scheme 

and a low use of public spaces by population in the city of Diamantina.  

Key Words: Physical Activity, Public Space, SOPARC, Gym equipments.  
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1 INTRODUÇÃO  

  

O presente artigo aborda como temática a realização de atividade física ao ar livre, tendo 

em vista que a supracitada discussão tem se mostrado como um fator de proteção de extrema 

relevância quando relacionada com as áreas de educação e saúde.  Em função da amplitude de 

discussões que a referida temática oportuniza, fez-se necessário para fins da organização da 

pesquisa em questão um recorte, que culmina na problemática: os espaços públicos com e sem 

Academia ao Ar Livre contribuem para a realização da prática da atividade física na cidade de 

Diamantina- MG?  

A importância de se realizar o estudo que se evidencia nos pressupostos teóricos de Batty; 

Lee (2004) quando afirma que desde o século passado, decorrentes dos efeitos da transição 

demográfica e epidemiológica ocorrem modificações no estilo de vida da população, levando-se 

em consideração o contexto mundial e com maior intimidade o território brasileiro.   

Diante ao exposto, o presente estudo define como objetivo analisar os espaços públicos 

com e sem Academia ao Ar Livre que contribuem para a realização da prática da atividade física 

na cidade de Diamantina-MG, que possam culminar em contribuições para a melhoria do 

aproveitamento dos espaços públicos.   

Para o desenvolvimento do estudo optou-se ainda pela definição de algumas questões 

que nasceram do contato empírico do pesquisador com a temática e no atual contexto 

constituísse direcionador do estudo em questão, a saber: - Durante o período de observação 

pode-se identificar a realização de atividades físicas orientadas? Quais os níveis de atividades 

físicas foram identificados durante a observação destes espaços? Percebeu-se o uso com maior 

efetividade de qual faixa etária da população?   

Do ponto de vista da construção do marco teórico orientador da pesquisa em questão, 

optou-se por realizar o processo de revisão da literatura tomando-se como referencial discussões 

sobre a Política Nacional de promoção à saúde, atividade física no Brasil e o programa academia 

ao ar livre na cidade de Diamantina.   

Assim, se apresenta de forma sintética discussões que possam ampliar a compreensão 

sobre a temática tratada no estudo em questão, tomando-se como ponto de partida o 

sedentarismo e a inatividade física, que culminam em políticas de promoção à saúde que têm 
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como objetivo estruturar um sistema de saúde capaz de combinar adequadamente um conjunto 

de estratégias e de medidas de alcance individual e coletivo, de responsabilidades setoriais da 

saúde, como também extras setoriais (BRASIL, 2011).   

A necessidade de constância da prática da atividade física enseja aos profissionais da 

saúde a criação de projetos e estudos que visam a aproximação destas práticas àqueles indivíduos 

que não se exercitam e ficando assim mais suscetíveis às doenças crônicas não transmissíveis.   

Na perspectiva de Las Casas (2018, p. 135):  

  

[...] Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) e que segundo o Ministério da 

Saúde são as principais causas de morbimortalidade no mundo, os fatores 

socioeconômicos, culturais, ambientais, os fatores não modificáveis (sexo, idade, 

herança genética), modificáveis (estilos de vida) são considerados determinantes 

sociais da saúde, das DCNT e da atividade física.  
  

A partir do exposto, pode-se ampliar a discussão mencionando que na literatura existente 

na área alguns autores indicam que são vários os motivos usados pelas pessoas para não praticar 

exercícios físicos dentre eles, pode-se mencionar AMORIM et al. (2013), REICHERT (2007). 

Todos manifestam consenso e destacam dentre os motivos, a saber: a falta de tempo, falta de 

dinheiro, espaços inadequados, falta de companhia e cansaço, existem pessoas que se sentem 

confinadas em ambientes de academias e optam pela prática ao ar livre.   

Afirmam ainda não existir exercícios melhores ou piores, mas sim a compatibilidade com 

a atividade desejada e que a pessoa esteja apta para desenvolvê-la. Recomenda-se uma consulta 

médica com a realização de um check-up, que são garantias de condições ideais para a prática 

de exercícios físicos, independentemente de sua intensidade, bem como esta avaliação poderá 

determinar que tipos de atividades possam ser desenvolvidas.  

Considerada como fator de fomentação da saúde e por estar relacionada a benefícios, tais 

como: redução de peso, melhora cardiovascular, redução de doenças crônicas, risco de morte 

prematura, entre outros, a prática de atividade física é amplamente defendida como fator de 

promoção da saúde. Entretanto, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) 20% da 

população adulta e 80% dos adolescentes no mundo não praticam exercícios físicos com 

frequência e intensidades adequadas para esta faixa etária, sendo que esta estatística observa, 

predominantemente, os países urbanizados e a sua ocorrência acontece também entre os idosos 

e as mulheres.  
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Segundo AMORIM et. Al. (2013, p.26), o governo federal fez avanços em relação a 

organização de legislações que fomentam iniciativas nos municípios que visam a implantação e 

o fortalecimento de ações que tomam como objeto as doenças crônicas não transmissíveis.  

  

Por meio da Portaria Nº 139, de 11 de agosto de 2009, o governo federal disponibilizou 

R$34 milhões de reais para o financiamento de projetos que visem à implantação, 

fortalecimento e/ou continuidade de iniciativas vinculadas à Vigilância de Doenças e 

Agravos não Transmissíveis relativas às sete ações específicas da PNPS, entre elas a 

AF. Nesta ação específica, apenas os municípios que compõem a chamada Rede 

Nacional de Promoção da AF estavam aptos a receber um recurso de R$40.000,00. 

Para tanto, estes municípios deveriam ter sido contemplados em ao menos um dos 

editais dos anos anteriores (2006, 2007, 2008).   
  

Como consequência da contribuição da legislação federal vigente, que expressa a 

demanda da população brasileira, pode-se mencionar ainda como avanço que a população 

começa a reconhecer, segundo AMORIM (2013) a necessidade de desfrutar de espaços públicos 

(praças, parques, jardins) para a realização de atividades físicas. Ciente que tal ação pode 

contribuir para elevar a qualidade de vida da população e ainda, fazer com que ela se previna de 

algumas doenças, além de aumentar a socialização e a consciência ambiental.  

Pode-se ressaltar ainda que a pesquisa em questão objetivando o rigor metodológico, se 

servirá de uma pesquisa exploratória com uma abordagem quantitativa e de um processo 

metodológico que se fundamenta em procedimentos de acordo com o protocolo SOPARC 

(System for Observing Play and Recreation in communties).   

Para a organização dos resultados, adotou-se a análise de conteúdo que segundo GIL 

(2002, p. 90):  

  

[...] tal processo de análise e interpretação é fundamentalmente iterativo, pois o 

pesquisador elabora pouco a pouco uma explicação lógica do fenômeno ou da situação 

estudados, examinando as unidades de sentido, as inter-relações entre essas unidades 

e entre as categorias que elas se encontram reunidas.  
  

Assim ao finalizar o estudo sobre a utilização dos espaços públicos, bem como a 

realização da prática da atividade física, foi possível evidenciar que existem indícios de 

efetividade do programa Academia ao Ar Livre, mas uma baixa utilização dos espaços públicos 

pela população na cidade de Diamantina- MG.  
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2 OBJETIVOS  

    

2.1 Objetivo Geral  

  

Analisar os aspectos do uso dos espaços públicos com (AAL) e sem (AAL) na cidade de 

Diamantina-MG, que possam culminar na melhoria e melhor aproveitamento destes locais pela 

população.  

 

2.2 Objetivos Específicos   

 

 Mapear o uso dos espaços públicos com e sem (AAL), a saber: Praça Doutor Prado, Praça 

Sagrado Coração de Jesus, Praça José Augusto Neves e Praça Joao Pão.  

 Analisar a efetividade das Praças. 

 

  Entender como está sendo usado estes espaços pela população, como dias da semana, 

horário/ turno, sexo, faixa etária e intensidade da atividade física. 

3 REVISÃO DE LITERATURA  

  

Despontada como novo padrão de saúde pública, a promoção da saúde pública ocupou 

lugar de destaque, no meio médico e civil. A transição no estudo das epidemias e doenças, 

ocorrida no século passado, incitou a uma discussão liberal. Partindo de eventos internacionais 

a promoção da saúde, em especial a saúde das comunidades, começou a ser conceituada. A 

Primeira Conferência Internacional sobre o tema ocorreu em 1986, em Otawa Canadá, e teve 

seu ápice com a redação da “carta de Otawa”, documento que conceituou a promoção da saúde, 

assim definido por WHO (1986):  

  

...o nome dado ao processo de capacitação da comunidade para atuar na melhoria de 

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

processo.  

  

Who nos deixa a visão analítica de dois aspectos: a localização dos órgãos gestores para 

o conceito de saúde pública preventiva e a corresponsabilidade da população no intuito de 

gerência da saúde da população. Além da Conferência de Otawa destacaram-se, ainda, as 
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Conferências Internacionais de Adelaide, em 1988; Sundsval, 1991; Jacarta, 1997; e México, 

2000 (BUSS, 2003).  

Em 2002, surge o movimento denominado “Cidades Saudáveis”, que Akerman et al. 

(2002) entende que este estabeleceu uma analogia com o melhoramento ininterrupto dos 

ambientes, social e físico, contando principalmente com o fortalecimento das ações sociais, que 

têm o objetivo de desenvolver potenciais, cujos resultados são a melhoria da qualidade de vida 

dos indivíduos inseridos neste ambiente.  

No Brasil, as discussões a respeito da promoção da saúde tiveram início nos anos 80 do 

século passado, em especial na 8ª Conferência Nacional de Saúde de 1986 (CARVALHO, 

2008), sendo que esta conferência foi consolidada em nosso país por meio da Constituição 

Federal de 1988 a partir do momento em que esta afirma a saúde como “direito de todos e dever 

do Estado”. Estas reflexões sobre a promoção da saúde no Brasil estiveram intrinsecamente 

ligadas à idealização do SUS (Sistema Único de Saúde):  

  

Na base do processo de criação do SUS encontram-se: o conceito ampliado de saúde, 

a necessidade de criar políticas públicas para promovê-la, o imperativo da participação 

social na construção do sistema e das políticas de saúde e a impossibilidade de o setor 

sanitário responder sozinho à transformação dos determinantes e condicionantes para 

garantir opções saudáveis para a população. Nesse sentido, o SUS, como política do 

Estado brasileiro pela melhoria da qualidade de vida e pela afirmação do direito à vida 

e à saúde, dialoga com as reflexões e os movimentos no âmbito da promoção da saúde 

(BRASIL, 2007).   

  

A Resolução 218/97 do CNS (Conselho Nacional de Saúde) consolidou o objetivo de 

reestruturar, repensar e reconstruir a saúde pública brasileira, com a ampliação do 

reconhecimento dos profissionais da saúde. Tal Resolução incorporou ao nível superior da saúde 

desde dentistas, assistentes sociais, profissionais de educação física, enfermeiros e até terapeutas 

ocupacionais (CNS, 1997).  

WHO (CDC, 2002) relaciona a avaliação com a investigação e análises sistemáticas das 

partes que distinguem uma ação e seu desfecho, como intenção de suscitar informações que 

sobressaiam para seu aperfeiçoamento. Esta discussão, avaliação e saúde, está sendo realizada 

por vários anos, e ainda se apresenta como desafio no campo de ação da saúde pública, não 
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somente no Brasil, mas em todo o mundo. Vários aspectos e metodologias são buscados, no 

intuito de responder às questões apresentadas, cotidianamente, relativas aos problemas de saúde.  

 

Segundo o Ministério da Saúde (BRASIL, 2004):  

  

A avaliação em saúde tem como pressuposto a avaliação da eficiência, eficácia e 

efetividade das estruturas, processos e resultados relacionados ao risco, acesso e 

satisfação dos cidadãos frente aos serviços públicos de saúde, na busca da 

resolubilidade e qualidade.  
  

Nesta conjuntura entende-se, como eficiência, a medição da qualidade, da ação, da 

eficácia e a verificação do efeito desejado e, como efetividade, o impacto sobre a comunidade. 

Portanto, entende-se que a avaliação em saúde não visa aprovar, ou desaprovar, uma 

atitude/ação, mas sim produzir contribuição para o favorecimento do replanejamento e 

reorientação no melhor atendimento à população (BRASIL, 2004).  

Entende-se a avaliação como um grande desafio à saúde pública, devido ao conjunto de 

sentidos que envolvem o termo. A conceituação e metodologia repercutem inúmeras formas de 

pensar, analisar, discutir e desenvolver programas na área da saúde. No entanto, “a avaliação de 

programas sociais vem representando como mais indicada a ser aplicada na promoção da saúde, 

já que a coleta de informações, características e resultados, bem como a aplicação dos 

procedimentos investigativos próprios das ciências sociais, são desenvolvidos nesta forma de 

avaliar” (HARTZ; SILVA, 2005).  

Segundo PEDROSA (2004, p. 617-626) o atendimento à comunidade/sociedade, bem 

como a perspectiva de avaliação dos programas de promoção de saúde, tem respaldo na adoção 

desta previsão. A proposta avaliativa é, muitas vezes, prejudicada pela simplificação da 

complexidade da avaliação, prejudicando a proposta avaliativa. Por isto, sugere-se atenção à 

realização da apreciação, o auxílio de seu desenvolvimento e o aumento e/ou criação de 

informações, como os objetivos fundamentais que podem ser utilizados como referência na 

avaliação de programas (HARTZ; SILVA, 2005, p.15-39). Pedrosa (2004) confirma tal 

complexidade, quando afirma:  
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A riqueza de elementos e a pluralidade de significações que se fazem presentes nos 

movimentos de constituição deste campo caracterizam-no como um espaço complexo, 

o que indica dificuldades em apontar perspectivas. Isto porque a avaliação, sendo da 

mesma natureza do objeto avaliado, é de grande complexidade.   
  

Assim, observando, pode-se dizer que a utilização de técnicas qualitativas, associada a 

outras formas de avaliação se mostram mais comprometidas na verificação da dimensão 

relacional da intervenção. “Para a verificação da eficácia de novas intervenções e tecnologias, 

propõe-se a utilização de estudos observacionais (coorte, caso-controle e ecológicos) ou estudos 

experimentais, conforme a possibilidade" (HARTZ; SILVA, 2005).   

A elaboração de um modelo lógico é necessária no processo de planejamento da 

avaliação. O modelo lógico pode ser entendido como um organograma estrutural e funcional do 

programa que promete a visualização ampliada de sua intervenção (CDC, 2002; HARTZ; 

SILVA, 2005).  

O modelo de avaliação dos programas de promoção da saúde do Ministério da Saúde do 

Brasil (BRASIL, 2007) propõe sete passos norteadores do processo avaliativo:  

- Definições das decisões, tomadas por conta da avaliação e quem serão os tomadores de 

decisão;  

- Definição das pessoas que realizarão a avaliação;  

- Definição dos indicadores (objetivos) que serão avaliados;  

- Construção do processo metodológico (protocolo) da avaliação;  

- Preparação dos instrumentos de pesquisa, organização dos procedimentos de coleta de 

dados e análise das informações;   

- Elaboração e construção do relatório final da avaliação;   

- Divulgação dos resultados encontrados e as recomendações propostas, em vista destes 

resultados.  

 

 

            O CDC (2002) explicita que a avaliação dos programas é diferente de uma pesquisa, pois 

seu objetivo é buscar informações que trarão melhorias para o programa, e não apenas 

acrescentar conhecimento aos já existentes. Para tanto, segue-se alguns preceitos, como 

apropriar-se de uma visão integral dos fatos, possibilitando flexibilidade nas execuções e 

solução de imprevistos:   

- Atribuição de controle aos ‘stakeholders’;  

- Utilização de procedimentos, tanto quantitativos, quanto qualitativos, a serem 

desenvolvidos continuamente.  
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Os programas servem, neste ínterim, para fundamentar os gestores da saúde pública, para 

a criação de políticas públicas, conscientizar e capacitar comunidades sobre o seu papel junto ao 

programa, identificar estratégias de sucesso e apresentar resultados positivos, captar recursos 

para sua sustentabilidade.   

             O CDC (2002) destaca seis etapas na avaliação de programas de atividades físicas:  

- Participação dos Stakeholders;  

- Descrição e elaboração do plano do programa;  

- Focalização da avaliação;  

- Coleta de provas;  

- Fundamentação das conclusões;  

- Assegurar a aplicação e compartilhamento das lições aprendidas.  

 

              O Programa Academias ao Ar Livre da Cidade de Diamantina-MG foi realizado pelas 

parcerias do Governo do Estado de Minas Gerais no ano de 2015, através da secretaria de Estado 

de Turismo e Esportes/MG e a Prefeitura Municipal de Diamantina/MG, e visa fomentar a 

prática regular de atividade física pela população em praças públicas.  

           Desse modo, procura combater o sedentarismo e contribuir para minimizar os riscos de 

algumas doenças como hipertensão, colesterol alto e procurando reduzir o número de 

internações e de medicamentos usados pela população no combate as DCNT, gerando assim um 

menor uso dos recursos financeiros com tratamentos convencionais. Além disso, possibilitam a 

ressignificação de espaços públicos para a prática do esporte e lazer, e difundindo a cultura da 

atividade física de forma mais participativa na comunidade.   

As Academias ao Ar Livre consistem em um conjunto de aparelhos duráveis, coloridos, 

de fácil manuseio usados para atividades aeróbias e treinamento de força, onde o praticante 

utiliza a massa corporal como carga para realização de atividades de musculação e 

alongamentos. São criadas para estimular e oportunizar a prática de atividade física pela 

população, normalmente instalados em locais públicos e oferecidos gratuitamente, sendo 

recomendado o seu uso por indivíduos de todas as idades, mas sendo apropriados para pessoas 

com 13 anos ou mais e para todos os níveis de aptidão física.   

Foram criados até os dias de hoje sete espaços com Academias ao Ar livre na cidade de 

Diamantina nos seguintes bairros: Largo Dom João, Cidade Nova, Rio Grande (sendo duas neste 

bairro), Palha, Maria Orminda e Arraial dos Forros.  
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O programa foi pensado para oferecer atividades que atingissem os requisitos mínimos 

necessários, para que as pessoas praticassem mais atividades físicas, evitando assim a condição 

de sedentarismo e possibilitando um melhor uso destes espaços públicos pela população 

Diamantinense.  

  

4 MATERIAIS E MÉTODOS  

  

4.1 Tipo de Pesquisa  

  

Foi realizado um estudo descritivo transversal com uma abordagem quantitativa em espaços 

públicos na cidade de Diamantina.  

  

4.2 Variável Dependente  

  

A variável dependente da pesquisa é a utilização dos espaços públicos com (AAL) e sem 

(AAL) como influenciador para a prática de atividade física na cidade de Diamantina/ MG.  

  

4.3 Variáveis Explicativas  

  

As variáveis que explicaram a pesquisa foram:  

- Características do local: dias da semana, horário/ turno, classificação de risco e AAL;  

- Fatores associados aos utilizadores: sexo, faixa etária e intensidade da atividade física.  

  

4.4 Amostra   

   

  A amostra da pesquisa foram quatro espaços públicos existentes na cidade de Diamantina 

caracterizados como praças, sendo duas com AAL e duas sem AAL, localizadas nos bairros 

Largo Dom João, Bom Jesus, Centro e Rio Grande.  

  

Tabela 01: Composição da Amostra  
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Tipo de  

Espaço  

Local  Bairro  Classificação de 

risco*  

AAL  

Praça  Sagrado Coração de  

Jesus  

Largo Dom  

João  

Baixo risco    Sim  

Praça  João Pão  Bom Jesus  Médio risco    Não  

Praça  Doutor Prado  Centro  Baixo risco    Não  

Praça  José Augusto Neves  Rio Grande  Alto risco    Sim  

Fonte: Minas Gerais Armazém de dados da PMMG (2019)                                                      

4.5 Critérios de Inclusão  

  

Para a realização do estudo em questão foram selecionadas quatro praças públicas 

conforme tabela 1, levando-se em consideração a dimensão espacial de cada local, sendo 

escolhidos por apresentarem maiores espaços físicos com e sem AAL na cidade, possibilitando 

uma melhor comparação de como estão sendo utilizados estes espaços pela comunidade.  

Foram escolhidos os horários de 7:00hrs e 18:00hrs para coleta de dados, por se 

apresentarem como melhores opções para a prática de lazer a quem trabalha em horário 

comercial, que é de 08hrs às 18hrs em nosso município.  

Os dias da semana adotados para a coleta de dados, segundas e terças-feiras, foram 

escolhidos pelo fato de provavelmente os usuários manterem a rotina de frequência de segunda, 

quarta e sexta-feira ou terça, quinta e sábado, alternando com os dias de descanso das atividades.   

             

4.6 Benefícios da Pesquisa  

  

A presente pesquisa justifica-se inicialmente pela ausência de estudos na região e visa 

conhecer a efetividade de uso dos espaços públicos na cidade de Diamantina, atividades 

desenvolvidas nestes locais e identificar possíveis melhorias a serem realizadas nestes espaços 

pelos gestores públicos a favor da comunidade.      

  

4.7 Instrumentos  
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O instrumento utilizado no estudo foi o “System of Observing Play and Recreation in 

Communities” (SOPARC). O SOPARC foi desenvolvido para obter informações sobre a 

utilização de espaços para a prática de atividade física por meio de observações diretas 

(MCKENZIE; COHEN, 2006). Destaca-se ainda por possibilitar a construção de um perfil de 

usuários, utilização e características dos espaços, levando em consideração: gênero, faixa etária, 

nível de (AF), tipo de (AF), horário de utilização, dia da semana, segurança, organização, acesso, 

dentre outros. Para a aplicação do instrumento, são necessários: uma fita métrica, lápis, borracha, 

caneta, folha de registro de dados de variáveis do mapeamento e folha de registro de observação, 

vale ressaltar que foram feitas adaptações nas folhas de registro de dados para atender às 

especificidades do estudo em questão.  

O SOPARC faz a classificação dos níveis de atividades físicas em sedentário, quando os 

indivíduos observados estão deitados, sentados ou parados no momento da observação; 

caminhando, quando as pessoas estão se locomovendo em um passo normal no momento da 

observação; e vigoroso, quando os indivíduos estão realizando uma atividade física que provoca 

um aumento da frequência cardíaca e sudorese. O SOPARC classifica, subjetivamente, as faixas 

etárias em: crianças, até doze anos de idade; adolescentes, entre treze e vinte anos de idade; 

adultos, entre vinte e um e cinquenta e nove anos de idade; e, idosos, com idade a partir de 

sessenta anos (MCKENZIE; COHEN, 2006).    

  

4.8 Procedimentos  

  

Para analisar a efetividade do uso desses espaços públicos em Diamantina foi necessário 

observar os indivíduos que estavam presentes nestes locais e caracterizá-los de acordo com a 

atividade física que estava sendo realizada no momento da análise, a faixa de idade, o gênero e 

o nível de atividade física, seguindo os procedimentos de acordo com o protocolo SOPARC.  

Para a aplicação do SOPARC foi realizado um treinamento de capacitação para que fosse 

desenvolvido o estudo. Esta capacitação foi conduzida pelo orientador professor Rony Las 

Casas, o qual já tinha participado do Treinamento SOPARC. Para o estudo realizado em 

Diamantina MG, foi necessário inicialmente determinar os espaços, ou seja, a amostra do estudo. 

Em seguida, foram realizados os mapeamentos de cada espaço, o estudo piloto e por fim as 

observações finais. O mapeamento consiste em desenhar o espaço físico de maneira detalhada, 
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identificar cada área alvo que existe no espaço e medir cada uma destas áreas alvo. Nesta 

identificação, realizou-se uma caracterização detalhada de cada área alvo. As áreas alvo são os 

locais onde seriam realizadas as observações, logo o requisito para o espaço ser entendido como 

área alvo era ser disponível para a prática de atividade física e, além disso, cada área deveria ter 

uma fronteira lógica, ou seja, ter facilmente identificado o seu espaço físico (começo e fim). 

Ainda no mapeamento era identificado o “ponto de observação”, ou seja, o melhor local fora, 

porém, próximo da área alvo em que o observador tivesse a melhor visualização da mesma 

(MCKENZIE; COHEN, 2006). Os mapeamentos ocorreram durante duas semanas, onde cada 

espaço foi visitado, sempre no horário de 7:00 às 7:30 e 18:00 às 18:30 (manhã e noite) para 

facilitar a visualização das áreas alvo e fronteiras lógicas. Ao chegar no espaço, foi feita uma 

caminhada inicial por toda a sua extensão física. Logo após foi realizado um desenho da amostra 

com riqueza de detalhes (árvores, postes, construções, etc.). Depois de se desenhar o espaço, 

cada área alvo foi sendo identificada, medida e desenhada com precisão de detalhes, sobretudo 

em relação a delimitação de seu espaço físico (fronteiras lógicas) e implementos disponíveis. 

Neste instante, era identificado e marcado no desenho o ponto de observação.   

O estudo piloto foi realizado em cada espaço com o intuito de verificar se aquele espaço 

realmente era utilizado pela população, já que não sendo observada nenhuma utilização do 

espaço durante o estudo piloto, o espaço deveria ser descartado e substituído (MCKENZIE; 

COHEN, 2006). Esta fase da pesquisa foi desenvolvida em dois dias alternados (segunda e 

quarta-feira), para que houvesse observações piloto ao menos em dois dias durante duas 

semanas.   

Finalizadas as observações, foi realizada a tabulação dos dados em uma planilha 

elaborada previamente de acordo com a realidade da nossa pesquisa.          

Ao final das tabulações, as planilhas foram encaminhadas ao orientador que realizou um 

controle de qualidade, analisando a consistência e a qualidade de todas as anotações realizadas, 

ou seja, verificando a existência ou não de dados incoerentes. Em seguida, foi feita uma 

tabulação geral juntando todas as informações das amostras, onde vale destacar que não houve 

perda significativa de dados.   

  



21  

  

4.9 Tratamento dos Dados  

  

Após a produção dos dados foram lançados em uma planilha do Microsoft Office Excel 

365, e realizado o tratamento e análise dos dados obtidos.  

A estatística foi descritiva utilizando média e desvio padrão e para comparação foi 

utilizado o teste T para medidas não pareadas a fim de identificar diferenças entre os locais. As 

análises foram explicadas com relação as:  

- Características do local: dias da semana, horário / turno, classificação de risco e AAL;  

- Fatores associados aos utilizadores: sexo, faixa etária e intensidade da atividade física.  

Os softwares para os tratamentos estatísticos utilizados foram o Microsoft Office Excel 

365 e o IBM-SPSS for Windows versão 16.  

  

4.10 Cuidados Éticos  

  

Para respeitar a privacidade dos participantes, evitar constrangimentos e identificação 

dos pesquisadores e da pesquisa, foram utilizadas camisetas com a logomarca UFVJM 

(identificando os pesquisadores), foram colocados crachás escritos pesquisador, o nome do 

pesquisador e o título da pesquisa.  

Todas os participantes dos espaços que abordaram os pesquisadores foram informados 

sobre o estudo em questão.  

As fotografias retiradas no local, tomou-se o cuidado de ocultar as cabeças dos 

indivíduos (a não ser que o participante solicitasse que seu rosto aparecesse) através de tarjas 

pretas sobre a região.  

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO   

  

Em todos os espaços foram observadas algumas variáveis que podem interferir na 

utilização desses ambientes pela população, como, iluminação artificial insuficiente, piso 

inadequado, falta de banheiros públicos, alguns aparelhos sem condições de uso, falta de 

profissional da área de educação física para melhor orientar as atividades dos usuários, assim 



22  

  

como maior supervisão nestes ambientes, tornando-os mais seguros, com maiores chances de 

serem frequentados.  

  

Gráfico 1 - Utilização por sexo  

 

  

Após análise de resultados obtidos durante a pesquisa através do protocolo SOPARC, foi 

possível observar uma maior prevalência de usos dos espaços de 78% do sexo feminino e 22% 

do sexo masculino, conforme dados apresentados. De acordo com Souza et al. (2014) que 

apresentou 54% do sexo feminino. Entretanto, o estudo de Mendonça (2009) demonstrou a 

maior utilização dos espaços pelo sexo masculino 65,5% do que o feminino 34,5%.  

  

  

  

  

  

  

  

22  %  

78 % 

SEXO  

Masculino  

Feminino  



23  

  

 
Houve diferença entre as classificações de risco apenas entre A e C para utilização dos 

espaços do sexo feminino (p= 0,012). Na classificação de risco, as mulheres mantêm a 

supremacia, observando-se que na classe C a porcentagem é de 53% contra 14%. É importante 

observar, entretanto, que a classe B não teve elementos do sexo masculino, o que permitiu a 

detecção de diferenças apenas entre as classes A e C, para a utilização dos espaços.  

  

Gráfico 3 - Utilização por dias da semana  

 

  

Não houve diferença entre os dias da semana para utilização dos espaços (p= 0,912).   

Porém, como as observações foram realizadas nas segundas-feiras e terças-feiras, 

podemos ter perdido alguns indivíduos que frequentam os espaços nos demais dias da semana. 

Diferentemente dos resultados encontrados neste estudo, outras investigações mostraram que 

62% frequentam os espaços de duas a três vezes por semana, 25% menos de uma vez por semana 

e 13% mais que três vezes por semana (Castañon et al. 2016).  

Gráfico 2   -   Utilização por classe de risco   
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       Foram confirmadas diferenças entre os turnos do dia para utilização dos espaços do sexo 

feminino (p= 0,015). Diante análise dos dados encontra-se na literatura da área autores cuja 

discussão vai ao encontro das percepções que também se identificou no presente estudo, dentre 

eles pode-se mencionar: Santos (2010) onde destaca que as mulheres nos dias atuais assumem 

diversos papéis na sociedade moderna, o que pode contribuir no adiamento da prática de 

atividades físicas nos momentos livres, Assim, igualmente as constatações do supracitado autor 

os dados levantados no presente estudo também podem indicar que a multitarefas desenvolvidas 

por grande parte das mulheres podem influenciar nos horários de utilização desses espaços, 

sendo constatado sua maior presença no período após o horário comercial.  

  

 

Apresentaram-se diferenças entre os locais com e sem Academia ao Ar Livre para utilização dos 

espaços (p= 0,007) Cheadle et al (2000) afirma em seus estudos que alguns indicadores 

Gráfico 4   -   Utilização por horário/turnos   
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Gráfico 5   -   Utilização AAL   
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comunitários associados a atividade física indicam que quando o espaço se torna diversificado 

e com maior número de atrações tais como: estruturas para a prática de ginastica, espaço verde, 

fácil acesso e maior número de pessoas ativas, torna se mais atraente e frequentado pela 

população, o que corrobora com os dados apresentados na pesquisa.  

  

 

Houve diferença entre as faixas etárias de criança e adultos (p= 0,021) e adultos e idosos 

(p= 0,050) para utilização dos espaços do sexo feminino, o que de acordo com Shah RV (2009) 

e Las casas (2017) os adultos apresentam maior prática de atividades físicas no tempo livre, o 

que foi semelhante a esse estudo, mostrando que em Diamantina a população adulta e do sexo 

feminino está sendo mais frequente nesses espaços.  

  

 

Gráfico 6   –   Utilização por faixa etária   
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Gráfico 7   –   Utilização por nível de atividade física   
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Houve diferença entre os níveis de atividade física de sedentária e caminhada (p= 0,034), 

sedentária e vigoroso (p= 0,050) e caminhada e vigoroso (p= 0,034) para utilização dos espaços 

do sexo feminino esta situação, associada à informação relatada por Mendonça et al. (2008), de 

que 92,6% dos usuários do programa são do sexo feminino, corrobora com os resultados 

apresentados no presente estudo, porém, o fato dos números apresentarem a predominância de 

atividade físicas vigorosas pelo sexo feminino em espaços públicos pode estar relacionado com 

práticas  de atividades de danças, organizadas pela secretaria de esportes e lazer de Diamantina, 

onde contam com a presença de um educador físico que acontecem em alguns dias da semana 

nas praças João Pão, José Augusto Neves e praça Dr. Prado.  

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 

Considerando a recente criação e aproveitamento de espaços públicos para incentivo à 

atividade física em Diamantina, foi possível através deste estudo, analisar positivamente, a 

viabilidade do uso destes ambientes, porém muitos avanços relacionados a melhorias e criação 

de novos espaços para a promoção de lazer e saúde precisam ser implementados, o que 

certamente reduziria os gastos com medicamentos e doenças relacionadas a DCNT, que tem 

relação direta com inatividade física, possibilitando maior participação da comunidade, através 

de políticas públicas inclusivas, descentralizadas e que atendam tanto aos moradores das áreas 

urbanas como rurais.  

Deve-se levar em consideração que, para além da criação de espaços para prática de 

atividades físicas, devem ser criadas estratégias para adesão e sensibilização da população para 

importância do exercício físico, dessa forma, acredita-se que muito tem ainda a se fazer, 

principalmente com relação à disponibilização dos espaços, a fim de que a população, quando 

beneficiada efetivamente por políticas públicas, utilizem-nas no sentido da prevenção da saúde, 

da qualidade de vida e do direito à cidadania por meio da prática esportiva e de atividades de 

lazer.  

Conclui-se que os aspectos investigados na pesquisa demonstraram que a utilização dos 

espaços públicos foi maior para os adultos e do sexo feminino, e que as praças que possuem 

(AAL) tem uma maior influência para a prática de atividade física, entretanto, observou-se 

também que profissionais da área de Educação Física no local pode contribuir para melhor 
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utilização desses espaços públicos e consequentemente trazer benefícios para a população por 

meio de atividades orientadas, tornando as mais seguras.  

O estudo em questão teve como limitação o fato de a investigação ser meramente 

observacional e não permitir assim a identificação dos motivos que levam ou não a prática da 

atividade física nos espaços públicos observados.  

Por fim, sugere-se que outras propostas metodológicas de avaliação de efetividade 

possam ser utilizadas para avaliar o uso destes espaços pela comunidade. Desta maneira, pode 

se buscar preencher as lacunas que permaneceram abertas, possibilitando assim, alcançar uma 

conclusão mais objetiva e precisa em relação a sua influência sobre o uso dos espaços públicos 

pela população de Diamantina.  
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