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1941 – 1942  Em São Paulo – SP, abre-se a Academia de Kid

Jofre, com Boxe e Ginástica, localizada no Largo Paissandu,

provavelmente remanescente do Clube Espéria, onde se iniciou

Eder Jofre, campeão mundial de boxe em sua categoria. Esta

entidade mudou-se para a Rua Santa Efigênia, em meados de

1943. Neste mesmo período de 1941 – 1942, abriu-se a Academia

Guarani, na Praça das Bandeiras, de propriedade do Sr. Beneaminio

Ruta, como também um estabelecimento similar dirigido pela família

Zumbano (também vinculada ao boxe), do qual não há registros

sobre localização nem datas precisas de funcionamento.

1946  Marcelo Benjamim de Viveiros abre o Ginásio Força e Saúde

no centro do Rio de Janeiro (rua Erasmo Braga, 277), oferecendo

desenvolvimento corporal por meio da prática do halterofilismo

(levantamento de peso e musculação). Esta academia abriu o

movimento “Força e Saúde” que se reproduziu em escala nacional

até a década de 1970 (incluindo revista para seus aficionados).

1947  Paulo Ernesto Ribeiro e os irmãos Santana (Ronaldo e

Leônidas) inauguram o “Ginásio de Pesos e Halteres”, em

Copacabana (rua Santa Clara, 217), no Rio de Janeiro-RJ. No

mesmo bairro, Augusto Cordeiro funda sua academia de judô à rua

Barata Ribeiro, 530. Enid Sauer, integrante da primeira turma

formada pela Escola Nacional de Educação Física e Desportos da

então Universidade do Brasil, no início da década de 1940, começa

a dar aulas de ginástica feminina na Associação dos Servidores

Civis do Brasil, sediada no Rio de Janeiro.

1948  Renato Pace inaugura academia no Clube Hércules, no

bairro Higienópolis, São Paulo-SP, dedicada à prática do

halterofilismo. Nisio Dourado inaugura o Ginásio Apolo, no Centro

do Rio de Janeiro (rua do Rosário, 99 – 1º.), também ministrando

aulas de halterofilismo. Outro Ginásio Apolo é aberto em Jardim

Paulista, São Paulo-SP. Na Tijuca, Rio de Janeiro-RJ (rua Aguiar)

é inaugurado o Ginásio Brasil de Halterofilismo.

1949  Yara Jardim Vaz, formada em Educação Física, abre

academia no Leblon, Rio de Janeiro-RJ (rua Rita Ludolf) destinada

ao ensino e à prática da ginástica rítmica. Academias de

halterofilismo são abertas em Porto Alegre-RS (Justino Viana);

Santos-SP (Ginásio Monte Líbano) e Cinelândia, Rio de Janeiro-

RJ (Ginásio Vigor).

Década de 1950 As academias expandem-se no sentido do

interior do Brasil e das grandes cidades para capitais do Estados e

para municípios de porte médio. Os vetores deste crescimento são

o halterofilismo e as artes marciais japonesas.

1950 Oferecendo halterofilismo e/ou lutas surgem academias em

Recife-PE (Fernando Simões e Halteres Stadium), Belo Horizonte-

MG (José Maurício Dantas com duas academias), João Pessoa-PB

(Sparta), Londrina-PR (Sparta), Rio de Janeiro-RJ (três entidades),

São Paulo-SP (quatro entidades), São Paulo – interior (Lins,

Pindamonhangaba, Santos, Jundiaí, Ourinhos, Campinas e Bauru).

Yoshinasa Nagashima inicia aulas de Judô na Associação Atlética

Banco do Brasil, na sua sede do Rio de Janeiro-RJ. Também neste

ano e no seguinte, funcionou na Academia de Pugilismo de Kid

Jofre (Rua Santa Efigênia, cidade de São Paulo), um espaço cedido

para a prática de capoeira, talvez uma das primeiras iniciativas do

ensino desta luta em SP.

1951  Novas academias de halterofilismo no Rio de Janeiro-RJ,

em São Cristóvão (Rua General Argolo); em São Paulo-SP, em

Vila Clementino; em Curitiba-PR (Ginásio Paranaense de

Halterofilismo); e em Fortaleza-CE (Centro de Cultura Física

Cearense).

Health & fitness facilities, gyms, spas, sports clubs – Development

Academias de ginástica e condicionamento físico – Desenvolvimento
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Health clubs in Brazil have grown 20 times since 1970. This growth has

included continuous innovations that have been taking place since the

beginning offers of martial arts, dance, gymnastics and weight lifting.

karate was the novelty in the 1970s, followed by aerobics (1970s),

capoeira (1980s), swimming (swimming schools), water aerobics, yoga

and various other methods of fitness that were multiplied in the 1990s.

Brazilian health clubs employ 60% to 70% of physical education

graduates every year. The explanation for the growing and continuous

job expansion of the health club market since the 1970s (see map) lies

(i) in the several changes of lifestyle the Brazilian population has gone

through, (ii) in the growth of the population and (iii) in the need for

more professionals in this area of intensive work.

1952 Academias de halterofilismo em Natal-RN (Clube

Hércules); Varginha-MG (Ginásio Sparta); Araguari-MG

(Academia Sparta); Recife-PE (Ginásio Poder Muscular e Ginásio

Milo de Crotona); Porto Alegre-RS (Clube Apolo); Caxias do

Sul-RS (Ginásio Rocha Viana); Rio de Janeiro-RJ (Ginásio

Greno, na Tijuca, e, em Vila Isabel, o Ginásio Maracanã). Neste

ano, Takeshi Ueda funda, no Rio de Janeiro-RJ, a academia de

judô Ren-Sei-Kan, inicialmente no centro da cidade e,

posteriormente, fixando-se no subúrbio de Cascadura.

1953  Academias de halterofilismo em Serra Redonda-PB (Ginásio

João Leal Filho); Maceió-AL (Ginásio Saúde e Vigor); Joinville-SC

(Ginásio de Pesos e Halteres Atlas); Pelotas-RS (Ginásio Gonzaga);

Porto Alegre-RS (Ginásio Apollon).

1954 George Mehdi, francês, abre academia de judô com seu

nome, no Rio de Janeiro-RJ (Copacabana); em Ipanema na mesma

cidade, Rudolf Hermany inaugura sua academia de judô, e Eilthel

Seixas abre uma academia de ginástica e halterofilismo, no complexo

do antigo Cine Pax, na Praça N. S. da Paz (Ipanema).

1955  Gastão Gracie abre sua academia de jiu-jitsu em São Paulo-

SP, e começam a funcionar, no Rio de Janeiro-RJ, a Academia

Nipo-Brasileira, o Centro de Instrução Irmãos Melo, a Colônia São

Bento e a Colônia de Santa Cruz, todas instituições dedicadas ao

ensino do judô e situadas em áreas rurais do Estado.

1956  Haroldo Brito abre, em Ipanema, Rio de Janeiro-RJ, o Judô

Clube Haroldo Brito.

1957  Em Marechal Hermes, subúrbio do Rio de Janeiro-RJ, funda-

se a Academia Suburbana de Judô; na mesma cidade, George

Gracie funda, na Cinelândia (rua Senador Dantas, 7), a academia

de jiu-jitsu que leva o seu nome.

1958  Fausto Allegreto inaugura no Rio de Janeiro-RJ (av Rio

Branco, 114 – Centro), um ginásio de halterofilismo com o seu

nome; o japonês Shunji Hinata funda no Rio de Janeiro-RJ, em

Copacabana (rua Siqueira Campos, 43), a Academia Japonesa de

Judô; em Duque de Caxias-RJ, cria-se a Academia Lider de Judô;

neste ano surge no Centro do Rio de Janeiro-RJ, o Ginásio

Portuário (Av. Rodrigues Alves) com a sua seção de judô e

halterofilismo. Almir Ribeiro abre academia de Jiu-jitsu, no centro

do Rio de Janeiro-RJ.

1959  Yoshinasa Nagashima e Fumio Miva fundam, em Niterói-RJ,

uma academia de de judô (rua Miguel de Frias – Icaraí).

Década de 1960  Lirton Monassa e Almeridio “Marujo” de Barros,

professores da Escola de Educação Física e Desportos da

Universidade Federal do RJ (antiga Universidade do Brasil), fundam

a Kobu-Kan, na Praia de Botafogo, instituição pioneira no ensino

de caratê no Estado do Rio de Janeiro (1960); William Felippe,

professor formado pela UFRJ, abre em 1963, na Tijuca – RJ (rua

Clóvis Beviláqua), a Academia Shidokan, destinada ao ensino do

caratê e da musculação; e Tokio Mao, japonês, funda, em Niterói-

RJ, sua academia de judô (1964). Em SP, funda-se em 1963, a

Academia Spartaco de propriedade do Sr. Eugênio Koprowski, atual

presidente da Federação Paulista de Musculação; em 1966, surge a

Rodan, academia de musculação situada nas esquinas da Av. São

João com Av. Ipiranga, de propriedade de Aparecido Roldan, ainda

hoje administrando três unidades no centro de São Paulo; no final

da década, criou-se o Instituto Gracie de Jui-jitsu também no centro

da cidade, pertencente à família Gracie já instalada no RJ.

1971 Primeiro levantamento das academias existentes no país

pelo Diagnóstico da Educação Física e Desportos no Brasil

(DaCosta, L. P., 1971, pp. 155 – 157), indicando que somente

algumas capitais estaduais faziam registro destes estabele-

cimentos em órgãos da prefeitura. Em 14 estados foram

constatados registros de 202 academias (SP, MG e PR excluídos),

sugerindo-se a possibilidade de não se ter mais de mil entidades

deste tipo operando em âmbito nacional. Nas três décadas

passadas desde este estudo, o número de academias no Brasil

multiplicou-se 20 vezes.

Décadas de 1970 – 1990 Neste período a expansão das

academias acelera-se em todo o país, alcançando elevada escala

de oferta e porte empresarial nas entidades de ponta. Há

evidências também da demanda de profissionais em Educação

Física ter se alterado em função da influência crescente das

academias (ver mapa). Entre as diversas adaptações da oferta,

cabe revelar a inclusão de escolinhas de natação, que criaram

um diferencial destacado como também pode ser apreciado nos

casos incluídos no mapa.

Situação Atual  A partir da década de 1970 até os dias

presentes, as academias evoluíram no Brasil em continua

expansão de suas bases tradicionais, ou seja, pela inclusão de

inovações de atividades físicas no núcleo original definido pelas

lutas, dança, ginástica e halterofilismo. Assim sendo, o caratê

constituiu a inovação da década de 1960, seguido pela ginástica

aeróbica da década de 1970, pela capoeira dos anos de 1980 e por

natação (escolinhas), hidroginástica, yoga e métodos variados de

fitness que ser multiplicaram ao longo da década de 1990,

sobretudo por influência norte-americana.

A experiência das três últimas décadas mostrou igualmente que

este crescimento se ajustou às demandas da clientela e aos

modismos de exercícios físicos, dando às academias um sentido

operacional de marketing, distinto portanto da tradição de liderança

personalizada de seus gestores. Um reforço a este pressuposto

incide no fato de que o modelo de academia tem sido adotado por

clubes, escolas, hotéis e até empresas como oferta adicional às

suas rotinas. Por outro lado, mais recentemente, esta adaptação

aos destinatários dos serviços rendeu-se à racionalização financeira

em específico quanto às escolinhas de natação: de um total nacional

estimado de 800 mil alunos em meados da década de 1990, haveria

apenas 50% deste número em atividades em 2003. A razão do

decréscimo estaria no crescimento dos custos de instalação e/ou

manutenção de piscinas.

Em síntese, convivem hoje no Brasil diferentes modelos de gestão

de academias de acordo com o local em que se situam e com o

poder aquisitivo de seus praticantes. De qualquer modo, tal

adaptação possibilitou maior profissionalização e a localização de

academias em qualquer parte do território nacional, em áreas ricas

ou pobres, constituindo então uma das instituições de maior

presença no país e um meio importante de geração de emprego e

de atividade econômica.

Em termos quantitativos, as academias existentes do país devem

estar contribuindo para a absorção de 60 a 70 % (estimativas de RJ

e SP) dos profissionais de Educação Física que entram no mercado

de trabalho em primeiro emprego a cada ano. A explicação da

crescente e contínua expansão do emprego desde a década de

1970 nas academias, apóia-se nas mudanças do estilo de vida da

população brasileira, que tem aumentado a clientela, como também

no fato destas entidades operarem com mão de obra intensiva:

enquanto uma escola com 500 alunos mobiliza em média quatro

professores de Educação Física, o mesmo número de clientes numa

academia demanda dez professores.
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Exemplos selecionados de fundação e desenvolvimento de escolinhas de natação por capital estadual, década de 1980

Selected cases of swimming schools as business per state capital, 1980s

João Pessoa: Em 1980 as irmãs e
professoras de Educação Física, Maria
Lia Dantas da Nóbrega e Maria Lea
Dantas da Nóbrega  fundaram  a
academia Aquazul, implantada como
escola de natação. Posteriormente as
academias de ginástica foram ampliando
a prática dessa atividade, estendendo-
se para os bairros da periferia, como
também para as áreas nobres e orla
marítima. Em 1985, Karla Diniz Liberato 
funda a sua  escola denominada Moby
Dick; em 1987, Bernadete de Lourdes
cria a Academia Pingo D´água; em 1988,
Marquinho Jorge, Antônio Lira e José
Fernandes dão início à Água Viva; em
1990, Francisca de Paula lança a
Academia Gináqua-center; em 1993, é
dissolvida a Aquazul. Atualmente, no
estado da Paraíba existem cerca de 60
academias que desenvolvem o ensino da
natação (informação de Adalberto
Delgado Júnior)

Rio de Janeiro – RJ: Em 1982, nascia a “Estilo”, primeira escola de natação
especializada em crianças, cujo objetivo era alcançado através de experiências
lúdicas, com diversos materiais didático-pedagógicos, em processo natural de
aprendizado. Antes, as únicas opções para se aprender a nadar eram os clubes.
As crianças sempre chorosas excediam em muito o número de alunos por técnico.
Não havia qualquer metodologia de ensino que as deixassem sentir seguras,
estimuladas, em ambiente apropriado. O modelo era totalmente mecanicista,
faltava a pedagogia. Na escolinha “Estilo”, a água aquecida da piscina favorecia
o prazer de nadar, os técnicos foram substituídos por professores de Educação
Física e os pais podiam transmitir a confiança necessária a seus filhos, assistindo
as suas aulas. No mesmo período, apareceram as aulas de natação para bebês,
através de técnicas alemãs trazidas pelo Ayrton Leite, também professor de
Educação Física (informação de José Carlos Villela).

São Luís: Em 1983, funda-se a primeira escola de natação de
São Luís, com piscina própria – a “Viva Água” – por Denise
Martins Araújo e Oswaldo Telles de Sousa Neto. A professora
Denise era filha de Antonio Maria Zacarias Bezerra de Araújo,
primeiro professor de natação da cidade, que iniciara aulas em
piscinas de residências particulares em 1953. Essa prática conti-
nuou nos anos de 1960 e 1970. Denise começou a acompanhar o
pai aos 12 anos no atendimento a domicílio de natação, cuidan-
do dos alunos de menor idade. Com o pai assumindo outras
atividades, passou a se responsabilizar por aquelas aulas, alu-
gando uma piscina para a “sua” escola de natação. Depois do
empreendimento de 1983 mais onze escolinhas de natação fo-
ram criadas até os dias presentes na cidade (informação de
Leopoldino Gil Dulcio Vaz e Denise Martins de Araújo).

Fonte / source: Rezende, H., Reflexões sobre a Formação Profissional em Educação Física (pesquisa em
andamento / research in progress ), UGF – RJ, 2003.

Crescimento das opções de futuros profissionais para trabalho
em academias de ginástica em relação a outras escolhas –
Universidade Gama Filho - RJ / admissão para a graduação em
Educação Física (n=100) / consulta por amostragem nos anos
de 1970, 1980 e 1990

Growth in the number of future professionals who want to work in Health &
Sport clubs in relation to other choices – Universidade Gama Filho-RJ /
admissions to the undergraduate school of physical education (n=100) /
samples from 1970, 1980 and 1990


