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EPÍG RAFE

“E desceu a chuva, e 

correram rios, e assopraram 

ventos, e combateram aquela 

casa, e não caiu, porque estava 

edificada sobre a rocha”.

(S.Mateus, cap. 7, v. 25)
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RESUMO

Este estudo tem caráter de pesquisa de campo. O objetivo da pesquisa é trazer 
conhecimento de como se encontra o mercado de trabalho na área de academias e se 
este está oferecendo realmente saúde e qualidade de vida a seus clientes. Neste estudo 
foram utilizados amostras de 10 academias, 50 professores e 150 alunos. Foram 
aplicados como instrumentos questionários semi-abertos e fechados no período de 10 
de outubro de dois mil e três à 24 de novembro de dois mil e três. Cada vez mais 
pessoas estão buscando as academias como qualidade de vida, então toma-se 
necessário nesse estudo, utilizar-se das leis do Conselho Federal de Educação Física, 
para verificar se estão sendo cumpridas. Verifica-se que qualidade do ser serviço 
prestado influencia na saúde dos alunos, e que o Conselho Regional de Educação 
Física ajuda no serviço prestado pelas academias, mas muito deve ser feito ainda, 
como uma maior e melhor fiscalização das academias, dos professores que nelas 
atuam.

viu



1 INTRODUÇÃO:

1.1 PROBLEMA

As academias de ginástica e musculação compõe uma área significativa de 

trabalho para o profissional de educação física. É um campo que está em plena 

expansão, pois cada vez mais a população brasileira toma-se mais sedentária e obesa, 

procurando assim, lugares onde se possa praticar algum tipo de atividade física. Dessa 

forma, toma-se importante analisar as pessoas e lugares que fazem parte desta área, 

desde professores, até mesmo as academias de ginástica e musculação, como também  

os alunos dessas academias, de modo a responder as seguintes perguntas: Na realidade 

as academias de musculação são espaços onde as pessoas podem buscar saúde e 

satisfação corporal, ou são lugares onde só se visa o lucro sem a preocupação com o 

bem-estar dos clientes ? Os profissionais que trabalham nelas, realmente possuem  

capacidade para exercerem o que fazem ou apenas fazem com que seus alunos pensem 

isso?

1.2 DELIMITAÇÕES

1.2.1 Local

Dez academias de ginástica e musculação de Curitiba.

1.2.2 Universo

Aleatório dentre todas as academias de Curitiba, incluindo o universo de 

professores e alunos.

1.2.3 Amostra

Foram dez academias, incluindo ainda cinqüenta professores e cento e 

cinqüenta alunos.
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1.2.4 Variáveis

Foram usados questionários com perguntas abertas e perguntas fechadas, com  

os responsáveis pelas academias, com os professores e com os alunos.

1.2.5 Época

As entrevistas foram realizadas no período do dia dez de outubro de dois mil e 

três à vinte e quatro de novembro de dois mil e três.

1.3 JUSTIFICATIVA

Este trabalho visa analisar as academias de musculação de modo geral, para 

saber se o funcionamento das mesmas, realmente pode ser considerado como um lugar 

onde as pessoas podem ir buscar saúde ou se essas academias estão apenas buscando o 

lucro sem nenhum objetivo social.

Saber se os serviços prestados nas academias são coerentes com os listados na 

proposta do Conselho Federal de Educação Física e se nós professores de Educação 

Física temos subsídios do Conselho Regional de Educação Física, quanto a 

asseguração de que bons profissionais estão atuando no mercado de trabalho.

Pretende-se investigar com esse trabalho a formação dos profissionais que 

atuam diretamente com alguma atividade física nas academias, verificando se possuem  

a certificação e a habilitação em curso superior de Educação Física.

Este tema é de grande atualidade e evidente relevância social, pois as 

academias de musculação estão cada vez mais presente na vida das pessoas, 

principalmente das mais idosas, obesas e sedentárias. As academias estão atendendo a 

todas as classes sociais e isso leva a um número cada vez maior de clientes e de oferta 

desse serviço.

É uma área onde o profissional de Educação Física tem mercado de trabalho 

como avaliador físico, como professor de musculação, como professor de
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alongamento, professor de dança, professor de ginástica em geral, personal training, 

entre outros.

O trabalho visa mostrar a todos os interessados o que acontece no interior das 

academias de ginástica e musculação e o que se diferencia do ideal pensado para com  

a saúde de seus alunos.

1.4 OBJETIVOS:

•  Analisar a leis e resoluções do Conselho Federal de Educação Física, e verificar se 

estão sendo seguidas pelas academias de ginástica e musculação de Curitiba e 

também pelo próprio Conselho Regional de Educação Física.

•  Verificar a realização ou não de avaliações físicas antes das práticas de musculação 

e se os avaliadores são da área de Educação Física.

•  Consultar os alunos se procuram se informar da formação profissional do 

professor.

•  Consultar os professores sobre suas formações de modo a saber se possuem  

competências necessárias para a função exercida e se estão habilitados pelo 

Conselho Regional de Educação Física.

•  Consultar as academias de modo a verificar se estas são filiadas ao Conselho 

Regional de Educação Física.

•  Verificar se os estagiários são supervisionados dentro da academia.

•  Demonstrar o que acontece na prática dentro das academias, comprovando que a 

teoria está de acordo com a realidade.

1.5 HIPÓTESES

H l: A  qualidade do serviço prestado influencia na saúde dos alunos.

H2: O Conselho Regional de Educação Física ajuda na melhoria do serviço

prestado pelas academias.



2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 HISTÓRIA E LEIS DO CONSELHO FEDERAL

No dia 22 do mês de novembro de mil novecentos e oitenta e três, na sala 203 da 
FUNCEP, em Brasília - DF, com início as 19:30 horas, com o propósito de discutir 
sobre a problemática da atuação profissional em "Educação Física" e visando a 
criação de um órgão orientador, disciplinador e fiscalizador do exercício da 
profissão, reuniram-se alguns professores e alunos, sendo o primeiro passo na criação 
do Conselho Federal de Educação F ísica .(C O N F E F , 2003).

Somente com a Lei N° 9.696, de Io de setembro de 1998, que dispõe sobre a 

regulamentação da Profissão de Educação Física e cria os respectivos Conselho 

Federal e Conselhos Regionais de Educação Física, nasce o Conselho Federal de 

Educação Física. (CONFEF, 2003).

O primeiro artigo dessa Lei diz:

“Art. Io O exercício das atividades de Educação Física e a designação de 

Profissional de Educação Física é prerrogativa dos profissionais regularmente 

registrados nos Conselhos Regionais de Educação Física.”(CONFEF, 2003).

Sendo assim, os profissionais de Educação Física devem se registrar nos 

devidos Conselhos Regionais de Educação Física para poder exercerem a profissão.

O segundo artigo diz:

Art. 2° Apenas serão inscritos nos quadros dos Conselhos Regionais de Educação 
Física os seguintes profissionais:
I - os possuidores de diploma obtido em curso de Educação Física, oficialmente 
autorizado ou reconhecido;
II - os possuidores de diploma em Educação Física expedido por instituição de 
ensino superior estrangeira, revalidado na forma da legislação em vigor;
III - os que, até a data do início da vigência desta Lei, tenham comprovadamente 
exercido atividades próprias dos Profissionais de Educação Física, nos termos a 
serem estabelecidos pelo Conselho Federal de Educação Física.(CONFEF, 2003).

Através desse artigo, nota-se que só podem se filiar aos Conselhos Regionais de 

Educação Física, os profissionais formados em Educação Física e as pessoas que
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exerciam a profissão sem diploma, na área de Educação Física, até o dia primeiro de 

setembro de mil novecentos e noventa e oito.

O terceiro artigo dessa Lei diz:

Art. 3o Compete ao Profissional de Educação Física coordenar, planejar, programar, 
supervisionar, dinamizar, dirigir, organizar, avaliar e executar trabalhos, programas, 
planos e projetos, bem como prestar serviços de auditoria, consultoria e assessoria, 
realizar treinamentos especializados, participar de equipes multidisciplinares e 
interdisciplinares e elaborar informes técnicos, científicos e pedagógicos, todos nas 
áreas de atividades físicas e do desporto.(CONFEF, 2003).

Com esse artigo, fica claro que qualquer desses serviços acima, na área de 

atividades físicas e do desporto devem ser exercidos por profissionais de Educação 

Física.

O quarto artigo da Lei N° 9.696, diz:

“Art. 4o São criados o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de 

Educação Física.”(CONFEF, 2003).

Esse artigo cria o Conselho Federal de Educação Física e os Conselhos 

Regionais de Educação Física, criando um órgão fiscalizador da profissão.

Através da Lei N° 9.696, pode-se afirmar que a partir de Io de setembro de 

1998, compete aos profissionais de Educação Física devidamente filiados ao Conselho 

Regional de Educação Física exercerem nas academias de ginástica e musculação a 

profissão de professores.

No Capítulo II das resoluções, na seção I que fala da Competência, diz:

“Art. 1 3 - 0  Profissional de Educação Física intervém, segundo propósitos 

educacionais, de saúde e de lazer.”(CONFEF, 2003).

Nessa resolução, fica claro que o profissional de Educação Física tem 

competência para atuar na área de saúde e de lazer de forma educacional.

Na seção II, que fala do Exercício Profissional, diz:

“Art. 1 4 - 0  exercício da Profissão de que trata a Lei n° 9696/98, em todo o 

Território Nacional, tanto na área privada, quanto na pública, é prerrogativa de 

Profissional regularmente registrado no Conselho Federal de Educação Física, inscrito 

no CREF e portador de Carteira de Identificação Profissional expedida pelo Conselho
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Regional de Educação Física competente, que o habilitará ao exercício profissional.” 

(CONFEF, 2003).

0  artigo mostra que apenas os profissionais com carteira expedida pelo CREF, 

podem atuar como professores de Educação Física, sendo assim, todos os professores 

que atuam nas academias devem ser filiados ao CREF.

“Art. 15 - É obrigatória a inscrição nos Conselhos Regionais de Educação 

Física das pessoas jurídicas, cujas finalidades estejam ligada às atividades físicas, 

desportivas e similares, na forma estabelecida em regulamento, sendo-lhes fornecida 

certificação oficial.”(CONFEF, 2003).

N esse artigo, verificamos que as Academias para poderem funcionar devem  

ser filiadas ao Conselho Regional de Educação Física e as que não são filiadas não 

podem oferecer serviços ligados a atividades físicas.

“Art. 16 - A  Carteira de Identidade Profissional, expedida pelo CREF, com  

observância dos requisitos e do modelo estabelecidos pelo CONFEF, substitui, para 

efeito de prova, o diploma e tem fé púbIica.”(CONFEF, 2003).

N esse artigo, fica registrado que os profissionais que não possuem diploma de 

Educação Física, mas trabalhavam na área até a data da publicação da Lei N° 9.696, 

podem trabalhar nas academias deste que possuam a Carteira de Identidade 

Profissional, expedida pelo CREF.

“Art. 23 -  Constituem infração disciplinar:

I -  transgredir preceitos do código de ética Profissional;

II -  exercer a profissão, quando impedido de fazê-lo, ou facilitar, por qualquer meio o 

seu exercício aos não registrados ou aos leigos;” (CONFEF, 2003).

N esse artigo, verificamos bem que é crime profissionais não habilitados 

exercerem a profissão de Educação Física.

N o Capítulo VIII das resoluções, na seção II, que fala da competência, diz:

Art. 61 - Além do disposto nos seus Estatutos, aos CREFs compete:
1 - eleger, dentre seus Membros, por maioria absoluta, a sua Diretoria;
II - inscrever e habilitar, ao exercício da profissão os Profissionais de Educação
Física na sua área de abrangência;



7

III - inscrever e habilitar, na sua área de abrangência, ao exercício os profissionais 
que comprovem ter atuado nas áreas das atividades físicas, desportivas e similares, 
conforme normas baixadas pelo CONFEF;
IV - inscrever, fornecendo registro de funcionamento, às pessoas jurídicas que 
prestam serviços nas áreas das atividades físicas, desportivas e similares;
V - expedir carteira de identificação para os profissionais, e certificado de registro 
para as pessoas jurídicas e entidades que ofereçam ou prestem serviços nas áreas das 
atividades física, desportivas e similares;
VI - fiscalizar o exercício profissional na área de sua jurisdição, representando, 
inclusive, às âutoridades competentes, sobre os fatos que apurar e cuja solução ou 
repressão não seja de sua alçada; (CONFEF, 2003).

N esse artigo, nota-se que é responsabilidade do Conselho Regional de 

Educação Física fiscalizar o funcionamento das academias e os profissionais que nelas 

trabalham.

2.2 QUALIDADE TOTAL NAS ACADEMIAS

Para saber se as academias visam a saúde dos clientes, então devemos primeiro 

saber a importância da qualidade do serviço prestado pelas academias.

“O indivíduo saudável sente-se mais capaz e, dessa forma, possui maior 

motivação, para inovar, modificar e transformar, tanto a si próprio quanto a sociedade 

em que vive.” (MENESTRINA, 2000, p. 48).

BARBANTI considera que a academia é o local onde se ministra, aprende e se 

pratica exercícios ou esportes. (BARBANTI, 1994, p. 1).

“O verdadeiro critério da boa qualidade é a satisfação dos clientes.” 

(NOGUEIRA, 1997, p. 76).

MENESTRINA diz que é importante salientar que a atividade física, além de 

queimar calorias e produzir o bem-estar e o equilíbrio do organismo, contribui para 

uma vida saudável nas etapas subseqüentes da existência de cada pessoa. 

(MENESTRINA, 2000, p. 57).

RANGEL afirmou que a qualidade é tuna questão de sobrevivência para as 

empresas. (RANGEL, 1995, p. 17).
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“Qualidade total é acompanhar constantemente e procurar satisfazer as 

necessidades dos clientes da melhor forma possível e levar toda a equipe à 

modernização, eficiência e eficácia de uma forma educativa e progressiva, inovando e 

avaliando os processos para oferecer vantagens claras e indiscutíveis e tendo como 

mola mestra para este processo, sistemas de avaliação, controle e quantificação da 

equipe.” (NOGUEIRA, 1997, p. 26).

Devem os ter sempre em mente o objetivo de um bom educador, na hora de se 

recomendar alguma atividade física.

“96% dos alunos insatisfeitos de academia não reclamam!!!” (NOGUEIRA, 

1997, p. 98).

MACCARIO diz que uma maneira de se auto avaliar é analisar as produções de 

outros, tirando daí consequências. Analisar uma situação vivida, propor modificações, 

conhecer as suas possibilidades de maneira a programar a sua atividade e calcular as 

probabilidades de sucesso. Deve-se avaliar a sua produção a partir de critérios 

determinados. (MACCARIO, 1984, p. 57).

“Para que a educação corporal possa, efetivamente, auxiliar na elevação da 

qualidade de vida de todos os cidadãos, faz-se necessário recorrer a uma teorização 

rigorosa e profunda do que seja a própria educação.” (MENESTR1NA, 2000, p. 23).

MACCARIO afirma que a noção de objetivos aparece inseparável da de 

avaliação, pois é um modo de saber se os resultados esperados foram ou não atingidos. 

(MACCARIO, 1984, p. 36).

“A  educação física é educação, à medida em que proporciona a formação de um 

indivíduo crítico, consciente e que compreende as relações políticas e sociais do meio. 

É saúde, quando atende às necessidades existenciais de cada faixa de idade do ser 

humano, de forma a participar da prevenção e profilaxia das doenças físicas, mentais e 

existenciais.” (MENESTRINA, 2000, p. 31).

Para MACCARIO o educador supõe a vontade de alcançar um determinado 

objetivo, de dar uma direção à ação pedagógica, um sentido à educação do 

aluno. (M ACCARIO, 1984, p. 13).
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“O educador físico deve possuir conhecimentos teóricos e desempenhos práticos 

que ajudem a fundamentar o desenvolvimento das ações pedagógicas, no decorrer de 

todas as etapas do processo educativo, possibilitando a execução de procedimentos 

compatíveis com a natureza das atividades e com as necessidades dos educandos.” 

(MENESTRINA, 2000, p. 92).

NOGUEIRA afirma que os alunos esperam dos professores motivação, atenção, 

incentivo, exemplo, ajuda, compreensão, paciência, dedicação, ensinamentos, 

orientação, resultados estéticos. (NOGUEIRA, 1997, p. 115).

“Aquilo que atualmente é entendido por saúde tem uma concepção bem mais 

abrangente do que outrora, pois envolve aptidão física, hábitos de vida saudáveis, além 

do equilíbrio mental, físico e emocional do organismo.” (MENESTRINA, 2000, p. 27 

e 28).

“Estudos enfocando indivíduos, grupos e comunidades indicam, claramente, 

existir uma associação inversa entre os níveis de atividade física e a incidência de 

diversas doenças, como a hipertensão, a obesidade, o diabetes, a doença arterial 

coronariana e a depressão.” (NAHAS, 2001, p. 27).

A educação física, como uma das dimensões da educação para a saúde, deve ser 
compreendida, simultaneamente, como educação e saúde, caracterizando-se como 
uma prática social e uma disciplina curricular incentivadora da saúde. Dessa forma, a 
educação física, numa concepção de educação para a saúde, abrange uma ação 
conjunta no âmbito do ensino institucionalizado e na sociedade mais ampla, tendo 
em vista a aquisição e o desenvolvimento de valores estéticos que compreendem uma 
prática cotidiana que perpassa as disciplinas curriculares e se toma uma prática 
educativa continuada e uma cultura permanente. (MENESTRINA 2000, p. 30 e 31).

“A saúde é um dos nossos atributos mais preciosos. M esmo assim, a maioria das 

pessoas só pensa em manter ou melhorar a saúde quando esta se acha ameaçada mais 

seriamente e os sintomas de doenças são evidentes.” (NAHAS, 2001, p.lO).

“O desenvolvimento de hábitos saudáveis não é uma tarefa fácil, pois existem, 

principalmente, na juventude, muitos estímulos ao sedentarismo, apelos à ingestão de 

drogas, além de outros procedimentos negativos que podem trazer danos à saúde 

individual e à própria sociedade.” (MENESTRINA, 2000, p. 59).
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“Poucas coisas na vida são mais importantes do que a saúde. E poucas coisas 

são tão essenciais para a saúde e o bem-estar como a atividade física.”(NAHAS, 2001,

p.10).

“O grande número de pessoas que experimentam uma melhora na qualidade 

de vida, saúde, estética e bem estar social, através da prática sistemática das atividades 

orientadas, não permite que esse movimento pare de prosperar.” (SILVEIRA NETO, 

E. & NOVAES, Jefferson; 1996).

Sendo assim, esse estudo toma-se importante para se verificar em que nível se 

está a prática de atividades físicas orientadas.



3 METODOLOGIA

A  metodologia utilizada foi a pesquisa de campo, pois consiste na aplicação de 

questionários, pesquisas e análise de resultados, com a finalidade de se encontrar uma 

conclusão.

Os questionários devidamente validados, consistiram em perguntas específicas 

para professores, alunos e para as próprias academias de ginástica e musculação. Os 

instrumentos de coleta de dados foram aplicados durante o dia 10 de outubro de dois 

mil e três até o dia 24 de novembro de dois mil e três. Responderam ao questionário 10 

responsáveis pelas academias, 50 professores e 150 alunos.

Com este estudo procurou-se aliar a teoria com a prática exercida nas 

academias, identificando problemas que estejam ocorrendo nesta área de atuação do 

profissional de educação física.

3.1 SUJEITOS

Foram entrevistadas 10 academias, 50 professores e 150 alunos.

Procedimento para escolha das academias foi aleatório, considerando 2 

academias para cada região de Curitiba (Norte, Sul, Leste, Oeste e Centro).

3.2 INSTRUMENTOS

Questionários específicos, devidamente validados.

Entrevista pessoal.

3.3 PROCEDIMENTOS

O questionário foi aplicado nas academias durante o dia dez de outubro de 

dois mil e três à vinte e quatro de novembro de dois mil e três. Foi entregue uma folha 

com perguntas distintas para os alunos, para os professores e para as academias.

3.4 ANÁLISE ESTATÍSTICA

Estatística descritiva com valores médios e porcentagens.



4 R ESULTADO S

Os resultados dos questionários são os seguintes:

4.1 ACADEMIA

1 -  A academia abriu em que ano? 

G RÁFICO  1 -  Ano de abertura da academ ia
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Como podemos verificar no gráfico 1, das dez academias, uma abriu em 1991, 

uma abriu em 1993, uma abriu em 1996, uma abriu em 1997, uma abriu em 1998, uma 

em 1999, duas em 2001 e uma em 2003.

2 -  A academia possui: (Média anual) 

G RÁFICO  2 -  Núm ero de alunos da academ ia

20%
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No gráfico 2 verifica-se que uma academia ou 10% possui até 250 alunos, 7 

academias ou 70% possuem entre 250 e 400 alunos, 2 academias ou 20% das 

academias possuem de 400 a 800 alunos e nenhuma academia têm média maior que 

800 alunos.

3 -  A academia faz avaliação física? É obrigatória?

G RÁFICO  3 -  O brigatoriedade da avaliação física

100% das academias fazem avaliação física.

No gráfico 3, verifica-se que 60% das academias a avaliação física é 

obrigatória e 40% não é obrigatória a avaliação física.

4 - 0  avaliador é da área de educação física?

G RÁFICO  4 -  Form ação do avaliador físico

Em 8 academias ou 80% o avaliador é da área de educação física e em 2 

academias ou 20% o avaliador é fisioterapeuta, como verifica-se no gráfico 4.
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5 -  A academia faz reuniões com os professores? Se faz, é de quanto em 

quanto tempo?

G RÁFICO  5 -  Período entre as reuniões com  os professores

Todas as academias fazem reuniões com os seus professores, o que é um 

ótimo resultado, pois nas reuniões é que podem ser corrigidos erros que eventualmente 

estejam ocorrendo.

No gráfico 5 nota-se que 2 academias ou 20% fazem reuniões mensais, 2 

academias ou 20% fazem reuniões bimestrais, 3 academias ou 30% fazem reuniões 

quadrimestrais, e 3 academias ou 30% fazem reuniões anuais.

6 -  Os professores da musculação trabalham uniformizados? 

G RÁFICO  6 -  Professores uniform izados



No gráfico 6 verifica-se que 8 academias ou 80% os professores trabalham 

uniformizados e 2 academias ou 20% os professores não trabalham

uniformizados.
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7 -  A academia é filiada ao Conselho Regional de Educação Física? 

G RÁFICO  7 -  Filiação da academ ia no C REF

No gráfico 7 percebe-se que 8 academias ou 80% são filiadas ao CREF, sendo 

que 1 ou 10% está em andamento e 1 ou 10% não é filiada.

8 -  A academia está satisfeita com a atuação do Conselho Regional de 

Educação Física?

G RÁFICO  8 -  Satisfação da academ ia com  o C REF
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No gráfico 8 verifica-se que apenas 20% ou 2 academias estão satisfeitas com 

o CREF, 40% ou 4 academias preferiram não responder e 40% ou 4 academias não 

estão satisfeitas com o CREF.

Questão 9 -  Quais são a maiores críticas em relação ao CREF?

Uma das academias respondeu que acha a atuação do CREF insignificante, 

pois, existe professores que não são da área, a fiscalização dentro das academias não 

existe, somente são atuantes na hora de cobrar a anuidade. Outra reclama de 

exigências absurdas sem entrar em detalhes. Outra diz que não aprova a 

obrigatoriedade da academia ser filiada ao CREF ao invés de só os professores. A 

última que não aprova diz que o CREF é ausente.

Das academias que aprovam, apenas dizem que não possuem críticas.

4.2 PROFESSORES

Média de Idade dos Professores: 25,96 anos; sendo que dos 50 professores, 

72% ou 36 professores eram do sexo masculino e 28% ou 14 professores eram do sexo 

feminino.

1 -  Há quanto tempo trabalha na academia?

G RÁFICO  9 -  tem po do professor na academ ia
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Como verifica-se no gráfico 9, 38% ou 19 professores trabalham à menos de 1 

ano na academia, 18% ou 9 professores trabalham entre 1 á 2 anos na academia, 18% 

ou 9 professores trabalham entre 2 á 3 anos na academia, 12% ou 6 professores 

trabalham entre 3 á 4 anos na academia, 4% ou 2 professores trabalham entre 4 á 5 

anos na academia, 12% ou 6 professores trabalham 5 anos ou mais na academia.

2 -  Você trabalha em quantas academias?

G RÁFICO  10 -  N úm ero de academ ias que o professor trabalha

No gráfico 10, verifica-se que 64% ou 32 professores trabalham em apenas 

uma academia, 24% ou 12 professores trabalham em 2 academias, 10% ou 5 

professores trabalham em 3 academias, 2% ou 1 professor trabalha em 4 academias.

3 -  Há quanto tempo trabalha na área de academias? (complete com os

meses).

G RÁFICO  11 -  Experiência na área de academ ias
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□ 1 ano ou-
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O gráfico 11, mostra que 38% trabalham a menos de 1 ano na área de 

academias. 18% trabalham entre 1 e 2 anos. 16% trabalham entre 2 e 3 anos. 12% 

trabalham entre 3 e 4 anos. 4% trabalham entre 4 e 5 anos. 12% trabalham a mais de 5 

anos na área de academias.

4 -  Você é professor de quais modalidades?

G RÁFICO  12 -  M odalidades exercidas pelos professores

1

□  MUSCULAÇÃO 

0  STB3

□  ALONGAMENTO

□  LUTAS

■ LOCALIZA DA

□  AERÓBIGA

■ PERSONAL

□  JUMP

■ BCOT COMBAT

■ BODf RJMP

□  SRNNNG

□ NATAÇÃO

■ HDROGNÁSTCA

■ RPM

■ BKENDOOR

■ GAP

B 3* DA DE

□  BODY STB5

□  POWER LOCAL

No gráfico 12 verifica-se que as respostas ultrapassam o total de 50 

professores, isso significa que o professor pode dar aula em mais de uma modalidade.

Responderam que são professores de musculação 38 professores, de Step 9 

professores, Alongamento 8 professores, Localizada 7 professores, Lutas 7 

professores, Aeróbica 5 professores, Jump 4 professores, Personal 4 professores, Body 

Combat 3 professores, Natação 2 professores, Body Pump 2 professores, 

Hidroginástica 2 professores, Spinning 2 professores, GAP 2 professores, Bike Indoor 

1 professor, Power Local 1 professor, Body Step 1 professor, RPM 1 professor e 3* 

Idade 1 professor.
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5 -  Qual a importância do conhecimento teórico para o que você faz?

Nessa questão surgiram diversos tipos de respostas, e as mais citadas são: a 

prática não vale nada se não souber como aplicá-la, quais seus efeitos e resultados; dar 

retomo para os alunos; é a base para executarmos a prática; sem a teoria o professor 

fica como um mero praticante; sem o conhecimento teórico seria mais difícil chegar 

aos objetivos e ainda os alunos poderiam correr riscos de lesões.

6 -  A remuneração está de acordo com a sua formação e o seu desempenho? 

Por que?

G RÁFICO  13 -  R em uneração

No gráfico 13 verifica-se que 26% ou 13 professores estão satisfeitos com suas 

remunerações, e surgiram respostas como o salário é ideal para o momento, e a 

realidade do mercado de trabalho é essa.

Para 24% ou 12 professores a remuneração é mais ou menos, sendo que 

surgiram respostas como sempre queremos mais e está na média das academias.

Para 50% ou 25 professores a remuneração está baixa, e surgiram respostas 

como a remuneração do profissional de educação física está bem abaixo do que seria 

razoável, está abaixo do piso, está baixo pelo investimento de um curso superior e está 

abaixo do esperado.
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7 -  Você utiliza séries de grandes fisiculturistas para seus alunos? 

(musculação e personal).

No gráfico 14 verifica-se que 72% ou 36 professores não utilizam séries de 

grandes fisiculturistas com os alunos e 28% ou 14 professores utilizam séries de 

grandes fisiculturistas com os alunos.

8 -  Você utiliza os dados da avaliação física na prescrição de exercícios dos 

seus alunos?

Dos 150 professores entrevistados, todos responderam que utilizam a 

avaliação física do aluno quando este a possui.

9 -  Qual é sua formação no momento?

G RÁFICO  15 -  Form ação dos professores

G RÁFICO  14 -  Utilização de série de fisiculturistas pelos professores
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No gráfico 15, nota-se que 10% ou 5 professores não possuem nenhum tipo de 

formação acadêmica para exercer a profissão. Nenhum dos professores estavam no Io 

ano da faculdade. 4% ou 2 professores estavam cursando o 2o ano da faculdade, o que 

não deveria ocorrer. 8% ou 4 professores estavam cursando o 3o ano da faculdade. 

16% ou 8 professores estavam cursando o 4o ano da faculdade. 48% ou 24 professores 

estavam formados e 14% ou 7 professores eram pós-graduados.

10 -  Qual curso?

G RAFICO  16 -  Curso de form ação dos professores

Verifica-se no gráfico 16 que 95% dos professores são da área de educação 

física e 5% são da área de fisioterapia.

11 -  Você é supervisionado por alguém na academia? ( se estagiário). 

G RÁFICO  17 -  Supervisão dos estagiários
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No gráfico 17, verifica-se que 57% ou 8 estagiários eram supervisionados por 

professores formados, enquanto que 43% ou 6 estagiários não eram supervisionados 

por nenhum professor formado.

12 — Você está satisfeito com a atuação do Conselho Regional de Educação 

Física? Por que?

G RÁFICO  18 -  Satisfação do professor com  o C REF

No gráfico 18, verifica-se 24% ou 12 professores estão satisfeitos com a 

atuação do CREF, 14% ou 7 professores não responderam, e 62% ou 31 professores 

não estão satisfeitos com a atuação do Conselho Regional de Educação Física.

13 -  Você tem carteirinha do Conselho Regional de Educação Física? 

G RÁFICO  1 9 - 0  professor possui carteirinha do CREF
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No gráfico 19, verifica-se que 64% possuem carteirinha do CREF. Enquanto 

que 36% ainda não possuem.

4.3 ALUNOS

Média de idade dos alunos: 29,24; sendo que dos 150 alunos, 45% ou 67 

alunos eram do sexo masculino e 55% ou 83 alunos eram do sexo feminino. 

G RÁFICO  20 -  Sexo dos alunos

No gráfico 20, verifica-se que 45% ou 67 alunos entrevistados eram do sexo 

masculino e que 55% ou 83 alunas eram do sexo feminino.

1 -  Há quanto tempo faz atividade em academias?

G RÁFICO  21 -  Tem po de experiência do aluno
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No gráfico 21 verifica-se que 17% dos alunos praticam atividades em 

academias à mais de 4 anos, 7% entre 3 e 4 anos, 16% entre 2 e 3 anos, 18% entre 1 a 

2 anos, 21% de 6 meses a 1 ano, e 21 % menos que 6 meses.

2 -  Você já se machucou alguma vez dentro das academias? Culpa sua, do 

professor, ou de terceiros.

GRÁFICO 22 -  Responsabilidade pelas lesões

25 alunos dos 150 entrevistados responderam que já se machucaram dentro 

das academias. No gráfico 22, verifica-se que dos alunos que se machucaram 56% 

consideram que eles mesmos foram os culpados, 32% responderam que a culpa foi do 

professor e 12% a culpa foi de terceiros.

3 -  Você já praticou ginástica ou musculação em outra academia? Saiu por que? 

G RÁFICO  23 -  Prática de exercício em  outra academ ia pelo aluno
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No gráfico 23, verifica-se que 59% dos alunos entrevistados já praticaram 

atividades físicas em outras academias, enquanto que 41% só haviam praticado 

atividade física na academia em que foram entrevistados

4 -  Qual sua modalidade preferida da academia? 

G RÁFICO  24 -  M odalidade preferida do aluno
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No gráfico 24, verifica-se as atividades preferidas pelos alunos entrevistados, 

sendo que 52% dos alunos preferem a musculação, 11% preferem a localizada, 7% 

preferem o Body Combat, 5% preferem o Axé, 5% preferem lutas em geral, 5% 

preferem aulas de alongamento, 5% preferem as danças, 5% preferem o RPM, 2% 

preferem o Fit Jump, 2% preferem o Body Pump e 1% preferem a natação.

5 -  Ao iniciar as atividades na academia, você passou por uma avaliação

física?

G RÁFICO  2 5 - 0  aluno fez avaliação física antes da atividade física
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59% dos alunos entrevistados fizeram avaliação física antes de iniciar 

qualquer tipo de atividade física, e 41% não fizeram nenhum tipo de avaliação física.

6 -  Quando você entra em uma academia qual a importância que você dá à 

aparência física do professor? Por que?

G RÁFICO  26 -  Im portância dada à aparência física do professor

No gráfico 26, verifica-se que 58% dos alunos entrevistados não dão nenhuma 

importância a aparência física do professor e 42% responderam que dão grande 

importância a aparência física do professor.

7 -  Qual seu objetivo na academia? (até 2 respostas).

G RÁFICO  27 -  O bjetivo do aluno na academ ia
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No gráfico 27, onde os alunos podiam responder até 2 opções, percebe-se que 

as respostas somaram mais que 150 que era o número de alunos.

101 das respostas foram que o objetivo era saúde, 87 respostas para estética, 

63 para condicionamento, 19 para lazer e 3 para recuperação de lesões.

8 -  Seu professor já lhe recomendou algum tipo de anabolizante? Ou de 

suplemento alimentar? Qual?

G RÁFICO  28 -  Recom endação de ergogênicos pelos professores

No gráfico 28, verifica-se que 77% dos alunos responderam que os professores 

nunca lhe recomendaram nem anabolizantes e nem suplementos alimentares. 23% 

responderam que seus professores já lhe recomendaram anabolizantes e suplementos.

9 -  Você procura saber se seu professor é da área de educação Física? Acha 

importante? Por que?

G RÁFICO  29 -  Interesse do aluno na capacitação do professor
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Como verifica-se no gráfico 29, 71% ou 107 dos alunos responderam que 

procuram saber se seus professores são da área de educação física, 27% ou 40 alunos 

não procuram saber e 2% ou 3 alunos não responderam. Dos 150 alunos entrevistados, 

119 acham importante o professor ser da área de educação física.

10 -  Você está satisfeito com o serviço prestado pelos professores da 

academia?

G RAFICO  30 -  Satisfação dos alunos com  os professores

96% dos alunos responderam que estão satisfeitos com os professores, 4% 

responderam que não estão satisfeitos com seus professores.

11 -  Como está o ambiente de modo geral da academia? (exemplo: altura do 

som, espaço, aparelhos). Por que?

G RÁFICO  31 -  A m biente da academ ia
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Nenhum dos alunos respondeu as alternativas péssimo e ruim. 17% 

responderam que o ambiente da academia está regular, 65% responderam que está 

bom e 18% responderam que está ótimo.

12 -  Você procura saber se sua academia é filiada ao Conselho Regional de 

Educação Física?

G RÁFICO  32 -  Interesse do aluno em  relação a filiação da academ ia no

CREF

No gráfico 32,verifica-se que 17% dos alunos entrevistados procuram saber se a 

academia é filiada ao Conselho regional de Educação Física, e 83% não procuram 

saber.



5 DISCUSSÃO

O propósito do trabalho é através da coleta de dados traçar o ambiente dentro 

das academias de ginástica e musculação de Curitiba e se as mesmas fornecem  

condições para que seus alunos busquem saúde nas mesmas.

Segundo os dados da pesquisa com as academias, o gráfico 1 mostra que 5 

academias funcionam a mais de cinco anos, o que já é um período mais que suficiente 

para se ajustar nas leis do CREF.

A respeito da questão 2, verifica-se que 90% das academias é de porte médio, 

possuindo mais que 250 alunos, tendo assim, condições de buscarem um nível bom de 

qualidade para o serviço prestado.

Na questão 3, nota-se no gráfico 3 , que em 4 academias ou 40% não é 

obrigatória a avaliação física, o que pode levar um grande número de alunos começar 

uma atividade física, sem se saber, se estão preparados para o exercício.

Na questão 4, mostra que parte de uma área importante do mercado de 

trabalho da educação física, está sendo ocupada por profissionais de outra área, o que 

não significa que oferece menos qualidade de serviço aos alunos.

Na questão 5, o gráfico 5 mostra o resultado de que 30% das academias fazem  

reuniões anuais, o que é elevado, pois fazendo apenas uma reunião anual, pode 

acontecer que nesse período aconteçam erros graves por muito tempo, podendo 

prejudicar até mesmo a saúde dos alunos.

Quanto em relação aos professores trabalharem uniformizados, no gráfico 7 

mostra que 20% das academias não ocorre isso, o que pode ser considerada uma falta 

grave, pois os alunos novos podem não saber quem são os professores e alunos 

experientes podem se passar por professores. Também nos momentos que os alunos 

precisem de um professor podem não conseguir visualizar nenhum.

O gráfico 8 mostra 20% das academias não filiadas ao CREF. A  academia que 

está em andamento abriu em 1991 e a academia que não é filiada abriu em 1996, nota- 

se que aqui está ocorrendo um erro grave, pois como diz o Art. 15 do Capítulo II das 

resoluções, na seção I que fala da Competência, do CONFEF, é obrigatória a inscrição
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nos Conselhos Regionais de Educação Física das pessoas jurídicas, cujas finalidades 

estejam ligada às atividades físicas, desportivas e similares, na forma estabelecida em 

regulamento, sendo-lhes fornecida certificação oficial, estas duas academias estão á 

mais de cinco anos sem filiação ao CREF e o mesmo não descobriu, o que leva a 

pensar que pode ter muitas academias espalhadas em Curitiba sem o conhecimento do 

CREF.

Nota-se na questão 9, que as academias querem uma fiscalização mais intensa 

do CREF. Quanto a academia ter que ser filiada ao CREF é uma questão apenas 

econômica, pois é a através da filiação que o CREF consegue saber quantas academias 

funcionam em Curitiba.

Segundo os dados da pesquisa com os professores, verifica-se na questão 1, no 

gráfico 9, que 62% dos professores estão á mais de 1 ano nas academias o que é 

considerado um resultado satisfatório, pois nota-se que as academias não ficam  

mudando constantemente de professores, o que para os alunos é bom, pois o professor 

tem tempo para conhecer e acompanhar os alunos, verificando os resultados e 

analisando-os para saber o que deve ser feito para melhoria do treinamento.

Na questão 2, o resultado obtido é satisfatório, pois a maioria dos professores, 

no total de 64%, como se verifica no gráfico 10, trabalham em apenas uma academia, 

tendo condições de conhecer melhor seus alunos e dedicar-se melhor à academia em  

que trabalha.

Na questão 3, a média obtida foi de 66,57 meses, sendo considerado um 

resultado satisfatório, porque os professores na sua média possuem mais de 5 anos de 

experiência prática. Mas verifica-se no gráfico 11 que 56% trabalham à menos que 2 

anos na área de academias.

No gráfico 12, pode-se saber em quais modalidades os professores 

entrevistados estão envolvidos.

Como vemos na questão 5, para os professores, é de extrema importância o 

conhecimento teórico , sendo assim, o Art. 2o da Lei N° 9.696, de Io de setembro de 

1998, que diz, que se apenas os professores comprovarem ter exercido a função antes 

da lei já é suficiente para conseguir a carteirinha do CREF, então pode ser considerado
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que a lei não está correta na opinião dos professores, pois como vemos, o Conselho 

admite que pessoas com apenas conhecimento prático possam adquirir a carteirinha do 

CREF.

No gráfico 13, nota-se que metade dos professores não estão satisfeitos com  

sua remuneração e isto pode ser considerado um problema, pois o profissional que não 

está satisfeito, não rende o que poderia, e assim pode oferecer um serviço de qualidade 

baixa.

Na questão que trata da utilização de séries de grandes fisiculturistas pelos 

professores, verifica-se no gráfico 14 que 28% utilizam essas séries, o que deve ser 

considerado errado, pois o aluno sempre deve ter um tratamento individual, mesmo 

aqueles que desejam hipertrofia sempre têm um grupo muscular que quer ser mais 

visado e outro que grupo muscular que se queira trabalhar menos, dessa forma o uso 

de séries fixas acaba por não ser uma opção satisfatória para os alunos.

O resultado da questão 8, mostra que quando o aluno passa por uma avaliação 

física, o professor a utiliza para montar o treinamento do aluno, mesmo aqueles que 

não possuem formação nenhuma. Aqui surge a dúvida se os professores entendem bem 

os resultados da avaliação física, e se sabem o que fazer para mudar os resultados 

obtidos.

A porcentagem de 14% ou 7 professores entrevistados, como se verifica no 

gráfico 15, na questão 9, mostra que os professores que não estavam nem no 3o ano de 

faculdade é pequeno mais significativo, pois já é o suficiente para que a falta de 

conhecimento teórico possa a vir a prejudicar os alunos. Todos os professores 

deveriam estar pelo menos no 3o ano da faculdade e desses não formados todos devem  

sempre ser supervisionados por um professor formado.

Na questão 10, nota-se no gráfico 16, que profissionais da fisioterapia estão 

exercendo uma função a qual não lhes cabem, pois segundo o Art. 3o da Lei N° 9.696, 

de Io de setembro de 1998, diz que compete ao profissional de Educação Física 

coordenar, planejar, programar, supervisionar, dinamizar, dirigir, organizar, avaliar e 

executar trabalhos, programas, planos e projetos nas atividades físicas e no desporto.
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Como se exercitar em uma academia é uma atividade física, cabe ao profissional de 

educação física ser responsável por esses alunos.

Em relação aos estagiários, o resultado no gráfico 17 mostra que 43% dos 

estagiários estão largados nas academias e exercendo funções de responsabilidade à 

qual não possuem capacidade.

A grande maioria dos entrevistados, 62% dos professores, como mostra o 

gráfico 18, não estão satisfeitos com a atuação do CREF, e surgiram respostas como 

que poderia atuar mais, pois o professor só recebe informações quando vai atrás; não 

dá suporte algum; até hoje não vi nenhum caso de fiscalização, muitos profissionais 

trabalham sem nenhuma qualificação; como é uma entidade que está em crescimento, 

ainda peca na monitorização dos profissionais; não há controle eficiente da 

remuneração dos professores, academias com profissionais não formados; só deve ter 

um fiscal para Curitiba. Cerca de 14% dos professores preferiram não responder. 

Cerca 24% dos professores responderam que estão satisfeitos com o CREF, e 

apareceram respostas como que até o momento o que necessitei, fui atendido; com a 

atuação do conselho, as academias estão se preocupando mais com a formação do 

professor; por verificarem a estrutura das academias. Verificamos com essa questão, 

que o Conselho ainda não possui condições de fiscalizar as academias de modo correto 

e que muitos professores acham que há muitos profissionais não capacitados 

trabalhando na área.

Na questão 13 foram encontrados erros graves, onde professores que não tem 

formação nenhuma atuam mesmo sem a carteitinha do CREF, mostrando que o 

Conselho ainda está falhando na hora de fiscalizar os profissionais atuantes. Também 

verificou-se que há profissionais sem formação, que tem experiência menor que 3 anos 

e possuem carteirinha do CREF, sendo que esses só deveriam poder tirar o CREF se 

estivessem exercendo a profissão antes de 1998, mostrando então que o CREF não 

exige comprovação eficiente dos profissionais na hora de fornecer a liberação para 

trabalhar. Dessa forma, como o mercado de trabalho nas academias poderá ser 

considerado eficiente na busca de saúde se o órgão fiscalizador permite profissionais 

sem condições de trabalho atuarem na área?
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Segundo os dados da pesquisa com os alunos, verifica-se que a média de idade 

dos alunos é de 29,24; sendo que dos 150 alunos, 45% ou 67 alunos eram do sexo 

masculino e 55% ou 83 alunos eram do sexo feminino como vem os no gráfico 20.

Na questão 1, no gráfico 21, nota-se que 79% dos alunos entrevistados 

praticam atividades em academias à mais de 6 meses. Buscou-se nessa pesquisa, 

entrevistar o maior número possível de alunos com tal experiência, pois são os que já  

devem ter vistos erros que ocorrem dentro das academias.

Na questão 2, no gráfico 22, verifica-se que 32% dos alunos que já se 

machucaram nas academias, consideram que a culpa foi do professor. A incidência foi 

maior nas academias onde os profissionais não possuíam formação acadêmica e onde 

os estagiários não eram supervisionados. Com isso, nota-se que se todas as academias 

possuíssem profissionais qualificados essas lesões poderiam ser evitadas.

Nessa questão 3, buscou-se descobrir o motivo pela qual o aluno acaba 

mudando de academia, e as respostas dadas pelos 41% dos alunos que já haviam 

mudado de academia foram: de professor não competente; porque se machucou; não 

gostava dos profissionais da academia; falta de higiene nas instalações da academia; 

porque não dispunha de muitos aparelhos; aparelhos muito velhos; porque o professor 

saiu e o outro era péssimo. Nota-se que muitos alunos decidem sair de uma academia 

quando os profissionais não conseguem responder as expectativas desses alunos. 

Dessa forma, nota-se que os alunos querem profissionais competentes em quem 

realmente possam confiar na hora de fazer uma atividade física.

Na questão 4, fez-se um mapa das modalidades preferidas dentro das 

academias, para verificar o ambiente dos alunos entrevistados.

Na questão 5, gráfico 25, nota-se que 41% dos alunos não fizeram nenhum 

tipo de avaliação física. Quando se cruza com as respostas dadas pelas academias, 

verifica-se que apesar de a academia afirmar que a avaliação é obrigatória, muitos dos 

alunos dessas academias responderam que não passaram por nenhum tipo de avaliação 

física. Com isso, percebe-se que apesar de 60% das academias afirmarem que fazem  

avaliação física obrigatória, esse número pode ser bem menor na realidade. Quando o 

aluno inicia um atividade física sem saber se está preparado para isso, corre risco de se
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lesionar e algumas vezes até mesmo de morrer, por isso a avaliação física na busca de 

saúde dos alunos, deve ser obrigatória em todas as academias.

Na questão 6 dos alunos, gráfico 26, 42% dos alunos que responderam que 

dão importância à aparência física do professor, responderam que o principal motivo é 

que o professor é um espelho para o aluno, surgiram também respostas como o 

professor deve ser saudável; que vendo a aparência do professor dá para saber se 

obterá resultados; para dar motivação e que professor gordinho não serve. Dos 58% 

que responderam que não dão nenhuma importância a aparência do professor, teve 

respostas como: o conhecimento é mais importante; a aparência não indica que ele é 

um bom profissional. Percebe-se assim, que muitos alunos acham que o profissional 

eficiente é aquele tem uma aparência física boa, fazendo que nas academias hajam 

muitos profissionais tomando anabolizantes para poderem corresponder aos alunos, e 

sabe-se que não é a aparência e sim seu conhecimento que pode-se dizer se é um bom  

profissional ou não. Os professores que tomam anabolizantes podem ser considerados 

os menos preparados, pois não confiam no seu conhecimento teórico ou mesmo não 

sabem os problemas que podem sofrer com o uso de anabolizantes.

Na questão 7 dos alunos, verifica-se no gráfico 27, que mais que dois terços 

dos alunos buscam saúde nas academias, sendo assim é necessário que haja 

profissionais competentes para satisfazerem as necessidades dos alunos. Muitos alunos 

que entram nas academias esperam obter estética, o que caso não haja profissionais 

responsáveis pode levar à um grande consumo de anabolizantes pelos alunos e as 

vezes recebendo indicação dos próprios professores que não possuem competência 

necessária para fazer com que os alunos cheguem a seus objetivos sem o uso de 

ergogênicos.

Na questão 8 dos alunos verifica-se que 23% dos alunos já obtiveram 

recomendação de anabolizantes e de suplementos pelos seus professores. O uso de 

anabolizante é proibido e os professores que recomendam a seus alunos devem ser 

presos, pois afetará a saúde do aluno para o resto da vida. Quanto a recomendação de 

suplementos também não deve ser feita pelo professor, pois pertence a área de nutrição 

e o profissional de educação física não possui um embasamento teórico suficiente para
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essa recomendação aos alunos. Os anabolizantes e suplementos citados foram: 

aminoácidos, acelerador metabólico, albumina, creatina, proteína, thermapro, 

winstron, durateston, deca-durabolin.

Na questão 9, os alunos que acham importante seus professores serem da área 

de educação física responderam que é importante porque para se fazer um bom  

trabalho deve-se ter conhecimento; os professores devem ser qualificados; só eles 

podem oferecer uma atividade segura e não acontecer acidentes. Dos alunos que 

responderam que não procuram saber, todos não fizeram comentários.

Na questão 10, como mostra o gráfico 30, apenas 4% dos alunos não estão 

satisfeitos com seus atuais professores, mostrando que apesar de todas as respostas 

ruins da pesquisa, atualmente quase a totalidade dos alunos entrevistados sente-se 

seguro com seu professor. Nessa questão deve-se salientar que quando os alunos se 

dizem satisfeitos, não procuram fazer cobranças e exigências e dessa forma acaba 

sendo ruim, pois é através da cobrança que se conseguirá um melhor serviço prestado 

pelos professores.

Na questão 11, gráfico 31, verifica-se que 83% dos alunos consideram o 

ambiente da academia bom ou ótimo, podendo ocorrer o mesmo que foi dito na 

questão anterior, pois é através da cobrança que se conseguirá um melhor serviço 

prestado pelas academias.

Na questão 12, gráfico 32, verifica-se que 83% dos alunos não procuram saber 

se sua academia é filiada ao Conselho Regional de Educação Física. Essa porcentagem 

é muito alta, pois se todos os alunos se matriculassem somente nas academias filiadas 

ao CREF, ficaria mais fácil do Conselho fiscalizar e cobrar melhorias nas academias.



6 CONCLUSÃO

O estudo abordou primeiramente o histórico do Conselho Federal de Educação 

Física (CONFEF), de modo á verificar quando começou á serem fiscalizadas as 

academias. Abordou-se também as leis do CONFEF com a razão de verificar o que 

deve ser cumprido pelas academias e pelos professores que nelas trabalham. A  partir 

disso, tomou-se necessário relatar o que faz parte da qualidade total das academias 

para oferecerem aos alunos condições de atingirem seus objetivos com saúde.

Em relação aos resultados com as academias, apesar delas serem na sua 

maioria de médio e grande porte, verifica-se que ainda precisa haver uma maior 

fiscalização do CREF, para que as academias se enquadrem dentro das leis do 

CONFEF. A s academias devem realizar avaliações físicas em todos os alunos para se 

evitar que pessoas não habilitadas a certos exercícios ultrapassem seus limites. Através 

da pesquisa, quando se cruza os dados das academias, dos professores e dos alunos, 

verifica-se que algumas academias afirmaram que possuíam avaliação física 

obrigatória e alguns de seus alunos não haviam feito nenhum tipo de avaliação física. 

Também devem fazer com que seus professores trabalhem uniformizados para melhor 

visualização pelos alunos. As academias deveriam ser recomendas pelo CREF a 

fazerem o máximo de reuniões possíveis com seus professores, pois somente dessa 

forma se pode corrigir eventuais erros que estejam ocorrendo nas mesmas.

N o gráfico 8 nota-se que apenas 20% das academias aprovam o modo como 

CREF tem atuado, dessa forma, faz-se necessário uma maior interação entre as 

academias e o Conselho. O Conselho também deve na medida do possível filiar e 

fiscalizar todas as academias, o que no momento percebe-se com essa pesquisa que 

não está ocorrendo.

Em relação aos professores, percebe-se que em muitas academias ainda ocorre 

grande troca de professores, não permitindo que haja uma maior interação entre os 

alunos e os professores. No caso de trabalhar em muitas academias, isto não ocorreu 

de forma expressiva na pesquisa e os professores que trabalham em mais de 3
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academias eram todos professores que trabalhavam com tipos de ginástica e lutas o 

que é normal acontecer, pois dão poucas aulas em cada academia.

Na pesquisa fica claro que em relação ao conhecimento teórico os 

professores consideram que é essencial para um bom profissional, pois sem formação, 

o professor passa a ser uma espécie de papagaio, repetindo e passando aos outros o que 

ouviu, sem saber se o que está dizendo tem comprovação científica. Nota-se através 

dessa pesquisa, que em relação a remuneração, metade dos profissionais não estão 

satisfeitos, não deixando que os mesmos possam se atualizar. Através dos resultados 

da pesquisa, verifica-se também que a permissão de professores sem formação distorce 

o mercado de trabalho, pois aceitam uma remuneração menor para trabalhar, sem  

contar que em relação a saúde dos alunos isso se toma perigoso. Em 1998, quando se 

iniciou o CONFEF, era de se entender que os profissionais que trabalhavam na área 

conseguissem liberação para continuar trabalhando, mas a partir de 1999, os 

profissionais que não estivessem regularizados deveriam ser proibidos de exercer a 

função. Isso não ocorreu, e além disso, com a pesquisa nota-se que o CREF está 

liberando profissionais para trabalhar mesmo sem possuírem a experiência exigida. 

N esse tempo, entrou no mercado de trabalho centenas ou milhares de profissionais 

sem formação acadêmica, o que nota-se com a pesquisa, quando se pergunta aos 

professores o motivo que não estão satisfeitos com o CREF. Ainda em relação a 

atuação do CREF, há no mercado de trabalho profissionais que atuam mesmo sem a 

liberação do CREF e o único jeito de se corrigir essas falhas é propor ao CREF e 

ajudá-lo a incentivar a sociedade a delatar as academias que possuem tais professores.

Em relação a pesquisa com os alunos, verifica-se que alguns alunos se 

lesionaram por culpa de seus professores e a única maneira de se consertar isso, é um 

melhor preparo dos professores pelas faculdades de educação física e uma melhor 

fiscalização pelo CREF aos profissionais que atuam nas academias de Curitiba. 

Também verificou-se que alguns professores tem recomendado anabolizantes e 

suplementos á seus alunos, e em relação a essa questão, o Conselho deveria ter algum 

método de pesquisa com os alunos das academias para saber se isso ocorre e de 

alguma forma punir os responsáveis, pois como verificou-se, muitos alunos procuram



39

as academias pensando na estética e sendo assim, é necessário que haja professores 

capacitados para saberem responder os males que ergogênicos podem causar ao corpo 

do aluno.

Com a pesquisa, verificamos que para a hipótese levantada se a qualidade do 

ser serviço prestado influencia na saúde dos alunos, obtém-se como resposta que sim, 

pois através de professores ruins, alguns alunos já sofreram lesões, outros consumiram 

anabolizantes indicados por seus professores. Também em relação a avaliação física, 

alguns alunos responderam que quando sofreram lesões por culpa deles próprios, foi 

porque forçaram mais do que podiam no início de treinamento, e quase a totalidade 

desses não passou por uma avaliação física, o que leva a pensar que se tivessem feito 

uma avaliação antes de iniciar o treinamento poderiam saber sua real capacidade.

Em relação a segunda hipótese, chega-se a conclusão que o Conselho ajuda 

no serviço prestado pelas academias, mas muito deve ser feito ainda, como uma maior 

e melhor fiscalização das academias, dos professores que nelas atuam. O Conselho 

também deve liberar os professores para trabalhar, somente aqueles que possuem uma 

formação teórica, evitando-se assim que haja profissionais sem condições de dar um 

treinamento saudável aos alunos com segurança.

Faz-se necessário uma nova pesquisa no futuro, para verificar através de 

comparação, se está ocorrendo a melhorias necessárias para a busca de saúde com  

segurança nas academias.
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ANEXOS
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ACADEMIA

1) A  academia abriu em que ano?

2) A  academia possui: (média anual)

Até 250 alunos ( ) De 250 á 400 alunos( )

De 400 á 800 alunos ( ) Mais de 800 alunos ( )

3) A academia faz avaliação física? É obrigatória?

4) 0  Avaliador é da área de Educação Física?

5) A Academia faz reuniões com os professores? Se faz, é de quanto em quanto 

tempo?

6) Os professores da musculação trabalham uniformizados?

7) A  academia é filiada ao Conselho Regional de Educação Física?

8) A  academia está satisfeita com a atuação do Conselho Regional de Educação 

Física?

9)Quais são as maiores críticas em relação ao CREF?
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PROFESSOR Idade: Sexo: M( ) F( )
1) Há quanto tempo trabalha na academia?
-de 1 ano( ) l a 2 (  ) 2 a  3( ) 3 a  4( )

4 a 5( ) 5 ou mais( )
2) Você trabalha em quantas academias?
1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5 ou mais( )
3) Há quanto tempo trabalha na área de academias? ( complete com os m eses)

4) Você é professor de quais modalidades?

5) Qual a importância do conhecimento teórico para o que você faz?

6) A sua remuneração está de acordo com a sua formação e o seu desempenho? 
Por que?

7) Você utiliza séries de grandes fisiculturistas para seus alunos? (musculação e 
personal).

8) Você utiliza os dados da avaliação física na prescrição de exercícios dos seus 
alunos?

9) Qual é sua formação no momento?
Sem formação acadêmica ( ) lano( ) 2ano( ) 3ano( )

4ano( ) Formado ( ) Pós-graduado ( ) Outro ( ) _________

10) Qual curso?

1 l)V ocê é supervisionado por alguém na academia? (se estagiário).

12)Você está satisfeito com a atuação do Conselho Regional de Educação Física? 
Por que?

13)Você tem carteirinha do Conselho Regional de Educação Física?
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ALUNO Idade: Sexo: M( )F( )
1) Há quanto tempo faz atividade em academias?
- de 6 meses( ) 6 meses a lano( ) 1 a 2( ) 2 a 3( )
3 a 4( ) 4 ou mais( )

2) Você já se machucou alguma vez dentro das academias? Culpa sua, do 
professor, ou de terceiros.

3) Você já praticou ginástica ou musculação em outra academia? Saiu por que?

4) Qual sua modalidade preferida da academia?

5) Ao iniciar as atividades na academia, você passou por uma avaliação física?
( ) Sim ( )Não

6) Quando você entra em uma academia qual a importância que você dá à 
aparência física do professor? Por que?

7) Qual seu objetivo na academia? (até 2 respostas)
saúde( ) estética( ) Condicionamento( ) Lazer( ) 
Recuperação de lesão( ) Outros( ) ________________

8) Seu professor já lhe recomendou algum tipo de anabolizante? Ou de 
suplemento alimentar? Qual?

9) Você procura saber se seu professor é da área de Educação Física? Acha 
importante? Por que?

10) Você está satisfeito com o serviço prestado pelos professores da academia?
( )Sim ( )Não Por que?

11) Como está o ambiente de modo geral da academia? (exemplo: altura do som, 
espaço, aparelhos). Por que?
Péssimo( ) Ruim( ) Regular( ) Bom( ) Ótimo( )

12)Você procura saber se sua academia é filiada ao Conselho Regional de 
Educação Física?


