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RESUMO

O estágio é uma fase de importância significativa na formação profissional de todo indivíduo. Dessa forma, a finalidade da
presente pesquisa consistiu em analisar os aspectos administrativos e estruturais da academia para a terceira idade,
localizada no bairro Grageru, em AracajuSE. Para isso, foi utilizada a observaçãoparticipante, possibilitando a imersão do
pesquisador com seu públicoalvo. Os resultados apontaram uma análise geral dos aspectos administrativos, estruturais e
de aparelhos presentes na academia e a disponibilidade destes. Logo, ficou evidente a relevância do profissional de
Educação Física e seu papel na promoção da saúde e de uma melhor qualidade de vida.

Palavras chave: Academia, Análise, Estágio, Saúde.

RESUMEN

La etapa es una fase de importancia significativa en la formación profesional de todo individuo. De esta forma, la finalidad
de la presente investigación consistió en analizar los aspectos administrativos y estructurales de la academia para la
tercera edad, ubicada en el barrio Grageru, en AracajuSE. Para ello, se utilizó la observaciónparticipante, posibilitando la
inmersión del investigador con su público objetivo. Los resultados apuntaron un análisis general de los aspectos
administrativos, estructurales y de aparatos presentes en la academia y la disponibilidad de éstos. Luego, quedó evidente
la relevancia del profesional de Educación Física y su papel en la promoción de la salud y de una mejor calidad de vida.

Palabras clave: Academia, Análisis, Etapa, Salud.

1. INTRODUÇÃO

O estágio é uma etapa de relevância considerável na construção de qualquer carreira profissional. Corresponde ao
momento em que o discente, por meio das experiências vivenciadas na prática, tem um contato direto com a profissão
escolhida para sua área de atuação. A formação está atrelada aos conhecimentos adquiridos por meio de uma base
teóricometodológica concreta e que serve de sustento para o desenvolvimento intelectual.

Na formação docente, a interação entre currículo e prática é condição básica e proporciona experiências concretas.
Logo, são notórias as contribuições do estágio para os cursos de formação de professores, pois baseiase na
dualidade teoria/prática, visto que visa uma busca constante das situações atuais para a elaboração integrada do
programa de trabalho na construção do processo formativo (GUERRA, 1995). Seu papel está vinculado à constituição

20/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2017/estagio_e_pratica_analise_dos_aspectos_administrativos_e_estrutur.pdf

Educon, Aracaju, Volume 11, n. 01, p.17,  set/2017 | www.educonse.com.br/xicoloquio



da identidade e dos saberes cotidianos. Dessa forma, consiste numa fase primordial para o desenvolvimento de cada
profissional. “Estágio é o conjunto das atividades curriculares [...] visando proporcionar aos discentes um complemento
à sua formação profissional, previsto pelo Conselho Federal de Educação” (MACHADO, 2003, p. 23).

Compreende as atividades em seus âmbitos social, cultural, entre outros, oriundos das realidades decorrentes do
meio no qual está inserido. Isso permite que o aluno compreenda que a experiência no campo educacional não é
capaz de suprir todas as necessidades, e isto requer a inserção no cotidiano. Com base nisto, o contexto e as
histórias de vida devem ser considerados.

Na busca por uma formação mais qualificada para os profissionais de Educação Física, os cursos da disciplina estão
mais direcionados a uma vasta grade curricular. Além disto, é necessário um processo de formação atuante e
permanente, atrelado a uma incessante busca pelo aprimoramento dos saberes. Dessa forma, ressaltase a ação em
atividades de pesquisa, estágio e extensão como forma de melhor preparar esse profissional.

O estágio é a oportunidade que o discente tem para vivenciar e aplicar o conhecimento
apreendido. [...] é necessário, não só para o cumprimento de um dispositivo legal, mas
para complementar a formação acadêmica. Tornase, portanto, elemento indispensável
para que o discente tenha a oportunidade de vivenciar o cotidiano do profissional de
Educação Física, relacionando a teoria com a prática (FMG, 2007, p.6).

Segundo Ilha, Maschio e Krug (2008) é durante essa etapa que os acadêmicos vivenciam e experimentam distintas
maneiras de ensino por meio da prática do magistério dos educadores que passam tais conhecimentos. Em suma, o
estágio em Educação Física possibilita que o profissional atue como um articulador, mediador de experiências
diversas (VERENGUER, 1997). Isso faz com que o discente seja capaz de compreender o contexto social.

As competências e habilidades propiciadas pela atividade de estágio dependem do esforço pessoal de cada discente.
Conforme preconiza Betti e Zuliani (2002), cabe à Educação Física a missão de preparar o aluno para ser um sujeito
ativo, que agrupe as práticas desportivas, de modo que tais ações propiciem a sua evolução profissional.

Em meio às discussões sobre a divisão entre as habilitações Bacharelado e Licenciatura, tal fato se deu a partir da
portaria MEC2364 de 5 de novembro de 2001. Assim, a atuação em ambas as esferas somente é possível a quem
cursou até 2005/2. A partir daí, as Instituições de Ensino Superior (IES) separaram as habilitações.

Segundo Galindo (2005), a ideia da divisão do curso de Educação Física em Licenciatura e Bacharelado deuse em
função do aparecimento da necessidade de atuação dentro e fora da escola e a busca por atendimento competente a
esse mercado de trabalho. A partir desse entendimento, surgem questionamentos acerca da inexistência de órgãos
jurídicos reguladores para garantir o exercício profissional correto através de profissionais especializados.

Embora a justificativa fosse o mercado de trabalho, o que de fato estava em jogo era a
introdução de um novo modelo curricular, denominado de "técnicocientífico", como
proposta de superação de um currículo centrado mais nos conteúdos gímnicodesportivos.
Com isso se pretendeu dar um "corpo de conhecimento teórico" para a educação física
(SOUZA NETO, 1999, p.38 ).

A separação entre as habilitações Licenciatura e Bacharelado proporcionou expandir e aprofundar conhecimentos
básicos para ação em ambas as áreas, partindo do pressuposto de que o conhecimento mais aprofundado em cada
uma das esferas permite uma atuação profissional mais focada e direcionada a uma área.

Em meio à ocupação cada vez maior das pessoas no emprego de diversas atividades, há a real necessidade da
preocupação com a saúde e o bem estar social. Com base nisto, a academia surge como um espaço social capaz de
possibilitar maior qualidade de vida e inúmeros benefícios resultantes dessa prática. Além de atuar de forma eficaz na
promoção da atividade física, beneficiando os aspectos cardíacos e da parte motora, promove interação social, a
criação de vínculos e estimula a capacidade de trocas de experiências e relações sociais mais dinâmicas.
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Conforme salienta Gore e Kothari (2012), a atividade física representada por meio de seu espaço físico, a academia,
embora normalmente seja considerada escolha particular de estilo de vida, inserese dentro de um viés coletivo.

Castro (2004), em pesquisa realizada em quatro academias de ginástica da cidade de São Paulo, observou a
presença da saúde, estética e do convívio social como finalidades das práticas corporais oferecidas para os alunos.

A concepção de que a atividade física é um caminho para manter o corpo belo e saudável
e de que a disciplina e a dedicação são indispensáveis para a obtenção de um bom
resultado perpassa todas as modalidades investigadas. A percepção da academia como
um espaço de sociabilidade, também se constitui num dado comum a todos os grupos, que
buscam fazer amigos, parceiros afetivos e interlocutores [...] (CASTRO, 2004, p. 11).

Novaes (1990, p. 20), em relação à importância dada ao convívio social, aponta que desde o período de 1930 a 1960,
as academias “além de servirem para a formação estética corporal, através da educação pelo movimento, eram
também um ponto de encontro, onde os aspectos sociais de integração e interação desenvolviamse”.

A criação de academias públicas tem incentivado o novo uso do espaço público. Nessa perspectiva, salientase a
relevância da utilização desses locais na configuração de um espaço humano. Logo, a construção do espaço social
como uma interlocução com os múltiplos determinantes da saúde e o sujeito. Por isso, entender a relevância do modo
de vida e suas práticas de atividade física têm impacto direto sobre a dimensão das relações sociais (SILVA, 2001).

Com base nisto, o objetivo do estudo consistiu em analisar os aspectos administrativos e estruturais da academia para
a terceira idade, localizada no bairro Grageru, em AracajuSE.

2. DESENVOLVIMENTO

Apesar de ser um termo relativamente novo, a história da musculação é muito antiga. Existem relatos históricos que
datam mais de mil anos a.C. e afirmam a prática de exercícios resistidos. Escavações acharam pedras com entalhes
para as mãos, permitindo aos historiadores intuir que pessoas utilizavam o treinamento com pesos. Temse esculturas
datadas de 400 anos a.C. que relatam formas harmoniosas de mulheres, mostrando preocupação estética na época.
Relatos de jogos de arremessos de pedras datam de 896 a.C. (BITTENCOURT, 1986).

Não tem uma origem certa da musculação, contudo, estes relatos comprovam que desde a antiguidade ela já era
praticada pelos povos, cada qual com seus motivos.

É impossível estabelecer exatamente quando, pela primeira vez, o homem aderiu ao
levantamento de peso como competição ou simplesmente para o exercício. Os homens
préhistóricos devem ter participado de competições entre si para saber quem levantava a
pedra mais pesada. (LEIGHTON, 1986, p. 02).

Antigamente a musculação era vista como um treinamento para os militares a fim de aprimorar o condicionamento
físico para as missões e também um esporte para os mais brutos. Com o passar do tempo, os treinamentos de
musculação foram se desenvolvendo e o homem também passou a estudar mais esse tipo de esporte e a si mesmo,
encontrando novas técnicas e aperfeiçoando exercícios, até nascerem as primeiras barras e halteres, por volta do
começo do século XX (LEIGHTON, 1986).

Atualmente a musculação ganhou outro sentido na vida das pessoas, junto com o conceito de qualidade de vida, que
significa melhorar o bemestar e facilitar a realização das atividades cotidianas. A musculação ganhou um significado
de saúde, seja pelo fato de prevenir ou pelo fato de promover a reabilitação de lesões e doenças.

Na década de 1980, o termo musculação se estabeleceu no Brasil através das “academias de ginástica” ou
“academias de musculação que eram frequentadas exclusivamente por homens”. Na década de 1940 já existia a
“musculação”, conhecida como  halterofilismo praticada em locais denominados “instituto de modelagem física”.
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Com o passar do tempo surgiram os esteroides anabolizantes, drogas sintéticas que correspondem ao resultado do
metabolismo do colesterol. São produzidas pelo córtex da glândula adrenal, além dos testículos e ovários. Tais
substâncias podem ser usadas no tratamento de doenças, no aumento do desempenho físico ou meramente com
finalidade estética (SANTOS et al., 2006; FORTUNATO; ROSENTHAL e CARVALHO, 2007).

Os esteroides anabolizantes foram descobertos e desenvolvidos para inúmeros procedimentos médicos. Atualmente,
devido à nova tendência da sociedade em cultivar a beleza e a estética corporal, o consumo de hormônios com
finalidade estética e com objetivo de melhorar o desempenho entre atletas de diferentes modalidades do esporte, vem
sendo motivo de consumo de anabolizantes sem finalidades terapêuticas (IRIART e ANDRADE, 2002).

O uso incorreto de anabolizantes, hoje em dia, não é exclusividade de atletas. Também são incluídos nesse grupo de
risco, os jovens, que por sua vez praticam atividades físicas pelo prazer e bemestar. Sua utilização afeta pessoas de
diversas classes sociais, o que pode representar um grande problema na saúde pública (IRIART e ANDRADE, 2002).

O uso destes pode ocasionar a atrofia dos testículos, a ginecomastia, dores de cabeça e tonturas, aumento do
músculo cardíaco. No fígado, já foram registrados casos de tumores, cirrose. Pode ocorrer a incidência de icterícia e
distúrbios de função hepática. Nos rins e sistema urinário, ocorre um aumento da retenção de água com isso aparecer
tumores, queimação e dor ao urinar (MUNIZ; AFFONSO e COSTA, 1997). Pode provocar na pele acne do tipo grave e
até mesmo estrias. No sistema lipídico ocorre a redução do bom colesterol (HDL) e aumento do “mau” colesterol
(LDL). Passa a haver uma maior probabilidade de ruptura dos ligamentos. No sistema circulatório e imunológico,
ocorre um aumento do número de hemácias jovens e diminuição dos glóbulos brancos como também hipertensão
arterial, além de vários transtornos comportamentais.

Assim como o uso e o abuso de esteroides anabolizantes vem aumentando, esforços para combatêlos também
devem ser intensificados, como campanhas informativas e preventivas, práticas de tratamento médico e psicológico e
cumprimento da legislação existente, devem ser prioridade no governo.

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

3.1 Descrição do Campo de Estágio

O estágio foi realizado numa academia localizada no Bairro Grageru, em AracajuSE. Sendo uma academia de médio
porte especializada na terceira idade e musculação terapêutica, sob a coordenação de um fisioterapeuta, com
formação em Educação Física e especialização em Fisiologia do Exercício voltado ao público idoso.

3.2 Metodologia

O tipo de observação foi participante. Nesta, o investigador se insere até determinado ponto como membro da
comunidade/população que deseja pesquisar. A ideia central de sua entrada no grupo é ganhar a confiança, ser
influenciado pelas características do meio e tornar os investigados conscientes do valor da investigação. Essa técnica
de investigação participante acontece pelo contato direto do pesquisador com o elemento observado (GERHARDT e
SILVEIRA, 2009).

4. RESULTADOS

4.1 Aspectos Administrativos

Alunos 600
Professores 5
Fisioterapeutas 2
Estagiários 6
Recepcionistas 2
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Limpeza 1

Nesse aspecto, a academia precisa contratar mais estagiários, pois o número atual não supre a demanda de alunos
em vários horários durante o dia, fazendo com que eles fiquem sobrecarregados com as fichas dos alunos.

4.2 Aspectos Estruturais

Recepção 1
Sala de Avaliação 1
Sala de Pilates 1
Sala de Musculação 2
Sala de Ginástica 1
Sala de Aeróbico 1
Banheiros 2
Vestuários 2

Em relação a este ponto, a academia está em ótimo estado de conservação. Tem boa iluminação e é climatizada. Os
espaços têm uma boa estrutura para receber os alunos, suprindo as necessidades de quem procura os serviços da
mesma.

4.3 Aparelhos e Funções

GRUPO
MUSCULAR APARELHO

PERNA APARELHO PANTURRILHA SENTADO, FLEXOR TIBIAL, BARRA
GUIADA.

COXA
LEG PRESS, LEG UNIPODAL, LEG 45º, HACK, CADEIRA EXTENSORA,
C. FLEXORA, FLEXORA DEITADA, C. ADUTORA, C. ABDUTORA,
BARRA GUIADA.

GLÚTEO APARELHO GLÚTEO, BARRA GUIADA.

ABDOMEN APARELHO LOMBAR/ABDOMINAL, APARELHO ABDOMINAL,
PARALELA.

PEITO CHEST PRESS, PEITORAL/DORSAL, MULTI-PRESS,CROSS-OVER,
SUPINO CONVERGENTE, FLAY BDT, BARRA GUIADA.

COSTAS
PEITORAL/DORSAL, CROSS-OVER, APARELHO LOMBAR,
GRAVITON, PUXADOR VERTICAL/HORIZONTAL, LAT ROW,
REMADA BDT, TOTAL SHOULDER.

OMBRO APARELHO DELTOIDE, CROSS-OVER, APARELHO
DESENVOLVIMENTO, POLIA DUPLA.

TRICEPS APARELHO TRICEPS, APARELHO BÍCEPES/TRÍCEPS, POLIA DUPLA,
CROSS-OVER.

BICEPS ROSCA SCOTT, APARELHO BÍCEPS/TRÍCEPS, POLIA DUPLA.
PUNHO APAREOLHO FLEXÃO/EXTENSAO DE PUNH

Neste quesito, a academia é completa. Tem grande quantidade de aparelhos, podendo assim, trabalhar diversos
segmentos corporais. Aparelhos estes em ótimo estado de conservação, com manutenção semanal. Com este vasto
número de aparelhos, a academia consegue suprir todas as necessidades dos clientes que a procuram.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante de uma sociedade que cada vez mais se preocupa com a saúde e o bemestar, consequentemente vem
crescendo o número de academias. Com base nisto, a partir das experiências vivenciadas no estágio supervisionado,
notase a importância do profissional de Educação Física para a sociedade, pois é evidente seu papel na promoção da
saúde e de uma melhor qualidade de vida.

Para isso, o profissional não deve apenas orientar atividades físicas, mas também discutir temas emergentes na
sociedade, a exemplo da questão dos esteroides anabolizantes que vem causando danos expressivos na população,
principalmente entre os jovens que procuram bons resultados em pouco tempo, e assim, causam danos, na maioria
das vezes, irreversíveis à saúde.

Por conseguinte, concluise que o profissional não possa apenas promover saúde, mas também mudar o pensamento
do sujeito, fazendo com que ele entenda o significado da Educação Física e possa adquirir os resultados de maneira
saudável.
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