FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ATUANTES EM ACADEMIAS DE MUSCULAÇÃO DE ALMIRANTE
TAMANDARÉ-PR
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O ramo de academias de musculação vem crescendo e se expandindo de
maneira rápida nos últimos anos, por isso as constantes mudanças ocorridas
na sociedade e consequentemente no mercado de trabalho exigem
qualificação e atualização constante do profissional inserido nesse contexto.
Dessa maneira, torna-se necessário uma pesquisa que defina quais são os
caminhos que o profissional dessa área está buscando em relação a sua
qualificação profissional, bem como quantos professores estão envolvidos em
algum processo de continuidade de estudos na região escolhida para a análise.
Para tanto, esta pesquisa teve por objetivo geral verificar quantos profissionais
atuantes em salas de musculação no município de Almirante Tamandaré-PR
possuem formação continuada a nível de pós-graduação (lato sensu ou stricto
sensu). Portanto, foi mapeado o número de academias em Almirante
Tamandaré-PR, quantificado os profissionais que possuem formação
continuada e também quantos não possuem tal continuidade de estudos.
Também foi especificado as áreas de formação continuada para os que detém
pós-graduação. Esta pesquisa desenvolveu-se seguindo a abordagem
metodológica quali-quantitativa. Os instrumentos utilizados foram:(1)
questionário específico para fins de entrevista pessoal; (2) consulta ao
CONFEF para saber o número de academias existentes na região escolhida
para a pesquisa. Os resultados apontam que da amostra total participante da
pesquisa (14 professores), a maioria (10 profissionais) possuem pós
graduação, ou seja, 71,4 % possuem algum tipo de formação continuada.
Todos os professores com pós-graduação possuem especialização lato-sensu
e apenas um possui formação continuada a nível de stricto sensu (mestrado).
Esta pesquisa encontra-se em processo de finalização, por este motivo ainda
não apresenta conclusões.
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