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RESUMO 

 

A presente pesquisa tem o principal objetivo de realizar um estudo em uma 

clínica de estética do município de Jataí – GO. Como objetivos específicos, citamos: 

investigar a opinião das mulheres freqüentadoras de uma clínica de estética a respeito 

dos procedimentos utilizados nestes lugares e suas devidas importâncias; verificar se a 

atividade física faz parte da realidade destas mulheres e quais são os objetivos 

almejados pelos mesmos; identificar pontos relevantes positivos e negativos na visão 

dos sujeitos. No que se refere à metodologia, segundo a natureza dos dados, a pesquisa 

é do tipo qualitativo descritivo, em que realizamos uma pesquisa bibliográfica e de 

campo. Durante a análise de dados, estes se configuram em duas categorias. A primeira, 

aborda a busca pelos procedimentos estéticos corporais na visão dos sujeitos, em que 

houve ocorrência de uma diversidade de faixa etária adeptas a estes recursos, sendo a 

maioria pessoas jovens. Porém percebemos um número elevado de realização de 

intervenção cirúrgica. E por fim, vimos destacar a importância de tratamentos estéticos 

e os meios de comunicação difusores destes recursos. A segunda categoria aborda a 

atividade física para mulheres adeptas a recursos estéticos e constatamos que a maioria 

dos sujeitos entrevistados pratica atividade física,  muitas das vezes diariamente. No 

entanto, quando questionadas a respeitos dos seus objetivos em relação à prática da 

atividade física, preocupação com a aparência corporal é o fator principal, embora sejam 

mencionadas a busca pela saúde e qualidade de vida. Consideramos que esse estudo 

atingiu os nossos objetivos e também trouxe contribuições para as discussões na área da 

educação física, sendo a estética corporal um dos objetivos almejados com a prática de 

atividade física. 


