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                                              RESUMO 

A presente pesquisa tem como tema O trabalho do personal training para fins 
estéticos: uma análise da realidade de Jataí. Nesta monografia tivemos o 
intuito de fazer um estudo acerca do profissional de Educação Física que 
trabalha como personal training em nossa cidade, assim como seus 
respectivos alunos. Abordando a respeito desses dois assuntos, personal 
training e estética que, aliados à prática de atividade física, oportunizou a este 
profissional da Educação Física, um novo mercado de trabalho, e, 
consequentemente uma maior valorização perante a sociedade moderna. 
Como principal objetivo, verificamos a importância deste trabalho para a 
melhoria da estética corporal e o perfil deste profissional que atua como 
personal training em nossa cidade. Levando também em consideração, 
averiguamos se a maioria das pessoas que praticam atividade física sob 
orientação deste profissional, buscam como principal objetivo a estética. Para 
alcançarmos os objetivos referidos, esta monografia desenvolveu-se com ajuda 
da pesquisa qualitativa. Iniciadas com uma pesquisa bibliográfica, 
disponibilizando de vários autores, conseguiram compreender o que estas 
pessoas relatam sobre os referidos assuntos. Posteriormente realizamos uma 
pesquisa descritiva com intuito de identificar quais são os profissionais de 
personal training que atuam em Jataí, assim como alguns alunos destes 
profissionais, identificando-os como sujeitos de nossa pesquisa. Outras 
pesquisas que utilizamos foi à pesquisa de campo, participando doze pessoas 
como sujeitos, sendo quatro profissionais de personal training e oito praticantes 
deste sistema, alunos destes profissionais.  Através das respostas obtidas por 
estes sujeitos, foram formadas três categorias de análise. Na primeira 
categoria, analisamos sobre a formação profissional do personal training que 
atua em Jataí. Verificamos que todos, sem exceção, possuem um 
conhecimento que os capacita para realizar tal trabalho, porém, há uma 
necessidade de levar além estes conhecimentos com as especializações nesta 
área. Na segunda categoria de análise, o assunto em pauta se refere aos 
procedimentos adotados pelo personal training, tendo a participação tanto 
desses profissionais como seus respectivos alunos para a referida análise. 
Percebemos que neste sentido, a realidade de Jataí está de acordo com o que 
os autores dizem. Na última categoria de análise, em que os objetivos ao 
procurar personal training são analisados, tivemos a participação dos dois 
grupos de sujeitos, tanto do personal training e seus respectivos alunos. Mais 
uma vez, não ouve nenhuma controvérsia das respostas obtidas com o que os 
autores retrataram. Com isso, este trabalho nos mostra que a realidade de 
jataí, pensa das poucas dificuldades, segue os padrões do que ocorre segundo 
as concepções dos vários autores por nó utilizamos. 

 


