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RESUMO

Nos dias atuais, a estética tem sido um importante instrumento social de análise da personalidade individual. Não se trata somente da beleza em 
si, mas de qualidade de vida e bem-estar. A beleza física é reflexo do estilo de vida do indivíduo. Dessa forma, muitas pessoas procuram praticar 
atividades físicas para terem saúde, bem como melhorar o nível de satisfação corporal e auto-estima. O objetivo desse estudo foi analisar os 
parâmetros utilizados para a contratação de Personal Trainer. Foram entrevistados 11 homens e 19 mulheres. Estes, foram divididos em 3 grupos 
distintos: de 18 a 25 (G1; 08 pessoas); 26 a 40 (G2; 16 pessoas); e acima de 40 anos (G3; 6 pessoas). Todos os participantes praticam atividades 
físicas com o auxilio de um Personal Trainer.  A coleta dos dados foi realizada a partir da aplicação de uma escala construída pelos autores. Essa 
escala está fundamentada na teoria de que a contratação de um Personal Trainer é um fenômeno multifatorial. Esse instrumento contém 15 
questões que foram respondidas através de uma escala Likert variando de 0 “Não é verdade para mim” a 4 “Muitas vezes é verdade para mim”. O 
resultado final foi obtido a partir do cálculo das médias das respostas aos itens dos fatores. Assim, o fator pessoal foi representado pelos itens de 
1 a 5. O fator social de 6 a 10 E o terceiro fator, o profissional, de 11 a 15. No G1 os valores mais importantes para escolha do profissional 
adequado têm como relevância a aparência corporal e a prontidão para atender, ou seja, a atenção especial dedicada. A moda estética tem 
relevância, como o porte físico e a forma de se vestir. A questão se o profissional é do sexo feminino ou masculino não tem tanta importância, 
bem como a etnia, religião ou classe social. Para o G2, percebeu-se que o fator pessoal mais considerado é a dedicação na vontade do profissional 
em prestar seu trabalho da melhor maneira possível. Também importantes estão as características do profissional, como aparência física, 
corporal e comportamental. Uma diferença importante analisada quanto ao grupo anterior é que o sexo do Personal Trainer acaba sendo 
escolhido em razão de muitos desses clientes, terem relacionamentos já constituídos, e preferem profissionais do mesmo sexo para lhe 
auxiliarem. E para o G3, foi notado, que a dedicação do profissional, ou seja, a relação afetiva de consideração sobre o aluno é essencial na 
escolha do profissional. Também, de forma mediana, a aparência corporal também se mostra fator essencial. Portanto, diante dos dados 
analisados constata-se que o profissional de Educação Física, especializado, o chamado Personal Trainer, deve estar sempre se atualizando e 
buscando formação melhor a cada dia para ter como consequência a excelência nos serviços prestados. Dessa forma, deve também, se portar de 
maneira adequada, pois como visto o meio eletrônico ainda não é tão significativo quanto a relação pessoal, através das indicações.
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