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O profissional da Educação Física e o estereotipo 
negativo construido pela sociedade. 

 
1. RESUMO. 
 
 A presente pesquisa busca evidenciar os acontecimentos em relação ao 

formado Bacharel especificamente, o que segue a carreira de Personal Trainer, 

trabalha como orientador e/ou professor em academias e clubes com 

musculação enfrenta algumas dificuldades na atualidade para o reconhecimento 

de sua profissão e também quanto à sua formação, a Educação Física. 

Com a intenção de levantar dados sobre os estereótipos negativos em relação a 

essa categoria, para tanto, a metodologia utilizada foi uma entrevista com 

07(sete) questões quantitativas com alternativas (  ) Sim e (  )Não.  Ambas foram 

caracterizadas a como positiva ou negativa ao ponto de vista dos entrevistados.  

Posteriormente a coleta de dados foram homogeneizados, agrupados e 

passados para dados percentuais.  

A partir das análises, evidenciou se que os estereótipos negativos prevalecem 

sobre os positivos, sendo: 53,63% contra 46,37% o que dá margem para 

existência dos mesmos à essa categoria. 

 

Palavras-Chave: Personal Trainer, Mercado Profissional, Status Social, Prática 

Reflexiva e Preparação Profissional  

 

 

2. INTRODUÇÃO  
 
Com a crescente demanda pela melhoria da saúde, da postura e mesmo da 

estética corporal, muitas vezes ditadas por veículos de comunicação, se faz 

necessário a busca de locais apropriados para execução da prática de esportes 

e atividade física, seja por indicação médica ou por vontade própria, em busca 

de melhor condicionamento e melhores condições de vida. 

Essa demanda decorre do aumento do sedentarismo, que na atualidade é o 

grande responsável por diversas complicações em relação à saúde, o que gera 

a procura por uma melhor condição de vida espelhada na saúde.  

Sendo assim, cada vez mais indivíduos recorrem à prática de atividade física, 

que só é alcançada na maioria das vezes através da motivação inflamada por 



 

 

 

uma pessoa que “puxa” o indivíduo, sendo ele um orientador, professor de 

Educação Física ou mesmo leigos com muita vontade de unir grupos para 

execução das atividades físicas propostas em lugares abertos ou ao ar livre. 

Uma outra parcela desses indivíduos procuram ambientes fechados, como 

clubes e academias onde se deparam com os Orientador(es) ou Professor(es) 

das atividades físicas (no caso, musculação). 

Há ainda os que procuram a atenção exclusiva de um profissional que destina 

treinos específicos direcionados ao aluno, o denominado Personal Trainer. 

Segundo Rodrigues (1996), o Personal Trainer configura como um profissional 

liberal que vende serviços de aptidão, e visa conquistar o cliente, satisfazê-lo e 

mantê-lo fiel.  

O Personal Trainer também se enquadra nessa temática das dificuldades 

enfrentadas e os estereótipos existentes em relação a sua categoria, pois como 

citado acima, existem leigos atuando nesse ramo, em locais abertos e/ou 

fechados, como academias, em que não é difícil encontrar Orientadores, 

Instrutores e/ou Professores sem preparo, embasamento teórico-prático, enfim, 

uma formação superior correspondente a sua função executada. 

Talvez, esse seja um dos motivos que levam essa categoria a um certo desprezo 

em relação às outras categorias acadêmicas superiores, sendo assim, os 

estereótipos começam a ser disseminados. 

Sabendo que há de fato pessoas que estudam Educação Física e estão em 

busca de uma melhoria contínua, almejam a cada dia mais conhecimento 

teórico-prático e que visam à satisfação de quem precisa de seus serviços, os 

leigos acabam de certa forma desmerecendo quem se dedicou ao estudo, o bom 

profissional de Educação Física se depara com uma concorrência desleal e 

muitas vezes esse fato pode ser precursor de um sentimento negativo quanto ao 

profissional da Educação Física.    

 

Esse sentimento negativo é transcrito na citação a baixo:  

 Normalmente me indagam por que os leigos podem atuar no nosso 

mercado de trabalho [...] que este mercado pertence a qualquer um. 

Qualquer pessoa, com qualquer formação e mesmo sem nenhuma 

formação, pode atuar em academias, clubes, condomínios. [...] O que 

estou alertando é que estarão competindo com  igualdade de condições 

com os leigos, ex-praticantes, curiosos e tantos outros que se arvoram e 



 

 

 

atuam na área de atividade física.[...]                                                         

Estamos permitindo a extinção da E.F. curricular. Estamos permitindo a 

extinção do Professor de E.F. Precisamos ter coragem de reverter este 

quadro, ocupar os espaços legítima e legalmente.                                                                             

[...]Muito me preocupa a frase que a licenciada de E.F. da Faculdade 

Maria Teresa escreveu: ser formado em E.F. é ver um leigo fazer aquilo 

que você levou quatro anos para aprender.                                                                                

(STEINHILBER, 1996 p.48-57. Grifos nossos) 

 

Sendo assim, se o profissional aplicador das atividades sem embasamento e/ou 

conhecimento aprofundado, acabam por não ter como exigir o retorno financeiro 

esperado, o que gera a tão falada “prostituição da categoria” ou “baratização” do 

serviço.  

Com a popularização do serviço de Personal Trainer, Orientador e/ou Professor 

Bacharelado, os preços se tornaram mais acessíveis, no entanto, segundo 

Domingues Filho (2006), pessoas sem a qualificação profissional necessária 

perceberam a oportunidade de trabalho e passaram a oferecer o mesmo serviço, 

com um menor custo em relação ao mercado, prejudicando os bons 

profissionais. 

A proliferação de um mal comportamento ético faz com que a categoria 

Educação Física Bacharelado tome um sentido negativo, sendo mal vista por 

algumas pessoas e sumariamente dificultando o espaço desejado de bons 

profissionais. 

Mas existem profissionais que elevam a categoria e fazem jus à profissão 

através de horas dedicadas ao estudo, aprofundamento de seus conhecimentos, 

responsabilidade, respeito e acima de tudo ética em sua escolha profissional.   

O Personal Trainer, Orientador e/ou Professor Bacharelado que emerge em meio 

a uma nova onda e um novo modismo do mundo fitness cria força com o passar 

dos anos, pois este profissional não se limitou somente em ser um instrutor e 

modulador de corpos sedentos pela aquisição de um perfil que estava sendo 

imposto pelos meios de comunicação. O conhecimento e a abrangência da 

figura do Personal Trainer, Orientador e/ou Professor Bacharelado se definem a 

partir da sua formação e de certa forma, pelas características da aptidão 

profissional. Essa nova modalidade de serviços se configura, não apenas pela 

formação dentro da universidade, mas, sobretudo, pela busca da melhoria 



 

 

 

contínua em relação ao conhecimento que é a chave para diferenciar os 

profissionais que representam essa categoria dos que se aproveitam dela.  

 

3. OBJETIVO.  

 

A presente pesquisa tem o objeto diagnosticar a realidade do Bacharel em 

Educação Física, especificamente o que segue a carreira de Personal Trainer 

e/ou trabalha como Orientador e/ou professor em academias e clubes com 

musculação avaliando suas dificuldades para o reconhecimento de sua profissão 

e formação.  

Analisar e expor os estereótipos que rodeiam essa categoria, e se de fato eles 

fazem jus ou são simplesmente falácias. 

E concluir o quão é prejudicial para a carreira dos Bacharéis Educação Física 

essa problemática, caso ela exista. 

 

4. METODOLOGIA. 
 

O método de coleta de dados utilizado foi a entrevista, realizada no município de 

Botucatu-SP, no período de 05 de março à 30 de junho de 2017, através de um 

formulário contendo sete questões fechadas, que facilitam sua tabulação e uma 

aberta em forma de observações em que os entrevistados poderiam opinar 

livremente sobre os pontos e as características positivas e negativas do 

Personal trainer, Orientador e/ou Professor Bacharelado. 

O público selecionado foi diversificado, mas todos com uma estreita relação com 

o profissional foco de estudo, sendo compostos por frequentadores de 

academias (11 no total), proprietários, frequentadores de Clube Esportivo, alunos 

e professores da Unifac- Faculdades Integradas de Botucatu, junto ao curso de 

Educação Física. 

A faixa etária do público entrevistado está entre os 16 à 62 anos de idade, com 

escolaridades variadas, desde ensino básico até pós-graduação completa. Bem 

como de ocupações variadas, totalizando 220 indivíduos. 

Os dados foram agrupados e dimensionados mediante o auxílio do Software 

Excel, que possibilitou quantificar com precisão os dados, bem como compará-

los e armazená-los para a produção de resultados gráficos que agilizam sua 



 

 

 

análise quantitativa e possibilita a exposição das características positivas e 

negativas de cada questão.  

Para o melhor entendimento do objetivo da pesquisa que é levantar a visão 

negativa que paira sobre o bacharel em educação Física os dados quantitativos 

foram selecionados a grupados seguindo o parâmetro visão positiva e negativa 

sobre o profissional em cada um dos sete itens analisados pela entrevista.  

 
5. DESENVOLVIMENTO. 
 

A pesquisa priorizou as coletas de dados aos finais de semana dado a 

disponibilidade de tempo do entrevistador, apesar de ser um tema que a priori 

poderia levantar polêmica, a recepção dos entrevistados se deu de maneira 

atenciosa e respeitosa o que favoreceu a coleta dos dados qualitativos junto as 

observações. 

Ao decorrer da entrevista, foi perceptível o quanto esse tema é importante pois 

todos os entrevistados queriam conversar sobre o assunto e nesse momento 

expuseram diversos pontos de vista em relação aos estereótipos que rondam 

esses profissionais, que em muitos casos levam a generalização. 

A pesquisa ganhou força através de seus resultados visto que o tema levantado 

além de importante deve ser tratado com delicadeza, já que o intuito dessa 

pesquisa é valorizar o profissional da área, e não o contrário.  

 

6.RESULTADOS. 

 

A partir da coleta dos dados, foi gerada uma tabela que apresenta a relação das 

perguntas efetuadas junto a entrevista, nela as opções permeavam entre sim ou 

não, cada qual identificada por sua caracterizara positiva ou negativa.  

A tabela 01 apresenta as perguntas dispostas em ordem crescente e os campos 

assinalados Sim ou Não junto a quantidade numérica em dados percentuais, 

expondo as características positivas e negativas conforme determinado pelo 

entrevistador. 

 

 

 



 

 

 

Tabela 01. Resultados quantitativos da entrevista.  

Perguntas selecionadas a 
respeito do profissional 

 Alternativa 
assinalada 

% Característica  

P1-Alguma vez não deu o 
respaldo necessário?  

Sim 

 84,09 Negativa 

Não 
15,91

% 
Positiva 

P2- Disponibiliza total 
atenção para você? 

Sim  69,54
% 

Positiva 

Não  30,46
% 

Negativa 

P3- O conhecimento é 
insuficiente para evolução do 

aluno? 

Sim  
61,36

% 
Negativa 

Não  
38,64

% 
Positiva 

P4- Age de maneira ética 
com você?    

Sim  
41,37

% 
Positiva 

Não  58,63
% 

Negativa 

P5- Já ouviu algum tipo de 
estereótipo relacionado ao 

formado em Bacharel 

Sim  91,81
% 

Negativa 

Não  8,19
% 

Positiva 

P6- Concorda com esses 
estereótipos relacionados ao 

formado em Bacharel? 

Sim  11,82
% 

Negativa 

Não  
88,18

% 
Positiva 

P7- É analisada a formação 
acadêmica? 

Sim  
62,72

% 
Positiva 

Não  
37,28

% 
Negativa 

 

Observa-se que na pergunta 1 os alunos se sentem desanparados quanto ao 

respaldo que deveria ser transmitido pelo profissional, bem como na pergunta 2 

em que os entrevistados se demonstraram descontentes quando a atenção 

disponibilizada pelo mesmo, não sendo maior percentual mas existente.  

Na pergunta 3 fica evidente que os alunos demonstram insatisfação em relação 

ao conhecimento teórico-prático do profissional, o que gera insegurança por 

parte do aluno, e pode fomentar a má fama da categoria.  

Quando a ética profissional questionada na pergunta 4, fica claro que o 

profissional em sua maioria deixa a desejar, essas questões corroboram para o 

resultado da questão 5 que mostra que quase todos os entrevistados já em 

algum momento ouviram estereótipos negativos envolvendo essa categoria.  



 

 

 

Mesmo com mais de 88% dos entrevistados demonstrando na questão 6 que 

não concordam com os estereótipos negativos, há os 11,82% dos entrevistados, 

que pejorativamente acreditam que o profissional de educação física leva o 

substantivo “vagabundos” por merecerem, informação esta extraída da parte 

qualitativa do questionário, isto é, das observações.  

Apesar da diversidade dos entrevistados, com diferentes niveis de escolaridade, 

mais de 62% dos entrevistados costumam pesquisar a respeito da formação 

acadêmica do profissional.  

Com os dados em mãos, agrupados de forma homogênia, suas características 

foram catalogadas em negativas e positivas, como expresso a seguir na Figura 

01.  
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Figura 1 Visão positiva ou negativa acerca do profissional da Educação Física 

 

Observa-se pela análise do gráfico que as características positivas foram 

superadas pelas negativas na grande maioria das questões. 

 A negatividade se mostra em maior percentual, a média comparativa é de 

46,37% positivo contra 53,63% negativo em relação as características do 

profissional da Educação Física.  

Já pela análise qualitativa, no campo observações, as respostas e/ou 

orientações vindas do público entrevistado variam e em alguns casos não foram 



 

 

 

preenchidas. As que mais se destacaram estão respectivamente expostas  de 

forma hierárquica do maior para o menor número de repetições, apresentadas 

abaixo: 

• 1º Falta conhecimento, embasamento teórico-prático da maioria dos 

Profissionais ( 88 vezes); 

• 2º Falta de dedicação e atenção com os que necessitam desses 

profissionais (54 vezes). 

Os entrevistados deixam claro que a categoria ao exercer a profissão 

demonstram insegurança em relação ao embasamento teórico-prático, o que 

propicia um pensamento negativo a cerca do profissional, colocando os mesmos 

à mercê de estereótipos negativos, isso é reforçado pelo segundo item mais 

citado que mostra a falta de dedicação e atenção praticada por alguns 

profissionais, negativando ainda mais a imagem da categoria.  

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS. 
 
A pesquisa apresentada se mostrou eficaz em relação à temática pesquisada, 

expondo as características positivas e negativas captadas pelos entrevistados 

quanto aos profissionais envolvidos à categoria acadêmica citada . 

O resultado evidencia uma negatividade em maior percentual, sendo assim, de 

fato os estereótipos negativos existentes e tem como base o olhar da  sociedade 

entrevistada que em mais de 53% dos casos generaliza a categoria pelos maus 

profissionais que a incorporam.   

Sabendo que a categoria exposta tem grande importância para contribuição da 

saúde e qualidade de vida, pois trabalha antecipadamente para preservação ou 

para minimizar os problemas de saúde, postural entre tantas outras.  

Seria justo não generalizar pela negatividade, pois, fica evidente um percentual 

positivo que estuda, busca uma melhoria contínua ao embasamento acadêmico 

teórico-prático, e busca fazer a diferença para reverter essa realidade e 

conquistar devido respeito.  
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