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Resumo:  

O presente trabalho visa discutir os padrões estéticos do corpo brasileiro levando em 

consideração, sobretudo o público masculino que atualmente teve seu corpo “descoberto” pela 

mídia e pelas empresas de produtos estéticos impondo sobre estes um novo padrão de corpo a 

ser atingido. A pressão midiática seria uma das responsáveis pela imposição de padrões 

estéticos, do dito “corpo perfeito”, que leva o indivíduo a cometer excessos como o uso de 

drogas anabolizantes uma vez que estas aceleram o processo de aquisição de músculos e 

também cometem excessos na prática repetitiva de exercícios físicos mesmo que 

desnecessários, o qual se convencionou chamar de vigorexia, um distúrbio por exercícios 

físicos, além de um distúrbio de imagem no qual os praticantes não enxergam seu crescimento 

muscular. 

Palavras-Chave: Corpo, Consumo, Masculinidade e Vigorexia. 
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Abstract:  

Current article aims discussing Brazilian people body esthetic standards especially 

male, who recently had it „discovered‟ by the media and esthetic product companies, 

imposing over it a new standard to be achieved. Media pressure would be the main 

responsible of imposing those new standards, of said so „perfect body‟, the ones who takes 

individuals to over exceed as using steroids to speed muscles building up and also over 

exercising repetitively even when not necessary, so called „vigorexia‟ - a disturb caused by 

exercising and also an image disturb in which exercisers cannot realize their bodies being 

build. 

Keywords: Body, Consumption, Male and Vigorexia. 
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Introdução 

O presente trabalho tem como objetivo a discussão dos padrões de corpo impostos 

pela sociedade ocidental, especialmente na sociedade brasileira, na atualidade e como essa 

imposição o torna objeto de consumo, uma vez que a maioria dos indivíduos terá esse modelo 

como meta a ser atingida. Nesse contexto, o estudo da vigorexia se torna importante, por estar 

dentro do campo médico-psicológico ela é considerada um distúrbio obsessivo compulsivo 

por musculação, no qual o praticante de academia irá gastar mais do que o tempo necessário 

na mesma, pois não distingue os resultados no espelho, considerando-a igualmente um 

distúrbio de imagem semelhante à anorexia, uma vez que o praticante de musculação não nota 

o seu crescimento muscular ao olhar-se no espelho. Ambas, na ótica antropológica devem ser 

pesquisadas como um anseio da sociedade ocidental atual de expor constantemente o corpo 

tanto feminino quanto masculino em demasia. 

Para entendermos a vigorexia do ponto de vista antropológico, devemos antes de tudo 

compreender o estatuto do corpo e a sua importância para a sociedade. Como dizia Mauss 

(2003) ele vai ser o primeiro instrumento que o ser humano apresenta para se servir, e a cada 

sociedade transmitir no corpo a héxis, o adquirido dentro daquela sociedade,  o qual ele 

denominou de habitus. Ou seja, em cada sociedade o corpo será moldado de acordo com os 

costumes existentes e o próprio indivíduo irá encará-lo como natural uma vez que, a partir do 

momento que nasce ele é iniciado nessas técnicas.  

A história do corpo perpassa a história da descoberta da medicina, pois após a 

institucionalização dessas, principalmente por volta do século XIII, é que o corpo passa a 

importar como um objeto para a sociedade. Por muito tempo, o corpo e o indivíduo não eram 

vistos como dissociados, e o corpo também era como um microcosmo, um reflexo da 

sociedade, em uma visão holista em que a harmonização do mesmo e da sociedade era 

essencial.  

Após a ascensão das dissecações, sobretudo pelas mãos de Vesalius, o corpo passa a 

ser desvendado, observado e desmistificado e, por conseguinte coisificado. A medicina 

descobre cada vez mais casos sobre o corpo interno, como por exemplo, as doenças. Com o 

desenvolvimento da medicina clínica a fragmentação corporal atinge seu ápice e os órgãos 

aqui passam a ser desvendados e cada um passa a ser analisado em separado. A cada avanço 

da medicina clínica a compartimentação do corpo se torna maior, num primeiro momento as 

fibras serão descobertas e serão vistas como a menor unidade desse corpo, depois as células e 
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tecidos serão descobertos e uma nova visão do corpo vem a partir daí. Esse passa a ser visto 

como uma máquina que precisava ter um ótimo rendimento, principalmente em um contexto 

em que a Revolução Industrial e o advento do trabalho fabril pregavam que o corpo deveria 

ser firme para resistir ao trabalho.  

Nesse contexto o advento dos esportes ratificará ainda mais essa questão de 

maquinário corporal, uma vez que seus rendimentos serão testados para o melhor 

aproveitamento dos efeitos dos exercícios. Logicamente que no começo os esportes não 

tinham como objetivo o rendimento corporal e eram muito violentos, porém com o passar dos 

anos esse passa a ser uma forma de aprimoramento do corpo e também aparecem as dietas 

que farão com que os dois conjugados sejam sinônimos de uma boa saúde, que nos remete aos 

dias de hoje, no qual os exercícios e as dietas são vistos como imprescindíveis para a 

manutenção da saúde, sendo o significado desta alargado, ser saudável não é somente não 

apresentar doenças, mas primeiramente preveni-las.  Com a institucionalização dos esportes, a 

questão do controle corporal e de sua disciplinarização ficarão cada vez mais evidentes. O 

bodybuilding, além disso, surge nesse âmbito como uma forma de controle corporal, bem 

como do seu apelo estético. Esta pratica será uma das mais importantes na divulgação da 

musculação, não somente como um esporte de rendimento, mas também como um esporte que 

visa a estética, porém nesse seu início fica restrito a um grupo específico de bodybuilders, e o 

corpo nesse contexto se torna o ator principal de um espetáculo no qual ele é estilizado. 

Atualmente, esse caráter de espetáculo do corpo não se concentra somente nas competições de 

bodybuilding, partindo para as demais esferas sócias, ou seja, pessoas que não competem 

também “usam” o corpo do mesmo estilo, como uma forma de divulgação de si. Nas palavras 

de Buaman, isso seria um aspecto da sociedade de consumidores em que o próprio indivíduo 

se torna mercadoria através do “fetiche da subjetividade” no qual ele pensa ter escolhas, mas 

na verdade é impelido constantemente ao dever de não ser esquecido. Então, a sua 

sociabilidade fica fadada a um eterno esforço de não se tornar invisível e o corpo como 

espetáculo estético advindo do bodybuilding faz com que isso seja possível. 

A tese da qualidade e estilo de vida saudáveis discutidos por Azize (2005) são 

conceitos essenciais para a discussão da vigorexia uma vez que  os indivíduos praticantes de 

musculação justificarão sua empreitada à musculação como um meio de mantê-los.  

Por conseguinte, não percebem que muitas vezes tais atos não são saudáveis quando 

levados ao extremo e especialmente quando necessitam de “medicamentos” para que possam 
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ajudar nesse desenvolvimento corporal “saudável”. Os suplementos alimentares e os 

anabolizantes ingressam nesse cenário, porque os primeiros são amplamente usados pelos 

praticantes de musculação e como visto em entrevistas com professores da academia de 

ginástica, muitas vezes de forma errada, os segundos não tem seu uso amplamente divulgado 

uma vez que são ilegais, porém no dia a dia se tem conhecimento dos seus usuários, somente 

pela observação de sua aparência que ocorre alteração completamente.  

A dor também será constantemente relativizada por esses praticantes de musculação, 

que a acolherão sem rejeição, como uma atitude de externalização do seu esforço e superação, 

levando ao sucesso que de fato é a mais perfeita forma corporal. Segundo Le Breton (2007) 

para compreender a dor compreendeu-se a trajetória do indivíduo, uma vez que este lhe dará 

um significado subjetivo que ultrapassa seu sentimento real. Os praticantes de academia 

usam-na como um divisor de quando não praticavam musculação para essa nova condição, e 

também a superação de etapas até chegar ao objetivo que se almeja. 

Todo o esforço para manter uma pretensa qualidade de vida e saúde, torna-se verdade 

uma corrida, para que esse indivíduo seja notado. Para isso o próprio corpo se torna um objeto 

de consumo, uma vez que ter o padrão de corpo almejado, leva aos objetivos de não 

esquecimento e pertencimento social. Esse padrão também induz ao consumo de aparatos 

infinitos, para que esse seja cultivado, e a imagem sempre enganosa das revistas estimula o 

ciclo viciante de consumo do objeto corpo. Esse aspecto constitui o que Miriam Goldenberg 

chamou de capital corporal, ou seja, este passa a ser usado como um valor que ajudará o 

indivíduo em sua vida social. O culto ao corpo passa a ser estabelecido, como: o malhado, 

sem resquícios de gordura, gerando nos indivíduos uma lipofobia, ou seja, uma aversão a 

gordura e todos que portam, sendo a mídia umas das responsáveis por isso, atualmente, as 

redes sócias também tem cumprido esse papel, através de canais em sites de vídeos que 

estimulam a prática de exercício. Todos os aspectos em torno da manutenção corporal 

ganham um aspecto mercadológico, principalmente as academias de ginástica que se 

constituem verdadeiras empresas da boa forma, especializadas em garantir aos alunos o corpo 

desejado. Enfim, a publicidade saturada de investir somente no corpo feminino, resolveu usar 

o corpo masculino, então o que antes não era considerado pela sociedade em geral como belo, 

que no caso é o corpo dos bodybuilders, passa a ser visto diferentemente, sendo desejado por 

homens e mulheres. Tal aspecto se evidencia pelo aumento de mídias impressas com o intuito 

de “ensinar” os homens a construir e cultivar esse tipo de corpo. Segundo Sabino essas seriam 

as características ao self made men moderno, ou seja, o homem, heterossexual, e que ainda 
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cuida da beleza corporal, e através disso pode ser ainda mais atraente e cativante ao sexo 

oposto. 

Tal apelo pelo “corpo perfeito” e o constante culto a esse corpo levaria esses 

indivíduos do sexo masculino a sua incessante busca e a constante insatisfação consegue 

mesmo, o que seria característico da vigorexia segundo os diagnósticos médicos, porém mais 

do que isso, seria uma forma de enquadramento dentro da dinâmica social. 
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1. A representação do corpo na atualidade 

 

 A concepção sobre o corpo nas sociedades ocidentais está cercada pelo saber 

biomédico, ou seja, o estatuto de corpo ocidental se apoia na medicina moderna, pelo menos 

no que se refere à representação social. Evidentemente, os saberes populares, ainda são 

remanescentes das práticas antigas, se levarmos em conta a maioria dos procedimentos 

terapêuticos que colocam o indivíduo em contato com seu corpo para a cura e para conhecê-

lo. Isto não é proporcionado pelo saber, justificativa baseada em que o sujeito não necessita 

conhecer o próprio corpo, enquanto que o profissional tem o conhecimento científico, 

evidenciando, neste caso, a eficácia médica. 

No contexto do cotidiano das grandes cidades, o corpo se torna o “vilão” da história 

quando não é devidamente “apagado” a fim de que seja ignorado o cansaço diário como a 

dor, a fadiga, a doença. Aqui, se remete à dualidade entre ele e o homem de uma nova 

maneira; ter ou sê-lo aqui não está relacionado à questão da alma, e sim em ser um indivíduo 

que tem uma máquina proporcionando-lhe o máximo de rendimento, ou com outra 

possibilidade de ser um mero indivíduo com um corpo carnal, vindo a atrapalhar- lhe, visto 

que se fará sentir nesse mundo desordenado e caótico dos grandes centros, ressaltando que 

estejamos alerta para as mudanças. O corpo, nesse sentido será segundo Le Breton (2007), o 

vetor semântico, ou seja, aquele que ajudará o indivíduo na construção de sentidos dentro da 

sociedade contemporânea uma vez que, segundo ele, a existência é inicialmente corporal. 

Nesse âmbito, o que é indefinidamente explorado é a visão; a estrutura das cidades 

grandes é toda organizada para que o olhar seja privilegiado e que os outros sentidos sejam 

de alguma forma, adormecidos.  Olhar e ser olhado passarão a ser algo imperativo na 

sociedade atual, tanto que a arquitetura da cidade é planejada com o intuito de valorizar a 

observação, como a disposição dos edifícios e o planejamento de bairros. Em todos os 

lugares há a presença de câmeras de segurança, que são além de um instrumento de 

prevenção, um instrumento de disciplina dos corpos, dando-lhes a oportunidade de rever 

suas posturas em tais lugares onde estão, obviamente, sendo observados. A saúde nesse 

contexto é um sinal de harmonia no qual cada um se insere e justamente por isso o “estilo de 

vida saudável” é tão propagado pelo diversos meios de comunicação, pois ao ator viver esse 

estilo de vida, faz com que seu trabalho torne-se mais rentável. 

Decorre então que para retomar esse corpo “apagado” e submetido nada melhor do que 

a prática de esportes, em que a permissão do uso total do corpo, e a fadiga não são motivos 
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de desânimo, pelo menos no que diz respeito ao esporte amador, e a dor serão vista como 

um sinal de superação. 

Na atualidade o corpo é o “fio condutor” dos indivíduos, ou seja, ele produz sentido 

continuamente sendo um fator de inserção desse indivíduo de uma forma ativa no interior do 

espaço social e cultural, revelando assim como cada estrutura social se comporta, em um 

contexto em que as individualidades são mais exaltadas do que a reunião em grupos. O 

cidadão encontra-se perdido no emaranhado social, sendo seu corpo uma forma de 

referência para pautar as diversas relações sociais. O individualismo faz com que o corpo 

seja a única referência do indivíduo uma vez que o “eu‟ é mais importante. Isso se 

evidenciou a partir do encontro dentre europeus e diferentes tribos indígenas, por ocasião da 

colonização. Estes passam a ver o seus corpos de uma maneira diferente a que estavam 

acostumados pela sua percepção cultural, tendo a partir de então, uma noção diferente das 

proporções e da importância do corpo, como resultado do processo colonizador que o impôs. 

Na verdade para os nativos, o corpo fazia parte de  uma relação cósmica, assim como era nas 

sociedades ocidentais antes do advento do Renascimento.  

“A expressão corporal é socialmente modulável mesmo sendo vivida de acordo com o 

estilo particular do indivíduo.” (Le Breton, 2007, p.9). 

Le Breton (2005) fala da experiência corporal dos presos que caminha para o extremo 

oposto, pois, a dualidade é levada para o lado negativo, no qual o corpo insiste em estar 

presente, principalmente nas condições de confinamento, quando não perceber o próprio 

corpo pode ser fatal. Isso ocorre também em locais como o campo de concentração, com o 

apagamento do rosto, uma vez que esse exibe a individualidade. Ao explicar tal fenômeno, o 

autor mostra a importância do corpo na atualidade sendo pautada por um paradoxo: o corpo 

é condição sine qua non da existência do indivíduo. Percebê-lo, às vezes, é momento de 

angústia que o lembrará de ser de carne osso, bem como dono de necessidades orgânicas. 

Fazer do corpo um paradigma da sociedade no remete aos questionamentos: aliás, somos um 

corpo ou temos um corpo? Ele é essencial, ou é o que sobra? São dúvidas que assombram 

uma vez que o gerenciamento corporal advindo do individualismo é algo cada vez mais 

crescente na sociedade ocidental. 

Desde as dissecações até a cirurgia plástica constata-se que o estatuto amigo-inimigo/ 

sujeito-objeto do corpo ainda é algo que prevalece. O que se deve problematizar não seria o 

porquê disso ou tão pouco sua solução, mas sim quais são as influências na vida do 

indivíduo no que diz respeito à gestão de seu corpo normatizando-o de acordo com uma 

sociedade que quer controlá-los através dessa fragilidade em relação ao estatuto corporal, 
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impondo padrões massacrantes ao qual o indivíduo deve segui-lo custe o que custar, 

empreendendo assim, uma verdadeira batalha contra si mesmo, bem como a mesma 

investida contra outro, ou seja, seu corpo. Dai advêm os mais variados distúrbios 

dismórficos corporais que se caracterizam pela distorção da autoimagem. A vigorexia está 

incluída nesses distúrbios revelando  a fragilidade do dualismo que foi imposto à sociedade 

ocidental. 

 A esses fatores são acrescidos o modo como vivemos, oprimindo-nos  pela falta de 

espaço e qualidade fazendo com que o corpo seja um volume indesejável e acrescenta-se a 

isso igualmente o estilo de vida caótico das grandes cidades resultando em  stress,  cansaço,  

fadiga, levando os atores sociais a perceberem seus corpos e não os desejarem a não ser 

como uma máquina produtiva. 

Todas as sociedades contarão então com uma ritualização concernente ao corpo e como 

o sujeito o colocará em contato com o mundo cabendo a cada sociedade a escolha de estar à 

luz ou à sombra da sociabilidade. 

A recorrência aos esportes, mas que uma prática saudável, se orienta no sentido da 

harmonização entre indivíduo e corpo, uma necessidade de “enraizamento antropológico” 

que é precário na Modernidade, uma vez que o corpo só deve ser mostrado em situações 

previamente autorizadas. Por mais que essas iniciativas sejam individuais, serão os valores 

sociais que estarão por detrás das escolhas. O apagamento, segundo Le Breton (2011, 

pg.198) será um dos fatores para que a prática de certos esportes confira ao indivíduo a sua 

identidade. Esse fator se evidencia nos praticantes de academia pesquisados, que se 

autodenominam de “maromba”. Tal designação permite formas de se comportar, desde a 

indumentária até o que comer, esse grupo específico se une por ter em comum, a paixão pela 

construção do corpo. 

A relação corpo/consumo também se faz importante, uma vez que práticas como a 

musculação, implicam o consumo de diversos produtos como roupas, suplementos, 

alimentos dietéticos e até produtos ilegais como os esteroides anabolizantes. A agenda 

publicitária também inclui a popularização dos esportes como uma forma de pregar a força e 

a vitalidade corporal, desconsiderando que o corpo idealizado é inatingível pela maioria da 

população, sendo contrariamente assegurada por esta mesma propaganda de que é possível 

consegui-lo. Neste ponto voltamos à vigorexia, em que dispender horas na academia de 

ginástica e musculação resulta em uma solução e imposição travestida de gosto individual,  

em pessoas que para se encontrarem perdem-se de tal forma, em um caminho, impelidos a ir 

frequentemente, pela “esportivização da vida cotidiana” em que ser saudável é o mote. 
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Incluso, tudo se constrói, exemplificando, a popularização das roupas esportivas e também a 

valorização das academias como templos ritualizados. 

O corpo sofre a transformação de um locus de transgressão e contestação, para um locus de 

ostentação, sobretudo a partir dos anos 1980, quando surge a “geração saúde”, jovens que 

preconizavam o não uso de drogas, mas a defesa da ecologia e, especialmente, a prática de 

exercícios físicos, como uma forma de sustentação da saúde e da qualidade de vida. Nessa 

época, multiplicaram-se rapidamente, as academias de ginástica nos centros urbanos, 

ratificando a justificativa da conservação da vida saudável. 

Atualmente, a preocupação com o corpo está relacionada à estética e à imagem, 

mesmo que encobertas na “sombra” da saúde e da qualidade de vida. Como explica Le Breton 

(2011, pg. 220-221) o estatuto do corpo em determinados contextos contemporâneos, prega 

que ele deve ser constantemente modificado, como uma máquina deve ter suas peças trocadas, 

para que seja tirado dele o máximo proveito, algo moldável, plástico e, portanto descartável. 

Essa concepção, além de valorizar o corpo jovem, saudável, esconde uma preocupação 

estética nessa “troca de peças”, uma vez que tal ato se torna imperativo mesmo que não haja 

necessidade para tal. O envelhecimento passa a operar como um estigma sendo que está fora 

do campo simbólico moderno que é o da juventude, beleza, agilidade, flexibilidade. O avanço 

dos anos nos lembra de que a humanidade é precária, e que nós nos tornaremos idosos, o que 

para muitos se torna amedrontador, é ameaçador, principalmente, em uma sociedade em que 

“ser jovem” é o imperativo. Outro fator presente no envelhecimento é a escravização do 

indivíduo ao seu corpo que o limitará nas suas mais simples ações, apresentando o indivíduo 

moderno a missão de contemporizar esses sinais para que não sofra uma morte emblemática 

dentro da sociedade.  Nos sites pesquisados no Facebook, diversas figuras de “coroas 

sarados” são postadas nas páginas mostrando que a superação da velhice é possível, pode se 

ter mais de 80 anos com o  aspecto rejuvenescido. A jovialidade atemporal é cogente não só 

dentro das academias de ginástica, como também em várias esferas da sociedade moderna. 

Para que isto se viabilize há uma grande diversidade de técnicas estéticas, a fim de torná-la 

uma realidade.  
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1.1  Vigorexia e Imagem Corporal 

 

O nosso mundo é organizado através das imagens e signos que o tornam legível. Os 

indivíduos de uma maneira geral têm necessidade de ver e de registrar tudo o que acontece 

ao seu redor, para fins de se lembrarem. O olhar, como já dito, é muito privilegiado na 

sociedade ocidental atual. E principalmente, o olhar sobre o corpo se evidencia nesse 

contexto, não só do seu exterior, mas também do seu interior, como evidenciam as mais 

novas práticas da medicina. 

As imagens do corpo, segundo Le Breton (2011, pag.214) seria nada menos que as 

representações que o indivíduo terá do seu corpo. Assim o indivíduo teria duas formas 

estruturais da existência da imagem do corpo: uma enquanto forma, ou seja, o sentimento da 

unidade das diferentes partes do corpo, sendo ele apreendido dentro de seus limites, e outra 

quanto ao conteúdo que seria o universo coerente e familiar onde se inscreveriam as 

sensações previsíveis e reconhecíveis. O autor acrescenta a esses dois fatores mais um que 

seria o saber, ou seja, o conhecimento sobre o próprio corpo e as suas funções como um 

todo.  

“A imagem do corpo é aqui uma medida pela qual são avaliadas as ações cumpridas ou 

a cumprir, é uma medida familiar de sua relação com o mundo”. (LE BRETON, 2011 pag. 

231) 

A imagem corporal é uma das formas essenciais de construção da identidade dos 

indivíduos. A valorização do olhar do outro nessa construção atribui algum sentido de 

maneira subjetiva com base nas influências sociais e culturais, já que os indivíduos são 

julgados pela sua aparência corporal. Em tal caso, vários aspectos que antes eram 

submetidos ao um extremo pudor, agora são glorificados, principalmente pela mídia, pois 

constituem formas de management corporal. 

No que diz respeito à vigorexia, a exploração corporal masculina pela mídia, 

transformará a forma de como o homem ajuizará sobre seu corpo. A questão da força física 

máscula, quando retornamos à história ocidental, está sempre presente, pois o estatuto do 

homem como provedor e protetor requeria essa imagem corpórea. Atualmente, com a 

mudança nas relações de espécie e a mulher atuando cada vez mais nos espaços ditos 

masculinos, faz com que o homem anseie por manter esse aspecto de força, considerando-o 

como se a manutenção de sua masculinidade estivesse garantida. A mudança ocorre na 
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adição do aspecto estético, que por sua vez, é a cada dia salientado pela mídia e incorporado 

na mesma medida pelo público masculino, independentemente da idade, assumindo o corpo 

como um projeto pessoal dando-lhe sentido à construção indenitária. 

A aparição no cinema de heróis interpretados por atores fisiculturistas como Arnold 

Schwarzenegger e Silvester Stalone passa a preconizar a apologia do corpo musculoso. 

Esse fator foi confirmado pela pesquisa de Pope, Phillips e Olivardia (2000) sobre o 

“Complexo de Adônis”. Esse heterônimo da vigorexia estudado pelos autores em suas 

pesquisas confirma pela análise de revistas, filmes e até bonecos, como o padrão 

corporal masculino muda, o percentual de músculos apresentado passa a ser cada vez 

maior, ensinando dessa forma aos homens como eles devem apresentar seu corpo para 

serem aceitos dentro da sociedade. Essa imposição causará nas pessoas um desconforto 

e uma obrigação de seguir o padrão imposto para serem aceitas e admiradas, tendo 

como consequência um indivíduo que possuirá dificuldade em lidar com o bombardeio 

de propagandas midiáticas que propagam o estilo de vida saudável como moda e que 

dentro desse estilo impõe tal padrão. 

Tanto na infância, quanto na idade adulta, meninos e homens são expostos a imagens 

veiculadas pela mídia de homens com corpos definidos e que são bem sucedidos 

financeiramente e amorosamente. As revistas para o público masculino contem dicas de 

dietas e de exercícios físicos, além de sugestões para conquistar a mulher desejada. 

Implicitamente, ocorre também nas revistas femininas, que possuir um corpo bonito, magro 

com músculos definidos é essencial, lançando a ideia de que: “abre as portas” para as 

conquistas amorosas e financeiras. Para obter esse corpo padrão, a musculação “pesada” é 

ideal e acrescidos aos exercícios realizados em casa oferecem um bom resultado.  O corpo 

arquitetado dessa forma passa a ser segundo Sabino uma forma de buscar sucesso e status, 

além de ser prática da musculação radicada em uma visão de mundo de virilidade, honra 

força do corpo e da imagem, todas estas características consideradas significantes de um 

padrão de masculinidade, levando o individuam do sexo masculino a uma obsessiva busca 

de volume muscular. 

Paradoxalmente o estilo de vida “saudável” valorizado pela sociedade de uma maneira 

geral leva o indivíduo a abusar de medicamentos e exercícios físicos atingindo o extremo 

oposto, levando a crer que por trás do discurso “saudável” há uma norma estética 

introduzida e constantemente, não está relacionada à saúde. 
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O corpo passa a ser nesse contexto um alter-ego, não mais um objeto e sim um sujeito, 

um clone, cuja transformação engendra uma transformação psicológica. O capital corporal 

se torna um valor inestimável para as pessoas que o veem como sentido único. 

Uma comprovação desse quadro pode ser visto nos testes autoaplicáveis que são 

dirigidos ao público leigo via revistas que, atualmente, não estão somente ligados à indústria 

farmacêutica de medicamentos contra obesidade, mas também apresentam como alvo o 

público adolescente e jovem. Um dos mais populares testes é o IMC (Índice de Massa 

Corporal) o qual, por meio do cálculo do peso divido pelo quadrado da altura resulta no 

percentual de gordura que define os limites considerados normais, e o patológico.  De acordo 

com Sautchuck  (2007 pág.189-190), existe o questionamento de como é possível que se faça 

a gordura emergir do interior do corpo por meio de um método tão simples, que o escrutínio 

do corpo seja feito por meio de um procedimento,  o qual, diante de todas as tecnologias hoje, 

poderíamos considerar rudimentar. Estariam realmente, certas as fórmulas matemáticas 

baseadas em uma estimativa do interior corporal? Segundo Azize (2002 pág. 77), existiria 

outro método para cálculo de gordura corporal, o RIP (Recíproco do Índice Ponderal), no qual 

a altura é medida em centímetros e é dividida pela raiz cúbica do quilograma (2002 pág. 89). 

Segundo o autor, essa seria uma forma menos genérica e mais sólida de medir o peso ideal, 

uma vez que o IMC não correspondia ao padrão de beleza ditado pela cultura ocidental, 

modelos considerados perfeitos estavam apresentando um índice de massa corporal muito 

abaixo ou acima do recomendado. 

 

 

O texto ressalta que segundo critérios da OMS – Organização Mundial da 

Saúde – Sylvester Stallone é considerado um homem gordo pelo IMC, o 

mesmo valeria para o boxeador Mike Tyson; ainda, Cindy Crawford e 

Claudia Schiffer, modelos conhecidas mundialmente, seriam consideradas 

subnutridas. [...] Ora, o teste de IMC passa a se contestado [...], quando 

seus resultados já não correspondem ao padrão de beleza ditado pela 

cultura ocidental, na qual o belo dificilmente pode ser considerado gordo 

ou subnutrido... (AZIZE, 2002, p.80) 

 

Além da discussão da técnica utilizada na obtenção do percentual de gordura, torna-se 

importante o questionamento sobre as motivações cada vez maiores em eliminar a gordura a 
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qualquer custo. Na pesquisa que realizei, quando questionados sobre o que gostariam de 

mudar em seu corpo, os alunos citaram a perda de gordura na maioria das respostas. 

 

“As banha, as dobrinha” (sic.). M., aluno a academia. 

 

“Eu queria zerar a gordura do corpo, minha vontade é não ter nenhuma gordura abdominal”. A., 

aluno da academia. 

 

“Sempre a gente quer perder uma gordurinha localizada na barriga, alguma coisinha”. C., aluna da 

academia. 

 

“Perder barriga, perder barriga e ganhar massa”.  P., aluno da academia
1
 

 

Para tanto, há no mercado mundial uma grande variedade de produtos destinados 

ao combate à gordura, como livros e revistas sobre corpo, beleza e autoajuda, bem como 

ações terapêuticas das mais diversas, como a lipoaspiração. Com esse aparato disponível o 

indivíduo responsabiliza-se pela eliminação da gordura mediante a prática da musculação 

igualmente, ocorre com exercícios aeróbicos e localizados a modulação corporal é, na visão 

do senso comum, um determinante da vontade pessoal no agenciamento desse corpo. Na 

academia, alunos e professores adotam um discurso único, ao indivíduo, com o intuito de que 

se ele treinar com disciplina, sempre conseguirá mudar sua condição corporal, e quem esteja 

contrário a estas regras quanto a condição corporal, naquele ambiente, são vistos como 

desleixados e/ou indisciplinados. Por essa razão os “gordinhos” e obesos são normalmente 

denominados por mal cuidados enquanto os estereótipos de corpo perfeito, ou seja, um 

conjugado de músculos bem delineados com aparente falta de gordura é ovacionado, como 

além de saudável, ícone de beleza.  Na mesma medida, em que os “gordinhos” são 

rechaçados, igualmente ocorre com os homens que são magros, e pelo mesmo motivo, não 

possuem uma aparência muscular protuberante. Após pesquisas em academias, obtive o 

                                                           
1
 Entrevistas realizadas em 2008 em uma academia de ginástica de Londrina-PR 
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resultado de alunos que malhavam, era em razão de serem muito magros; surge então 

novamente a ideia do corpo sarado como uma oposição ao corpo raquítico, bem como o corpo 

obeso, é visto como: doente.  

Trechos de algumas falas de alunos que frequentam academias:  

“Eu queria aumentar o peso porque eu era muito magro”. X aluno da academia 

“Eu faço academia porque eu sou muito magro, pra dar uma engordada, então eu faço academia pra 

isso meu, pra aumentar o peso”. Y, aluno da academia. 

“Ah... porque eu era magrelo dae, pra ter um corpo melhor”(sic).  J, aluno da academia
2
 

 

 A ideia de elegância agrega-se ao corpo e faz com que ele seja psicologizado, o que em 

certa medida acarreta os distúrbios dismórficos corporais, já que a imagem não sendo 

objetiva, se constrói no íntimo do individuo mediante seu anseio de integração no paradigma 

estético de sua sociedade. 

Em uma era em que as mais prosaicas atividades físicas, exemplificando:  andar são 

substituídas por diversos meios de transporte, e acrescidos  a diminuição dos espaços pela 

crescente funcionalização, fazer uma atividade física passa a ser o mote da sociedade que 

procura de certa forma sanar o que ela mesma implantou. 

O indivíduo nesse contexto torna-se narcísico na medida em que os signos sociais se 

tornam efêmeros.  O que ocorre frequentemente,  no campo da academia de musculação é a 

busca narcísica pela construção do corpo, e consequentemente cria-se uma identidade de 

grupo que acaba congregando as pessoas com o mesmo interesse: o da construção corporal, 

ignorando todos aqueles que destoam. O corpo passa a ser uma tela de projeção para os 

desejos individuais e sociais que caracterizam um grupo particular com técnicas corporais 

pesquisadas. Tal caráter de algo em construção será visto em análises dos vídeos do Youtube 

e também em figuras coletadas no Facebook, tal qual a que segue abaixo. 

Construir o corpo é uma forma de se livrar das pressões do mercado de trabalho. A 

reiteração sempre crescente do aspecto saudável dos exercícios físicos de certa maneira 

encobre a obrigatoriedade ditada da manutenção corporal. Entre os praticantes de academia, 

é comum não observar o exagero em alguns casos, como por exemplo, o uso de 

anabolizantes ou o treino com lesões, por ser a atividade física algo “bom e saudável”. O uso 

do corpo para preencher algo que falta é uma característica constante desses praticantes, 

                                                           
2
 Entrevistas realizadas em 2008 em uma academia de ginástica de Londrina-PR 
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estes também irão pautar suas relações sociais nesses parâmetros uma vez que, estar na 

academia e com os amigos da academia será mais importante, pois, essas pessoas são 

aquelas que realmente entendem esse indivíduo em detrimento das outras que o julgam por 

sua preocupação excessiva com o corpo. 

Em uma sociedade onde o provisório toma conta, o corpo passa a ser a única coisa fixa, 

algo que distingue você do outro, mesmo que se analisando o universo das academias de 

ginástica se constate uma “massificação” das formas corporais. 
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1.2 “Queria dizer que sou vigoréxico, mas sou muito pequeno demais pra 

isso”.3 

Além da predisposição biológica para que um indivíduo desenvolva uma doença, alguns 

fatores de ordem social devem ser levados em conta. A constante exposição do corpo na 

mídia é um desses fatores, vivemos atualmente sob uma explosão de imagens que nos ditam 

como devemos ser para nos enquadrarmos nessa sociedade. Assim como para as mulheres, os 

homens também têm sido cada vez mais visados pela propaganda que têm o corpo como 

vedete. 

 A preocupação com a força corporal do homem, desde o aparecimento dos bodybuilders 

como Arnold Schwarzenneger, é cultuada pela mídia se intensifica ainda mais nos dias de 

hoje. O homem que não tem medo e protegerá a todos. Os fisiculturistas continuam com a 

preocupação de manter uma musculatura grande já que competiam por isso. Com certeza, o 

distúrbio dismórfico corporal já estava presente entre eles. 

Porém, o caráter estético desse culto é muito mais forte e atinge homens comuns que não 

necessitam do corpo como meio de sobrevivência, tal como  os dos fisiculturistas. A 

preocupação corporal tem sido cada vez mais difunda entre os homens e estes cada vez mais 

jovens como demonstra a reportagem do “Caderno Equilíbrio” da Folha de São Paulo do dia 

16 de Abril de 2013, intitulada A Sombra da Vigorexia, sobre adolescentes que tem 

consumido o seu tempo dentro das academias de ginástica e musculação, bem como, 

ingerindo suplementos sem indicação médica e de  nutricionistas, seguindo aleatoriamente as 

dicas que encontram em diversos sites na Internet.  

O culto ao corpo é a prática mais explorada pela mídia atualmente, não só a televisão, 

como revistas, jornais e principalmente as redes sociais como Facebook e Instagram. Ter um 

corpo “perfeito” é um comando que nos é dado diariamente pelas imagens, o que Bordo 

(2003) chamou de "império de imagens”, que visa à naturalização um padrão corporal e de 

beleza imposto. Na academia essa imposição das imagens é muito comum pelos indivíduos 

que frequentam o local, principalmente entre  os veteranos,  os professores e professoras de 

musculação não impõe somente um padrão de corpo a ser seguido, incluindo também a 

questão do vestuário. 

Todos os dias, em todos os lugares, o sujeito é exposto a fotos de modelos e atrizes 

completamente esqueléticas e modelos masculinos com o abdômen extremamente definido e 

                                                           
3
 Frase retirada de um post no Facebook da página “Eu curto musculação” de um dos membros da página. 
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braços “enormes” com músculos torneados. No entanto diante do espelho, de sua própria 

casa, este indivíduo se depara com uma pessoa totalmente “normal”, ou melhor, “anormal”, 

uma vez que ser magro é o que prevalece, e não é qualquer tipo de magreza, mas sim um ideal 

difícil de ser atingido, pois o corpo das modelos por mais magro que seja não é perfeito e o 

que aparece na foto é resultado de várias intervenções digitais. 

Porém, persuadir jovens e adultos torna-se tarefa difícil, de que aquelas imagens são 

ideais. Assim como disse Baudrillard (apud  Featherstone) há a confusão entre o que é real e o 

que é imagem.  A partir dessa premissa, se dão as mais diversas reações, como os distúrbios 

alimentares, anorexia e bulimia, e a prática tratada no presente trabalho, à vigorexia, segundo 

Susan Bordo um fenômeno ainda a ser problematizado: 

  

O vício em exercícios físicos raramente é listado entre os 

fatores indicativos de distúrbios alimentares, mas tem se 

tornado escolha para o controle de peso da geração das 

seguidoras de Jennifer Lopez com suas nádegas redondas e 

firmes, ao invés da clavícula esquelética de Kate Moss. 

Mesmo se uma adolescente parece saudável e tiver bom 

preparo físico, isso não significa que ela não está vivendo 

uma vida metafórica e literalmente, de rotina ingrata da 

qual ela não ousa se afastar, com medo que a comida e a 

gordura tomem conta de seu corpo. (BORDO 2003, p.4) 

 

Bordo se refere às meninas adolescentes, mas o mesmo pode ser aplicado aos jovens 

homens que fazem musculação em excesso, regrando e pautando suas vidas pela rotina de 

exercícios físicos, pelo medo de ficar gordo e pela gratificação de ficar musculoso. Uma das 

características é o sentimento de culpa que eles sentem quando deixam de ir à academia por 

qualquer razão. E, se esta for preguiça, aí o sentimento de culpa é mais intenso. 

Cada vez mais os homens se mostram preocupados com a aparência corporal de uma forma 

extremamente exagerada,  e para isso irão gastar o que tem e o que não tem para conseguirem 

o objetivo almejado. O mais importante dentro desse contexto é que não serão poucos os 

homens que se prejudicarão com vistas à forma física. Ultimamente tem se visto mulheres 

com o mesmo ímpeto por musculação, mas ainda são os homens os maiores atingidos pelo 

que Pope, Phillips e Olivardia denominaram de “Complexo de Adônis”.  
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Nesse contexto em que os autores escreviam a questão da vigorexia, como um 

distúrbio psicológico aos poucos estava ganhando destaque na mídia como uma doença ligada 

aos transtornos alimentares e na mesma medida em que esta pregava um padrão corporal 

masculino inatingível. O objetivo dos autores era identificar os sintomas característicos da 

vigorexia, porém vê-se atualmente que ela está amplamente difundida pelos meios de 

comunicação. O mais interessante é a acolhida dos próprios praticantes de musculação como 

vigoréxicos evidenciado na figura acima e na formação de uma identidade baseada não 

somente na prática de exercícios, mas no prazer de serem viciados nele, como tantos os são. 

Vários praticantes de academia se assumem como tendo as características de vigoréxico e 

veem como algo normal. Para eles não se trata de um vício e sim de uma forma de dedicação 

religiosa ao que para eles é essencial, ou seja, a boa forma muscular. 

Mas do que uma “doença”, como querem os meios de comunicação e alguns setores 

médicos, vê-se que a vigorexia na verdade, constitui-se aqui como um estilo de vida que não 

está apenas ligado à prática de exercícios físicos, mas este como algo libertador, numa alusão 

religiosa, e que faz com que a vida social desses indivíduos fora da academia não tenha 

importância a não ser para evidenciar o que as horas passadas dentro da academia lhes 

proporcionaram. Outra questão presente será o vício como algo comum, ou melhor, o vício 

como uma forma exagerada de dedicação ao corpo perfeito. A identidade construída aqui 

nesse caso vai ser a dos “marombas”- palavra que identifica as pessoas que fazem musculação 

assiduamente. 
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1.3 A importância do corpo, do exercício e da saúde ao longo do tempo. 

 

Desde sempre o uso que os homens fazem de seu corpo é determinado por um conjunto 

de técnicas que podem ser observadas nas mais diversas sociedades e que irão variar de 

acordo com a cultura. A esse conjunto de técnica o antropólogo Marcel Mauss dará o nome 

de Técnicas Corporais. Segundo o autor: 

 

Chamo técnica um ato tradicional eficaz ( e vejam que nisso não difere do 

ato mágico, religioso, simbólico). Ele precisa ser tradicional e eficaz. Não há 

técnica e não há transmissão se não houver tradição. Eis em que o homem se 

distingue antes de tudo dos animais: pela transmissão de suas técnicas e 

muito provavelmente por sua transmissão oral. (p. 407) 

 

 Mauss discorrerá sobre como as diferenças culturais engendrarão as diferentes formas 

com as quais os indivíduos vão se servir de seus corpos. O autor irá observar principalmente 

suas experiências pessoais, no exército francês em comparação com o exército inglês e 

notará diferenças no que diz respeito à forma de marchar. Também verão como na sociedade 

francesa as técnicas de nadar e correr irá mudar com o tempo e concluirá que essas 

mudanças são frutos da apreensão de técnicas referentes à sociedade que imprimirão no 

corpo um desempenho específico, a qual ele nomeia de habitus. Para ele essa palavra 

traduziria melhor que a palavra francesa “habite” (hábito) a héxis, ou seja, o adquirido é 

obra da razão prática coletiva. Para haver uma compreensão dessa transmissão de técnicas o 

autor vê a necessidade de uma visão através de um tríplice ponto de vista ao qual ele 

denomina de “homem total”, ou seja, a investigação das técnicas corporais deveria 

contemplar a análise biológica (anatômica e fisiológica), psicológica e sociológica. A 

educação dessas técnicas então derivaria do meio em que o indivíduo se insere se impondo a 

estes causando uma profunda mudança biológica e psicológica.  

O autor também fala sobre a imitação dessas técnicas, que ele denomina de imitação 

prestigiosa, que seria a imitação de atos bem sucedidos feito por pessoas que tem certa 

autoridade e confiança. As crianças principalmente fariam isso ao imitar seus pais bem 

como os adultos da família, ordenando dessa forma a maneira de agir em determinada 

sociedade. 

O corpo seria então o primeiro “instrumento” que o homem dispõe e através do qual ele 

irá ser inserido dentro da sociedade. 
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Robert Hertz (1980) nesse mesmo sentido fará um estudo sobre o porquê de a mão 

direita ser preferida ao invés da mão esquerda. Muitos, segundo ele dizia que essa 

preferência seria algo natural, ao que o autor rebate questionando a existência de pessoas 

canhotas, que segundo ele seriam pessoas malvistas e que sempre seriam compelidas a 

escrever com a mão direita se tornando ambidestras. O autor conclui a relação religiosa em 

que o direito é relacionado como o sagrado e o esquerdo relacionado com o profano. Por 

isso, em muitos lugares a mão esquerda era amarrada para que somente a direita fosse usada. 

Dentro dessa correlação religiosa também estaria à oposição entre masculino e feminino que 

é retomada por Bastide (1983) em seu ensaio sobre as técnicas de repouso e relaxamento. 

Bastide (1983) partirá do estudo de Mauss (2003) sobre as técnicas do corpo que 

segundo ele haviam atraído à atenção de muitos antropólogos. Porém, as informações sobre 

o modo de dormir, sentar, sentir cansaço e relaxar dos diferentes povos ainda era 

insuficiente, visto que este só teria dado uma noção dessas técnicas e não as explicitado. 

Ele também partirá de uma tripla dimensão assumida por essas técnicas, quais sejam a 

biológica, a sociológica e a psicológica. A biologia seria responsável pela fixação dos 

limites das possíveis condutas de repouso de acordo com os tipos de músculos fatigados e os 

modelos culturais que seriam impostos pelas diversas sociedades, teria indubitável ação 

sobre a fisiologia dos músculos e tendões, ou seja, por mais que algumas disposições 

biológicas façam com que o corpo se comporte de uma forma a cultura molda essa forma 

biológica de se agir sobre seus corpos. 

Se levarmos em conta as sociedades tradicionais, o homem é indistinguível do seu 

corpo; este está misturado à comunidade. Desde os tempos bíblicos que a noção de divisão 

entre homem e corpo não existia, não tendo, portanto nenhum registro no vocabulário 

hebraico sobre a palavra corpo e esse fato é comprovado nas sociedades africanas em que o 

homem era visto como um intrincado de relações sociais. 

Na Idade Média, a mistura entre tradições populares e as tradições cristãs eram comuns 

e moldavam aquela sociedade fazendo com que o homem não se sentisse disperso de sua 

comunidade como ocorre na sociedade individualista atual. Contudo, algumas sociedades 

ainda se reportam a tradição holista no qual o sentido seria dado pela integração total entre 

homem e sociedade. 

No contexto, a festa popular era uma das fontes de socialização,  principalmente em 

meados do século XV e se caracterizava pela mistura de corpos, ou seja, atos de 

descumprimento da ordem vigente em que era celebrado o chamado “corpo grotesco”. E 

quando esse corpo passa a ser rejeitado que a moderna concepção de corpo e saúde toma 
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conta da sociedade trazendo assim um “novo corpo” ao indivíduo. (Le Breton pg. 44-45 

2011) 

No que diz respeito aos exercícios físicos dessa época, os jogos antigos que 

compreendiam a caça e os torneios não eram considerados esportes, porém faziam parte do 

cotidiano, sobretudo da nobreza e perduraram até meados do século XVIII. O corpo nesse 

contexto estava associado ao reflexo das paixões e das tensões sociais e sua visão orgânica 

estava na expulsão dos humores, ou seja, líquidos que acumulados poderiam tornar-se 

nocivos para os indivíduos. Para a nobreza possuir um corpo vigoroso era sinal de poder. 

(Vigarello, 2010 pág. 305-307 Vol. I) 

Aos poucos a violência deixa de ser o foco dos jogos e o domínio da habilidade física 

passa a prevalecer mesmo que a referência à guerra continue presente. O status de exercício 

vai ser estabelecido e estes iriam agora contribuir com a saúde e a vigor de seu praticante 

mais do que o caráter bélico anterior. A preocupação com a dinâmica dos movimentos 

corporais  

A partir desse momento duas ações conjuntas operam na separação entre o corpo e seu 

dono para que aquele seja alvo de estudos e pesquisas. Ao mesmo tempo em que os estudos 

anatômicos estavam se especializando, também começa a surgir o ideal do individualismo 

que tinha como pano de fundo a passagem da visão teocêntrica para a antropocêntrica e 

nesse âmbito, por que não tomar as rédeas de seu corpo? 

O imperativo da nossa sociedade é a saúde, buscá-la se tornou algo incessante e de 

grande importância na gestão contemporânea da vida. Em todas as épocas passadas, contudo a 

busca pela saúde por menos massificante que fosse a comparação com os dias de hoje, tomou 

conta daquela medicina nascente da definição sobre o que eram e como surgiam as doenças. 

As visões da doença que vigoravam em meados do século XVII se referenciavam, 

sobretudo nas representações populares do corpo e demorou muito até que a visão do corpo 

doente perpassasse pelo cientificismo.  É claro que a doença e a saúde serão classificadas de 

acordo com a realidade sociocultural estabelecida e esta irá mudar até chegar aos dias atuais. 

 

Surgem desde então teorias que vão separar o homem de seu corpo principalmente após 

aquele ter ganhado a centralidade em detrimento das tradições. O primeiro aspecto a ser 

observado nessa trajetória é a identificação do rosto e seus traços se fazendo presente, 

sobretudo na pintura com o aparecimento dos retratos individuais encomendados aos 

pintores por grandes nomes da sociedade. Esses retratos resultarão na recente fotografia que 
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tem em comum a assinatura individual do olhar que é característico de cada ser humano em 

particular. Concomitante a essa tradição aparece a fisiognomonia para decifrar a linguagem 

do corpo, que atualmente é considerada como uma forma arcaica da psicologia, porém entre 

os séculos XVI a XVIII foi muito bem aceita uma vez que teve um papel relevante quando 

se leva em conta a história de sociabilidade daquela época. Esses estudos fisiognomônicos 

mostravam que o “corpo fala”, que por ele podemos descobrir variadas pistas sociais. 

(Courtine, 2010 pág. 402 Vol. I) 

Novas qualidades começam a parecer para designar as pessoas que praticavam 

exercícios como o adjetivo “bom graça” que passa a designar uma elegância “natural” 

dessas pessoas e, dentro disso as medidas proporcionais e simétricas começam fazer 

diferença. Porém nessa época ainda não se fazia alusão aos músculos, somente se falava dos 

“nervos” que seriam como cabos que dariam sustentação ao corpo. Também não se 

mencionava ainda a questão da agilidade. (Vigarello, 2010 pág. 330, Vol. I) 

A institucionalização dos exercícios será um ponto muito importante na difusão desses 

na sociedade e as instituições mais importantes da época tomarão para si a responsabilidade 

pelo ensino dos mesmos, sobretudo entre os jovens. Há a difusão de um modelo corporal 

novo e consequentemente a difusão de uma nova sociedade advinda disso. Esse modelo 

levará em conta não somente a divisão sexual como também a divisão de classes sociais, 

uma vez que a separação dos jogos se dará por essas duas categorias. (Vigarello, 2010 pag. 

333, Vol. I) 

Os exercícios passam então a compor a lógica higienista na qual a saúde passa a ser a 

sua principal causa, pois nessa época começa-se a difundir que o esforço repetitivo reforçava 

os órgãos. Claramente, essa opinião não era uma unanimidade, mas já começava a se 

consolidar. 

A modificação da concepção de corpo também fará com que a importância dos 

exercícios para a manutenção deste mude sensivelmente. O aparecimento das fibras estará 

no centro dessas mudanças corporais em que os estados líquidos, lembrando os humores não 

são mais visados. A potência corporal por consequência não será mais resultado dos 

humores e sim resultado do trabalho das fibras. Os higienistas a classificarão como a 

principal parte da máquina humana. Ela será a primeira unidade do movimento do corpo 

sendo formada de feixes e fios e o exercício físico seria feito para o seu endurecimento. A 

firmeza das fibras será relacionada com a firmeza moral. (Vigarello, 2010 pag. 367, Vol. I) 
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Algo que sem dúvida relembra Mauss e a questão da héxis corporal, ou seja, os modos 

sociais impressos no corpo para moldar uma mentalidade social. Nesse caso a questão da 

“civilidade” estava na pauta da redefinição das identidades desse período.  

O cálculo entra em cena, calcular quais exercícios se deve fazer, quando se deve fazer e 

sua intensidade - a força física passa a ser um valor muito procurado, pois que além de 

aparência saudável que esta conferia ao indivíduo também se acreditava reforçar as gerações 

futuras em um crescente “progresso”. Aparece aqui a imagem do indivíduo autônomo, 

reativo e resistente, que será projetado através do seu corpo.      (2010 pag. 376-380, Vol.I) 

O desenvolvimento do saber anatômico foi sem dúvida um passo decisivo para que 

corpo e indivíduo tomassem caminhos “opostos”. O aparato corporal passa a ser desvendado; 

os ossos, músculos, veias, funcionamento e causa das doenças, que por mais que não fossem 

conclusivas naquela época, passam a traçar algo que não existia; o cadáver passa a representar 

o corpo e o indivíduo seria aquele que possui uma alma que “fala” através desse corpo. 

A dissecação será então, um meio atraente de conhecimento naquela época por ser um 

meio natural de se conhecer o corpo, no sentido que não se recorreria mais a simpatia, 

astrologia e coisas adjacentes. A hipótese da exigência sobre o conhecimento do corpo surge 

com a assimilação na Europa da medicina Greco árabe, principalmente na Itália onde esses 

textos serão traduzidos por vários nomes importantes da época, tendo essas traduções uma 

importância crucial na evolução do saber médico europeu com a introdução dos saberes de 

Galeno. O estudo dos textos de Galeno na Europa se constrói por volta de 1185 com as 

traduções de seus tratados que proporcionaram uma posição dos conhecimentos anatômicos 

dentro da medicina. Porém esta ainda não vai estar ligada a dissecação, sendo uma ação mais 

metódica e que iria além da observação anatômica. (Mandressi, 2010 pag. 416, Vol. I) 

A concepção de corpo no Renascentismo era a de um objeto fabricado para o uso do 

indivíduo, faz com que haja a atomização dos atores, ou seja, estes passam a se considerar 

autônomos em relação à sociedade se distanciando cada vez mais dos elementos culturais 

tradicionais. Nessa época tem início à passagem do teocentrismo para o antropocentrismo 

mudando a forma como os indivíduos enxergam a si mesmos e suas comunidades. (Le 

Breton, 2011 pag. 60-61) 

Nasce então o dualismo entre corpo e alma inaugurado após estudos de Vesalius em seu 

“De Humanis Corporis Fabrica” implantando a secularização do olhar e uma extrema 

racionalidade no estudo dos corpos. Claramente incipiente neste momento, mas que 

consolidará este caráter conforme novas descobertas entram em cena. Vesalius terá contato 
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com as obras de Galeno, irá estudá-las para depois confrontá-las e aperfeiçoá-las, era assim 

que concebia o seu livro como um manifesto de uma nova ciência de observação corporal. 

Ele cria então o teatro anatômico que era circular ou semicircular todo organizado para que 

todos pudessem ver com detalhes as suas dissecações, ou seja, a visão era o sentido 

privilegiado na anatomia, pois essa era intrínseca a observação. Vesalius também desenhava 

suas observações em pranchas que continham o retrato fiel de suas dissecações, 

transformando o observador em leitor, e através disso ensinando esse leitor a conhecer seu 

corpo. Após esse período em que outros autores também lançarão pranchas anatômicas 

ilustradas a junção entre artistas e anatomistas vão ser constantes e ajudará a difundir uma 

nova mentalidade naquela época: a do conhecimento interno de seu corpo através da 

observação (MANDRESSI 2010, pag.419, Vol. I). A secularização do olhar sobre o mundo 

será então inaugurada. 

Os sentidos serão por muito tempo a pedra de toque do conhecimento anatômico como 

um conhecimento empírico e qualitativo descobrindo-se assim muitos dos aspectos que 

serão analisados posteriormente pela ciência que se forma. Cada anatomista a partir de então 

criará sua forma de dividir o corpo para melhor observá-lo. Dessa forma a descrição que é 

feita do corpo vai se remodelando a cada nova descoberta feita pelos anatomistas tornando-

se muitas vezes vazia. Leonardo da Vinci também será um dos artistas que retratarão o 

corpo humano nessa época, precedendo até o próprio Vesalius, porém suas pranchas 

anatômicas terão um reconhecimento tardio. (Mandressi,2010 pag. 446-449, Vol. I) 

 

É a partir de Descartes que se consolidará a metáfora mecanicista do corpo e ao mesmo 

tempo desaparecerá em muitos lugares da cultura ocidental, a visão holista de que o mundo 

no qual o homem é associado o cosmos tem seu corpo como indistinguível. Nesse contexto 

se dará muita importância aos ossos que proporcionarão uma visão estrutural do corpo e 

após isso a associação deste com sua firmeza e flexibilidade, o que fará com que a isso 

sejam incorporadas entidades mecânicas ao corpo que se inicia no século XVI, mas tem seu 

auge no século XVIII em que o universo, de uma maneira geral é visto como uma máquina 

no qual o advento da I Revolução Industrial vai ser de grande ajuda para a consolidação. As 

partes do corpo passam a ser comparadas com peças.  Nesse entremeio, no século XVII, a 

invenção do microscópio vai proporcionar a observação de partículas cada vez menores do 

corpo humano recuando cada vez mais as fronteiras de onde se podem apreendê-lo trazendo 

uma fragmentação ainda maior desse.  O corpo tido como um maquinário se torna algo cada 

vez mais presente no dia a dia dessas pessoas sendo a terminologia mecânica muito usada. 
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Com o descobrimento da fibra que seria “a parte das partes” a fragmentação se torna ainda 

maior e com ela a mecanização desse corpo também. Essa fragmentação será uma forma de 

compreender o todo sem destruí-lo. (Mandressi, 2010 pag. 474-478, Vol. I) 

Há a partir daí, contudo uma reorientação dos estudos do corpo, apesar dos fluidos 

continuarem na pauta a inspiração será de ordem mecânica, ou seja, o corpo nessa época tem 

como mote de observação a filosofia mecanicista e o funcionamento interno dessa nova 

máquina que desperta interesse. A saúde e a doença vão ser medidas de acordo com o bom 

funcionamento dessa máquina traduzindo a teoria humoral em teoria hidrostática. O sangue 

então vai ser um dos antigos humores que irá despertar a curiosidade dos médicos e cientistas, 

pois nutre o corpo e começa- se o questionamento de onde ele parte para onde ele vai. Como 

sempre o ponto de partida eram as obras de Galeno que mostravam que o sangue se originava 

do fígado, porém em 1603 William Harvey,  através de observações conclui que o sangue 

“circulava” pelo corpo mediante o movimento dos batimentos cardíacos. A circulação do 

sangue é mais um dos fatores que fará com que o corpo seja tratado como uma máquina. 

Claramente surgirão doutrinas opostas que verão o corpo como contendo uma alma que terá o 

poder de presidência, e a doença nesse caso seria um distúrbio vital provocado pelos males na 

“anima”. No século XVIII também com o avanço das pesquisas no corpo vivo o 

questionamento da filosofia mecanicista se torna cada vez mais presente. (Mandressi, 2010 

pag. 457- 459, Vol. I) 

 

No século XIX, os exercícios que antes eram promovidos em datas específicas 

juntamente com as festas, passam a ocorrer independentes desse e começam a priorizar os 

resultados. As corridas passam a ser cronometradas e tabelas com os desempenhos são 

feitas, com as “cifras‟ que se deveriam ultrapassar para que se ganhassem”. A violência que 

existia anteriormente esta cada vez mais sendo execrada nesse meio sendo que os 

regulamentos agora passam a proibi-la e novas práticas corporais também surgem como, por 

exemplo, a ginástica. As antigas referências do esporte como os jogos de péla, boliche, etc., 

não vão desaparecer de uma vez por todas e ainda chegam a influenciar as práticas 

esportivas que nascem no que se diz respeito às qualidades corporais como, força, destreza e 

brutalidade. Na zona rural a existência de jogos violentos, por exemplo, resiste mesmo que 

as autoridades se atenham a elas. Algumas práticas ainda acontecem mesmo que escondidas. 

(Vigarello, 2010 pag. 393, Vol. I) 
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Avança-se o tempo e a medicina se torna cada vez mais importante na descrição das 

doenças, tanto que sua procura se baseia em uma geografia e geometria corporal de influência 

médica. O vocabulário médico na mesma medida começa a se desenvolver e o corpo passa a 

ser visto como algo externo  que deve ser escutado pelos médicos para que seus distúrbios 

sejam ouvidos claramente. Em todas as épocas algo que vai ser constante é o embate entre a 

medicina e o pensamento popular sobre a doença, o que atualmente ainda é uma realidade. A 

doença não vai ser tida aqui como algo somente biológico, mas suas causas estarão 

condicionadas com o modo de vida das pessoas, ou seja, a crença pela qual o modo de vida 

delas influenciará sua doença continua em voga mesmo que extra oficialmente. Mesmo que a 

medicina não tenha avançado ainda nessa época na sua vertente microscópica, a fragmentação 

do corpo será bem presente no estudo das doenças.  

A medicina clínica que se desenvolve em meados do século XIX tem como premissas 

o exame detido de cada paciente para que se fossem feitas as ligações entre sintomas e as 

lesões, analisando, tanto os órgãos como os tecidos. Sydeham e Boerhave pregarão a 

descrição atenta das doenças. Em suas palavras: 

Aquele que pretender apresentar uma história das doenças deverá renunciar a 

todas as hipóteses filosóficas e perceber com muita exatidão os mais ínfimos 

fenômenos das doenças que são claras e naturais, imitando nisso os pintores 

que em seus retratos, têm um cuidado enorme para reproduzir até os 

mínimos traços das pessoas que querem representar.
4
 

A influência de ambos, segundo Faure (2010) são os filósofos Bacon e Descartes que 

também associarão os médicos aos pintores. Tanto um quanto outro deveriam fazer seu 

trabalho minuciosamente. 

A medicina atual teria que empreender um esforço para que a doença fosse vencida a 

qualquer custo, e para isso significava adiar a morte. Doenças como câncer e tuberculose 

passam a ser extremamente exploradas em ordem de exterminá-las uma vez que eram vistas 

como chagas sociais, elas fazem com que a decomposição do corpo se dê cada vez mais e 

logo o estudo em nível celular para combater as doenças começa a ser desenvolvido. O 

vocabulário médico se populariza, e os discursos sobre o corpo e as doenças também fazendo 

com que o próprio indivíduo passe a escutar seu corpo mais atentamente e se vigiar. 

                                                           
4
  FAURE, Olivier. O olhar dos médicos, pg.18. In: História do Corpo – 2. Da Revolução à Grande Guerra. 

Petrópolis, RJ: Vozes, 2010.  
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A ambição dos médicos em conhecer o corpo e as causas das doenças faz com que o 

paradigma do corpo máquina retorne com toda força. Os médicos passam a pesquisar em 

laboratórios, os órgãos, tecidos, células e suas respectivas funções através do 

desenvolvimento da fisiologia experimental, vendo assim os processos químicos presentes no 

funcionamento do corpo humano- essa “máquina viva” composta de elementos orgânicos e 

com a doença sendo o retrato fisiológico de falha dessa máquina. 

 No campo dos esportes haverá a exigência de novas medidas, novos gestos, o mundo do 

trabalho também vai influenciar principalmente na precisão dos movimentos geometrizados e 

calculados para uma melhor eficácia. Aqui o corpo moldado na fábrica é mais aparente do que 

o corpo moldado pelo esporte, porém este começa a se destacar na estilização dos corpos. As 

práticas que antes eram violentas passam a ser controladas, codificadas, aprendidas. Os 

músculos aqui já começam a ser mencionados e o corpo em razão do esporte passa a ser visto 

de uma forma mais técnica. O uso da água e dos banhos e o desenvolvimento da natação 

também ajudarão no desenvolvimento do exercício, que será visto como uma forma de 

resistência; nadar seria, portanto enfrentar um elemento hostil, aqui apesar de haver alusões 

aos músculos, o que prevalece aqui ainda é a questão do confronto entre corpo e elemento 

natural. 

Claramente que se perceberá que os exercícios causam uma modificação corporal 

aparente, ajudando na modelação da silhueta. A nova postura a ser seguida é a do dandy, 

cavaleiro florentino que tinha uma dieta regrada, exercícios e repousos. Um novo papel é 

dado à respiração e o peitoral será muito privilegiado, marcando a força e a saúde desse 

novo indivíduo. Substitui aqui na figura do dandy a postura aristocrática por uma postura 

que leva em conta a condição física do corpo e luta contra a decadência deste bem como 

culto de si, ou seja, investir na aparência física e na saúde através de alimentos, como 

vegetais, legumes, água e biscoitos. O dandismo será muito comum, principalmente nos dias 

de hoje uma vez que suas características evidenciam a afirmação pessoal através da 

afirmação das qualidades corporais. Contudo, ainda nessa época a magreza continua 

malvista, como um sinal de pobreza, e os burgueses ainda queriam cultivar as gorduras 

abdominais. (Vigarello, 2012 pag.428, Vol. II) 

Não se pode esquecer a medicina e o desenvolvimento do diagnóstico das doenças que 

objetificam ainda mais o corpo e o penalizam pela sua fragilidade em carregar algo 

prejudicial ao indivíduo. 
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 Michel Foucault vai denominar de “tecnologia política do corpo”, a racionalização do 

corpo para a força de trabalho, bem como a justaposição desses corpos nas instituições 

sociais através da constituição do que ele chamou de “corpos dóceis”, corpos disciplinados 

conforme os desígnios das instituições sociais. 

Para que isto fosse possível surgem inúmeras aparelhagens corretivas que além de 

disciplinar, ajudam a corrigir.  O corpo nesse contexto passa a ser rascunho de um objeto 

confiável, digno de procedimentos científicos, passa ser também uma fronteira, fator de 

individuação na medida em que se retraem a concepção de pessoa das sociedades 

tradicionais dando lugar ao individualismo ocidental. 

Os movimentos agora passam a ser analisados e a produção de forças através deste bem 

como a velocidade do tempo passam a ser medidas. Os exercícios são organizados para que 

sejam realizados em mais vezes por unidade de tempo. A ginástica passa então a ser 

instrumentalizada e os números aparecem aqui para que ela sempre supere seus próprios 

resultados e os tornem cada vez mais eficazes. Ela não será somente composta de resultados, 

mas também de gastos energéticos, exercícios e novas hierarquias de movimentos que irão 

do mais simples ao mais complexo propondo uma reinvenção das séries e das progressões. 

No século XIX o movimento parcial, ou seja, o trabalho de uma só parte específica do corpo 

com exercícios localizados se especializará. A musculação atual também partirá desse 

princípio de trabalhar cada parte específica para o aperfeiçoamento muscular e 

consequentemente aperfeiçoamento do todo. A ginástica passa a ser uma nova técnica 

pedagógica de aprendizagem e aperfeiçoamento de novos movimentos, dos músculos e do 

corpo (Vigarello, 2012 pag. 411, Vol. II) 

A filosofia mecanicista trará novas noções, medidas e fórmulas para a sociedade a partir 

do séc. XVII, passando de uma “scientia contemplativa” para uma “scientia ativa” tendo 

como seu expoente Galileu. A natureza passa a ser subordinada ao homem e não mais o 

contrário. Aqui também a filosofia cartesiana será de grande importância, pois colocará o 

corpo como um acessório e que, contudo não pode faltar uma vez que é o fator de existência 

desse homem racional que surge. A matemática passa a ser essencial, pois, o cálculo 

racional será mais confiável que os sentidos, submetendo o corpo ainda mais ao seu modelo 

mecânico, um autômato movido por uma alma. O corpo passa a ser um rascunho, um 

antimodelo, algo que deve ser constantemente reparado (Le Breton 2003). 

A medicina aqui já está difundida para um número maior de pessoas, pois se 

aperfeiçoará pelos questionamentos que as pessoas tinham sobre seu corpo, e em 

contrapartida o vocabulário médico descobre novas abordagens sobre o corpo. A crítica 
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àquela medicina especializada que trata mais o corpo do que o doente surge muito por conta 

do sensualismo e de uma nova expressão do humanismo com uma abordagem mais técnica e 

minuciosa sobre a relação entre médico e paciente. A forma com que a sociedade enxerga 

seu corpo muda na medida em que aquela representação naturalista ulterior é subvertida.  É 

claro que as novas representações do corpo, que são derivadas da representação médica não 

fazem desaparecer por completo a visão antiga sobre ele. Como todo processo histórico, as 

pessoas que estavam mais ligadas às essas mudanças assimilaram prontamente as 

modificações, porém as pessoas que viviam no campo, por exemplo, ainda se pautavam pela 

explicação anatômica do corpo, principalmente pelo contato que tinham com os animais. 

 

Aquele que pretender apresentar uma história das doenças deverá renunciar a 

todas as hipóteses filosóficas e perceber com muita exatidão os mais ínfimos 

fenômenos das doenças que são claras e naturais, imitando nisso os pintores 

que em seus retratos, têm um cuidado enorme para reproduzir até os mínios 

traços das pessoas que querem representar.
5
 

 

Esse esforço da implantação da medicina clínica teve grande importância para o Estado; 

a partir dessa implantação homens saudáveis seriam melhores para comporem o exército. 

Todos os países passam a regularizar a prática clínica e a especialização médica. Há o 

desenvolvimento de vários aparelhos que irão auxiliar na observação interna e externa do 

corpo, como os raios-X que mostrarão o sucesso das imagens na descoberta dos sintomas de 

doenças. As substâncias anestésicas começam a ser desenvolvidas uma vez que a dor não é 

mais suportada pelos pacientes e pelo advento guerra os médicos passam a rever o estatuto 

do sofrimento.  

No final do século XIX a distinção clássica que faz do corpo um território estável do 

sujeito se desloca e a gestão social do corpo vai aparecendo dentro de uma nova perspectiva 

culturalista na qual o corpo é uma construção mediante o equilíbrio entre o dentro e o fora. 

Nesse contexto, a preocupação com a aparência vai engendrar uma “fábrica social do corpo” 

(CORBAIN 2012). O corpo se divide aqui em corpo para mim e corpo para o outro, o que 

faz com que o indivíduo se veja apartado do seu, alienado de si próprio por conta da pressão 

social. Revela esse fato a linha tênue que existe entre corpo objeto e corpo sujeito, interior e 

                                                           
5
 Sydeham no século XVII já anunciava mudanças nas observações dos sintomas das doenças, que também é 

uma herança de Hipócrates. Ele é influenciado por Descartes e Bacon em que a comparação entre o pintor e o 

médico era essencial. Aqui se revela um esforço para vencer a doença que não era preenchida pela medicina 

galênica. (Faure 2012 pg.18) 
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exterior, que vai ser importante para o nascimento da psicanálise. Esta irá estudar o aparato 

corporal como um conjunto de representações mentais, ou seja, o indivíduo elabora uma 

imagem consciente deste que vai se destruir ou se reconstruir de acordo com a sua trajetória 

tanto individual como social. Esse cenário possibilita também a ascensão da ginástica e do 

esporte que possibilitará a autogestão desse novo corpo que surge com uma nova 

representação do eu. (Faure, 2012 pag. 44-45 Vol. II) 

A compreensão do corpo e seus mecanismos possibilitam então a volta do paradigma 

mecanicista uma vez que ele deveria ser esmiuçado para o estudo, ou seja, os órgãos, tecidos 

e células. Cada vez mais o seu interior  e ele será visto novamente como uma máquina. 

(Faure, 2012 pag. 49, Vol. II) 

Esse cenário conjuga mais do que visões do corpo e da medicina, conjuga também 

questões filosóficas políticas da época que usarão as descobertas médicas para tratar os 

problemas sociais como forma de prevenção e de mudança sobre o regime precedente. O 

copo nesse contexto será a metáfora preferida para a organização da sociedade e sua própria 

organização será requisitada, pois passará a impressão de que com seu conserto a sociedade 

também estaria no rumo certo. (Faure, 2012 pag. 51, Vol. II) 

Os esportes amadores, diferente da ginástica que tinha o aspecto normativo, usavam o 

corpo de uma forma diferente e pregava ao mesmo tempo espírito coletivo de equipe como 

no futebol e no rúgbi. Porém não excluía o culto às individualidades dentro dessas mesmas 

equipes, o que se vê no futebol ainda hoje. Com a popularidade dos esportes estes ganham 

novos significados e passam a representar termos como raça, nação e império, ou seja, serão 

usados para as mais diversas agendas governamentais que usariam o esporte como forma de 

aclamar o governo. 

A prática esportiva também vai evidenciar novas virtudes masculinas da era industrial 

como a questão do mérito, esforço, competição, desconfiança nas coisas puramente 

intelectuais e também a crença nas diferenças de gênero como naturais. A hegemonia do 

homem branco aqui também é reafirmada. As influências de classe, cor e nação vão 

interferir na construção do corpo masculino nessa época. Somadas à difusão das teorias de 

Darwin surge o medo da deterioração corporal de acordo com a raça a que se pertence. O 

corpo sadio passa a ser cada vez mais importante porque mostra que uma raça superior teria 

o corpo superior e por isso poderia dominar política e economicamente, pois seriam jovens 

que estariam aptos a vencer a luta pela vida. 

O esporte será, portanto uma das formas para a racionalização das práticas corporais, 

bem como sua regulamentação, quando passa a categoria de espetáculo e não mais de 
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combate, sendo produto da modernidade, uma vez que, produz a pacificação do espaço 

social e a imposição de uma nova “economia emocional” ao pregar o autocontrole. (Sabino, 

2004, pag.29) 

Nesse contexto, segundo Sabino (2004), também se origina o bodybuilding, cuja 

importância se deve a ser tal prática a difusora da musculação, bem como do culto ao corpo. 

Para o autor, tal prática inseriu-se tanto na perspectiva do processo civilizatório descrito por 

Elias, quanto no processo disciplinador de Foucault. Nas palavras do autor: 

Seu surgimento coincidiu com o advento da fotografia e o 

fortalecimento da indústria cultural, a qual distribuiu gradativamente 

as imagens dos corpos musculosos (e as crescentes técnicas para 

transformá-los em tais) para uma audiência cada vez mais espalhada 

pelo mundo. Dizer que o surgimento do fisiculturismo significou um 

desdobramento do que Elias designou como processo civilizatório 

significa repetir, com o autor, que a esportificação das atividades de 

luta existentes na Idade Média – maneiras populares, e violentas, de 

resolver conflitos, assumiram a partir de um determinado período, 

uma forma estilizada. É necessário destacar, ao menos brevemente, as 

mutações pelas quais passaram as práticas de atividades físicas para 

melhor compreensão da gênese destas, no caso específico o 

bodybuilding, e seu lugar em alguns contextos sociais hodiernos, sem 

esquecer, contudo, que não é possível divorciar a análise do esporte e 

das práticas corporais do contexto social no qual estão inseridos. Tais 

práticas apenas fazem sentido quando relacionadas com os sistemas 

simbólicos que representam e que as constituem e com outras 

dimensões da sociedade (Sabino 2004, p.28-29) 

 

Para o autor as competições de bodybuilding vão entrar em três vertentes as quais ele 

enumera como sendo a primeira, a estilização dos combates, assim como a maioria dos 

esportes vão se tornar espetáculos, no caso, encenações mais do que combates, o 

bodybuilding  entram nesse sentido como estilização do esporte da musculação, o que o 

autor chama de “estilização da estilização”, uma vez que a força corporal sempre foi 

presente nesse esporte mas nunca o confronto físico, porém a partir de uma certo momento a 

estética passa a ser privilegiada à força. A segunda vertente diz respeito a tal prática se 

inserir dentro de uma prerrogativa de funcionalidade prática dos exercícios, já que nessa 

época os exercícios com peso também eram tidos como auxiliadores na manutenção da 
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saúde. A terceira vertente diz respeito aos Freak shows, apresentações circenses nas quais 

criaturas consideradas “bizarras” se apresentavam e o levantamento de peso, pela questão da 

extrema força corporal também aparecia nessa categoria. Nas palavras dou autor: 

Nestes circos de horrores, homens fortes, gigantes exóticos 

apresentavam seu tamanho e força descomunais para uma platéia ávida 

por novidades consideradas bizarras19 (Bogdan, 1994; Courtine, 1995). 

Assim, o campo do fisiculturismo originou-se de outro campo, o das 

artes e espetáculos circenses – estes por sua vez originaram-se dos 

saltimbancos medievais. (SABINO 2004, p. 37) 

 

 

Com o desenvolvimento cada vez maior das cidades e dos parques para a prática de 

esporte cada vez mais escasso vão fazer com que a escola seja um local privilegiado para o 

aprendizado desse esporte amador, que vai admirar esse novo corpo atlético e os valores do 

fair-play e de esportividade. Começam a ser combatidos aqui, sobretudo pelos professores 

mais jovens aqueles ideais da nobreza que serão substituídos pelos ideais de competição e 

esforço. Os esportes serão moldadores ao caráter e ao ideal do gentleman.  

 

Embora já latente, a noção de sexualidade, criada tardiamente em meados do século 

XIX – quando se fala de corpo traz ao mesmo tempo os discursos que proliferam sobre ela, 

bem como a repressão segundo Foucault.  Essa repressão levará os indivíduos à uma 

vontade incontrolável de saber e sentir essa sexualidade, seja com um parceiro seja sozinho 

através da masturbação, mesmo sendo esta condenada. Thomas Laqueur indica que além 

dessa proliferação discursiva o desenvolvimento da sexualidade também tem suas origens no 

capitalismo nascente que implanta nos indivíduos uma nova mentalidade baseada no 

consumo, algo que o autor critica Foucault por ocultar tal fato. E ao mesmo tempo o 

surgimento da civilização e do progresso como conceitos norteadores induzia os indivíduos 

à reprimenda de seus desejos sexuais. 

A sexualidade e as diferenças biológicas entre homens e mulheres vão suscitar inúmeras 

questões em torno da sexualidade de ambos. Num primeiro momento o prazer sexual será 

vinculado à procriação destinada às mulheres,  segundo vários autores antigos e 

contemporâneos inspirados por aqueles. Enquanto a mulher sofria uma redução de suas 

capacidades o homem era visto como ativo e forte, sobretudo por acreditar por muito tempo 

que o sêmen provocaria a liberação do óvulo, colocando o homem no controle da 



82 
 

procriação, e também retomava de certa forma a antiga medicina humoral e os fluidos, 

acreditando que os homens se enfraqueceriam em caso de uso excessivo de esperma. Nessa 

época as metáforas sobre sexualidade se tornarão abundantes, os atletas serão vistos como 

pessoas pouco ativas sexualmente, pois se acreditava que o exercício físico diminuiria o 

apetite sexual. 
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1.4 A musculação como técnica corporal 

 

Considerando o estudo do corpo e dos exercícios pela ótica de Mauss (2003) a 

musculação pode ser entendida como técnica corporal, uma vez que é uma forma de utilização 

do corpo de forma mecânica e repetitiva, específica de um grupo, uma prática adquirida, ou 

seja, algo imposto mediante uma coerção social sobre o que seria o “corpo perfeito” na 

contemporaneidade. 

Outro aspecto a se levar em conta quando discutimos o corpo, é a transmissão das 

técnicas corporais que, segundo Mauss (2003) começaria na infância, depois do período de 

desmame, através da educação, quando a criança “aprende as noções e os costumes de 

relaxamento, de respiração. Adota certas posturas que geralmente lhe são impostas”. Voltando 

as classificações das técnicas do corpo, o autor enumera que as técnicas são divididas de 

acordo com o sexo e a idade. Sabino (2004) denominou essa divisão dentro da academia de 

ginástica e musculação como divisão sexual do trabalho muscular. Tal divisão se iniciaria no 

espaço geográfico da academia, o que também observo no meu campo, onde estão divididos 

os aparelhos para membro inferior e local em que se concentram as mulheres e os aparelhos 

para membro superior onde se concentram os homens. Nesse campo, a divisão das técnicas do 

corpo entre os sexos, se dá da seguinte maneira: os homens, em sua maioria frequentam a 

musculação e as mulheres, as atividades aeróbicas. A divisão entre homens e mulheres que 

praticam musculação é nítida, os homens treinam a parte superior do corpo, como braços e 

tórax e as mulheres a parte inferior do corpo como coxo e glúteo. A parte do corpo que 

geralmente os dois treinam em comum é o abdômen.  Quando encontravam algum homem 

nos aparelhos de membros inferiores, estes sempre diziam: “odeio fazer perna, só faço porque 

sou obrigado mesmo, cansa demais, prefiro muito mais fazer braço.” Essa frase foi dita por 

um dos alunos, porém todas as frases que ouvi foram semelhantes, além das fisionomias de 

insatisfação quando se encaminha para o exercício de perna e glúteos. O mesmo também 

acontece com as mulheres, frequentemente as ouço repetindo para os professores as seguintes 

frases: “não dá pra você me passar mais exercício de perna do que de braço”. 

Podemos também classificar a musculação no que o autor denominou de “técnicas do 

corpo em relação ao rendimento”. No caso da musculação, é ensinado ao corpo, (adestrado, 

nas palavras do autor), a desenvolver uma série de movimentos, para que resulte em um 

rendimento que, no presente caso, é a perda de calorias e o aumento de massa muscular. Essa 
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questão do adestramento muscular entra também na discussão de Vigarello (1995), sobre as 

panóplias corretoras, ou seja, uma série de dispositivos, usados no começo do processo 

civilizatório, para corrigir corpos que eram considerados defeituosos, como uma forma de 

ordenar os movimentos, assim os aparelhos de musculação podem ser entendidas como 

panóplias corretoras, uma vez que canalizam os movimentos para um determinado fim. Isso 

também pode ser salientado observando na academia, alunos que fazem musculação por 

indicações médicas, em que a utilização do aparelho é orientada para a correção de certos 

movimentos. Baseada em Mauss (2003), constatasse que pratica de musculação se trata de, 

 

[...] um mecanismo de retardamento, de inibição de 

movimentos desordenados; esse retardamento permite a 

seguir uma resposta coordenada de movimentos 

coordenados, que parte então na direção do alvo escolhido. 

(página 410) 

 

Vigarello (1995), mostra que houve também uma especialização dos tais aparelhos de 

musculação e se compararmos com os mesmos há dez anos, veremos todo um 

desenvolvimento tecnológico destes orientado para a ação de produzir condições apropriadas 

dos exercícios físicos, e para uma melhor ordenação dos movimentos e modelação corporal. 
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1.5 Suplementos e Anabolizantes: Parceiros essenciais do praticante de musculação 

 

A partir dos anos 80, a explosão da Geração Saúde começa a mudar a percepção dos 

jovens no quesito saúde, ou seja, a postura das décadas anteriores ligadas à liberação das 

drogas tanto lícitas quanto ilícitas começa a desaparecer e um estilo de vida ligado ao esporte 

começa a prevalecer. Data dessa época a difusão de academias de ginástica, sobretudo em 

território norte americano, bem como a popularização do esporte. Os suplementos alimentares 

que antes eram usados somente por atletas passaram a ser usados por pessoas comuns que 

almejavam resultado em suas práticas de exercícios físicos. Atualmente,  a popularização dos 

suplementos alimentares é total e este é indicado pelos sites nutricionais como uma forma de 

complementação da alimentação dos indivíduos devido ao ritmo de vida que os impossibilita 

de ter uma alimentação totalmente regrada. No Brasil, a partir da década de 90 a entrada de 

suplementos por empresas como a Midway e a Integral médica aponta a ANVISA como 

principal vilã nessa história por não seguir os padrões internacionais de regulamentação de 

alimentos. No nosso país também a trajetória dos suplementos é bem semelhante à história 

norte americana sendo usada primeiramente pelos fisiculturistas e posteriormente sendo 

popularizada para o grande público. Nas palavras de Euclésio Bragança
6
: 

 

[...] “Quando começamos eram poucos os atletas e academias de 

fisiculturismo eram nos “guetos” de São Paulo e outras capitais, e hoje 

ninguém discute o valor da musculação que, aliada a prática aeróbica de 

exercício, soma e muito para os benefícios integrais da saúde e qualidade de 

vida”, analisa. “O espectro se ampliou necessariamente” visto que a 

suplementação interessa a um grande público e obrigatoriamente caminha na 

esteira da consciência de saúde e wellness, o que em outras palavras 

podemos chamar de bem-estar geral, físico e mental e onde a suplementação, 

pela sua praticidade, pelos sabores desenvolvidos e pela eficiência pode 

contribuir para o bem geral.
7
  

                                                           
6
 Euclésio Bragança é um médico cirurgião geral e nutrólogo, doutor, formado pela Universidade Federal do 

Espírito Santo, e empresário brasileiro, fundador, diretor e presidente da empresa de suplementos 

nutricionais Integralmédica. Originalmente cirurgião geral, Euclésio era apaixonado 

por nutrição e fisiologia da musculação e exercícios em geral, 2 e em uma de suas pesquisas, a partir 

da proteína do soro do leite, inventou a fórmula da Whey Protein2, suplemento conhecido mundialmente e 

vendido até hoje, 20 anos após. 2 Com a descoberta do que viria a ser chamado Whey Protein, Dr. Euclésio 

Bragança fundou a Integralmédica, marca pioneira em suplementos nutricionais no Brasil2 e uma das mais 

conhecidas e utilizadas. http://pt.wikipedia.org/wiki/Eucl%C3%A9sio_Bragan%C3%A7a acesso em 05/05/13 às 

15h47min 
7
 http://www.revistasuplementacao.com.br/?mode=materia&id=93 acesso em 05/05/13 

http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cirurgia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nutrologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Doutor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Federal_do_Esp%C3%ADrito_Santo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Federal_do_Esp%C3%ADrito_Santo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Empres%C3%A1rio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Diretor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Presidente
http://pt.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Suplemento_alimentar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Suplemento_alimentar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Integralm%C3%A9dica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nutri%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fisiologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Muscula%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Exerc%C3%ADcio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Eucl%C3%A9sio_Bragan%C3%A7a#cite_note-empresa-3
http://pt.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
http://pt.wikipedia.org/wiki/Soro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Leite
http://pt.wikipedia.org/wiki/Whey_Protein
http://pt.wikipedia.org/wiki/Whey_Protein
http://pt.wikipedia.org/wiki/Eucl%C3%A9sio_Bragan%C3%A7a#cite_note-empresa-3
http://pt.wikipedia.org/wiki/Whey_Protein
http://pt.wikipedia.org/wiki/Integralm%C3%A9dica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Suplemento_alimentar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Eucl%C3%A9sio_Bragan%C3%A7a
http://www.revistasuplementacao.com.br/?mode=materia&id=93
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No entanto, atualmente o que se vê é que os suplementos alimentares também causam 

danos à saúde quando não usados de forma correta podendo até em alguns casos estimular a 

produção de gordura ao invés de ajudar a queimá-la. Esse fato ocorre, pois devido a sua 

popularização muitos indivíduos não recorrem a um nutricionista para receitar o suplemento e 

sim o consomem baseados no que leem e veem nas academias de ginástica, ou através de 

dicas de praticantes que treinam a mais tempo, ignorando as diferenças entre metabolismos. 

Suplemento alimentar, o próprio nome diz, vai suprir algo que seu organismo precisa. Hoje 

eu dia eu vejo que há muito erro na suplementação, tem muito aluno que procura a suplementação 

assim, foi bom pra um amigo meu vai ser bom pra mim. Aqui na academia a gente não indica o 

suplemento, mandamos procurar um profissional indicado. N., professor da academia. 

 A questão da suplementação é, o que a gente fala para os alunos, existem alguns suplementos 

que a gente até comenta “esse aqui é legal” e tal. O ideal mesmo é procurar um médico, um 

nutricionista, um endocrinologista, para fazer algumas avaliações, pra ver o que ele tá precisando 

realmente, algumas coisas básicas que a gente indica é o carboidrato, no caso o malto que é de fácil 

absorção. Vem pra academia tem comer, a gente fala “você tem que comer”, aí a pessoa fala “não 

consigo comer”, ai a gente fala “então toma malto que é um suplemento”, a gente sempre orienta a 

pessoa a procurar um nutricionista, porque tudo que é excesso, no caso tomar um suplemento que não 

é indicado pra ela vai ter algum efeito colateral. R., professor da academia. 

Contudo os suplementos alimentares são amplamente usados pelos praticantes de 

academias. Como dito por eles mesmos é o “néctar sagrado dos praticantes de musculação” 

entre eles o Whey Protein, proteína do soro do leite é o mais consumido e o que os praticantes 

dizem ser o que proporciona maiores resultados muscular. Porém, esses resultados são lentos 

se comparados aos resultados dos esteroides anabolizantes que também têm sido muito usados 

pelos praticantes de musculação. 

Os anabolizantes são muito usados, pois seus efeitos colaterais se dão em longo 

prazo e os seus efeitos na definição muscular são rápidos - o que dificulta que os usuários 

cessem mesmo pelos possíveis riscos ou efeitos indesejáveis. Há uma enorme dificuldade em 

convencer indivíduos jovens que focam seus anseios no “agora” a não usar uma substância 

que lhe causará, por exemplo, câncer de próstata e cardiopatia quando estiverem em idade 

avançada. Seus efeitos em curto prazo são uma excessiva irritabilidade e depressão profunda 

em caso de abstinência (POPE; PHILLIPS; OLIVARDIA, 2000 pg. 133).  

Essas substâncias surgiram através de pesquisas farmacêuticas no final do século XIX 

e início do XX com o médico francês Brown-Sequard, que através de auto injeções de 
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líquidos testiculares de cachorro e porcos da guiné constataram ser possível o aumento da 

força física e da energia intelectual, tornando aquela substância parte do que ele chamou de 

terapia rejuvenescedora do corpo e da mente.  

  O apoio da indústria farmacêutica foi essencial para o crescimento do mercado desses 

produtos. Em 1940, Kochakian descobre as propriedades anabólicas da testosterona, ou seja, a 

sua capacidade de aumento da massa muscular. A partir de então, seu uso se popularizou entre 

esportistas e fisiculturistas e em 1950 teve seu auge de popularização ao ser consumido por 

indivíduos comuns. O uso dessas substâncias passou a ser proibido por volta de 1970 pelo 

Comitê Olímpico, por privilegiar indevidamente alguns atletas (SABINO, 2004pg. 68-72). 

Nas palavras do autor: 

 

O que deve ser ressaltado em todo este processo é a expansão do uso de tais 

drogas. A princípio direcionadas para a terapêutica, elas acabaram 

incrementando ilegalmente os esportes profissionais e amadores e, 

atualmente, têm se tornado objeto de consumo cotidiano de pessoas comuns 

que buscam otimizar sua aparência (SABINO, 2004, p. 71) 

 

Tanto os suplementos quanto os anabolizantes operam na mesma ótica pesquisada 

por Azize (2005) para tratar dos medicamentos para obesidade, depressão e problemas 

sexuais. O discurso biomédico produz a noção de uma “doença” que precisa ser tratada a 

qualquer custo. No caso do presente trabalho, a sobra de gordura no corpo é mal vista, e 

considerada um sinal de que não existe preocupação e cuidado com a saúde própria, levando 

os homens a procurarem diversos medicamentos que resolvam o seu problema, desde o 

remédio para emagrecer até os anabolizantes. 

Estes passam a ser fundamentais na vida de seu usuário, como uma forma de, não só 

atingir o resultado corporal almejado, como também de se sentir “em paz com a consciência”. 

Receitas informais de como se emagrecer mais rápido, ou um remédio emagrecedor; são 

sempre receitados de um aluno para outro, ou até mesmo por professores, “fiquei sabendo de 

um chá que faz milagres”, ou então “tem um creme que se você passar perde medidas”, ou 

então “tem uma água que os fisiculturistas tomam no dia de competição que não incha”. Nas 

palavras do autor, 

 

Já não se trata mais de questionar o porquê do uso de medicamentos. A 

emergência de novas tecnologias de cuidados do corpo e da saúde parece 
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gerar novas obrigações no cuidado de si. Um corpo que já não é mais o 

bastante se torna um consumidor em potencial. Para „ser‟, o corpo precisa 

estar à altura dos desejos dos indivíduos em relação a ele (AZIZE, 2005, 

p.13). 

 

Atualmente se vê a popularização cada vez maior dos exercícios físicos coma difusão 

das academias de ginástica. E com isso o aumento do uso de suplementos alimentares que 

antes eram vendidos somente em locais especializados em poucas farmácias, hoje, em 

qualquer lugar se pode comprá-los sem a menor possibilidade de atestar a qualidade e os 

princípios ativos dessas substâncias. Outro fator também é o aumento da venda desses 

suplementos pela internet. Nas páginas sobre musculação pesquisadas no Facebook há 

diversos links de lojas virtuais que vendem desde suplementos alimentares a roupas para 

ginástica, aumentando dessa forma a facilidade do consumidor em obter tais produtos, que 

apesar de continuarem caros, podem ter seu preço dividido até em dez vezes no cartão de 

crédito, o que levou também a popularização dos suplementos alimentares. 

Outros “suplementos” que vem se popularizando são os termogênicos que são 

compostos usados para acelerar o metabolismo e consequentemente dar uma ajuda no treino. 

As aspas foram usadas, pois pela ANVISA não se tratam de suplementos e sim anabolizantes, 

porque seus efeitos causarão danos aos indivíduos como paradas cardiorrespiratórias, porém 

para os praticantes de musculação eles são sim considerados suplementos pré- treino para 

melhorar o desempenho na musculação o que é constatado em posts das páginas sobre 

musculação pesquisada. Muitos desses posts são de revolta ou de deboche quanto às 

proibições do uso de tais substâncias como é o caso do Jack 3D, que já foi relatado na mídia 

como causador da morte de vários praticantes de musculação e por isso de venda proibida no 

Brasil, porém é vendido nos sites de suplemento e muito apreciado pelos praticantes de 

musculação, visto que a cada venda eles postam a foto no Facebook para mostrar que 

conseguiram burlar a lei brasileira e podem usá-lo nos treinos. 

A contradição maior se evidencia pela musculação ser considerada uma prática 

saudável, que melhora a qualidade de vida do indivíduo. E como já dito, a noção de qualidade 

de vida passa a ser externalizada e não mais internalizada, ou seja, ela será verificada na 

aparência do corpo, mesmo que para alcançá-la seja preciso medidas comprovadamente não 

saudáveis. Outra contradição evidenciada é que muitos praticantes de musculação recriminam 

abertamente o uso de anabolizantes como se constatou nas pesquisas feitas pela Internet e na 
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academia de ginástica. Porém quando se pesquisa mais a fundo vê-se que alguns fazem sim 

uso do anabolizante e também o consideram como um simples suplemento 
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1.6 Sem dor, sem glória: A valorização da dor entre os praticantes de 

musculação. 

 

 

A permanência da indiferença da dor historicamente Faure (2010) teria três elementos 

essenciais, uma delas seria a permanência do ideal cristão em que a dor e o sofrimento eram 

punição divina, mas também uma forma de obtenção de graça; a outra era baseada na 

indiferença que os clínicos tinham com a dor apesar da descrição feita sobre ela pelo doente 

ser muito importante para o diagnóstico dessa dor; e, o terceiro fator se dava ao vitalismo em 

que a dor era uma manifestação dessa força vital que faria com que ela fosse uma parte 

essencial nas etapas de cura e recuperação. Aqui ainda a técnica de Galeno permanece: a de 

diferenciar a dor pulsiva que seria resultante de uma inflamação e a dor pungitiva que seria 

uma dor parecida com aquela infligida por uma picada de agulha. 

Nessa época o estudo das fibras também estará no cerne do estudo das sensações e 

também a descoberta do sistema nervoso e impulsos que constituirão as fontes de estímulos 

dos seres humanos. 

Um tempo depois se terá um retorno do conhecimento da dor e será constatado que ela 

é a melhor forma de chegar ao conhecimento dos sentidos - e os filósofos a usarão para 

explicar a natureza humana, a sensibilidade o que vai fazer com que os médicos fisiologistas 

também olhem a dor com especial atenção. Essa redescoberta da dor a revestirá de virtudes 

positivas. Hoffman recorre aos humores para destacar que a dor é uma evidência de que os 

humores pecantes estavam saindo do corpo. A dor passa a ser uma manifestação salutar que 

não deve ser impedida porque fortalecerá o corpo. Ao mesmo tempo em que os médicos vão 

dar especial atenção aos relatos de dores, também duvidarão e muitas vezes acreditarão ser 

exagero dos pacientes. Porém aqui se tem o início da negociação médico paciente uma vez 

que a dor tem caráter individual e o médico não tem como saber o que o paciente sente em um 

primeiro momento a não ser pelo relato do paciente. 

Apesar das pesquisas com anestésicos serem feitas por químicos, a anestesia vai ser 

uma revolução na área médica. Os dentistas serão os primeiros a usar os anestésicos, e após 

isso os médicos terão que usá-los também já que a demanda dos pacientes pela anestesia vai 

aumentar, e o limiar do sentimento da dor vai diminuir. As guerras vão mudar a indiferença 

dos médicos em relação à dor, e a introdução da anestesia também vai mudar as relações entre 



91 
 

médico e paciente. Inicialmente muitos médicos resistirão ao uso da anestesia por pensar que 

reduzir o paciente à condição de cadáver não era digno e que a supressão da dor não era algo 

científico. Ao mesmo tempo em que a dor continua sendo glorificada, várias substâncias que a 

mascaram, passam a ser populares como a morfina que o é princípio ativo do ópio isolado, 

que com certeza nas primeiras aplicações muitos danos foram causados pelo mau uso ou 

abuso do uso desses. Porém após 1850 o uso da morfina será institucionalizado e também 

aparecerão duas outras substâncias com poderes anestésicos, o éter e o clorofórmio. 

Alguns filósofos não concordarão com a empreitada anestésica por acreditarem que a 

vida não poderia existir sem a dor, e começaram a se questionar se a dor realmente era 

suprimida ou só sua lembrança seria roubada por alguns segundos. Problemas de ordem ética 

se acercaram, como por exemplo, se os médicos não poderiam se aproveitar das mulheres sob 

o efeito de anestesia já que estas estavam imóveis e inconscientes. O aparecimento dos 

analgésicos também ajudará com que a dor seja aplacada e a tolerância para com ela diminua 

cada vez mais. 

Em meados do século XIX as investigações sobre as ligações cerebrais se tornarão 

cada vez mais precisas e a dor deixa de ser uma simples sensação e será entendida como um 

estado emocional proporcionado pelo aumento da secreção de adrenalina e por outras reações 

do sistema simpático (CORBIN, 2012). Michel Foucault fala de uma “tecnologia das 

insensibilidades”, em que castigos corporais eram infligidos na escola com essa valoração 

benéfica da dor. Os castigos corporais e a dor consequente eram nada mais que formativos. 

Nesse contexto sua ambiguidade durará até os dias de hoje começará a ser vista como 

incômodo e como sinal de força – não obstante em que alguns casos inspirarão compaixão. 

Segundo Jean Pierre Peter a dor nas sociedades ocidentais nunca deixou de ser 

associada com a doutrina cristã, bem como a doutrina de resistência e força vinda do 

estoicismo e do epicurismo. A religião vai explicar em grande parte a ocorrência da dor no 

indivíduo como decorrente do pecado original, e o martírio e ascetismo serão bem vistos, 

apesar de as sociedades ocidentais, paradoxalmente quererem acabar a todo custo com essa 

sensação dolorosa. A retomada da história da vida dos santos que esqueciam a dor e seus 

corpos por uma salvação nos moldes da Paixão de Cristo irá exercer muita influência, 

sobretudo no século XX, ou seja, apesar de todos os esforços da medicina para uma 

institucionalização da dor, bem como de sua objetividade a laicização dessa será um processo 

demorado. 
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A dor, ao contrário do pensamento do senso comum, não é algo somente fisiológico, 

mas também um fato, biológico, sociológico e cultural. Ela é fruto de uma educação e por isso 

não escapa ao vínculo social. A “dor sentida” não é apenas um fluxo sensorial, mas uma 

percepção que levanta a questão da relação do individuo com o mundo, não só uma relação 

sociológica, mas também uma relação simbólica. (Breton, 2007) 

No cotidiano da academia de ginástica a dor vai ser constantemente considerada como 

um estímulo para a prática de exercícios. A máxima americana “No pain no gain” que 

significa “sem dor não existe ganho”, como já dito será um mantra e uma regra ao mesmo 

tempo, que servirá de apoio aos praticantes de musculação, na medida em que, se a dor não 

estiver presente após um dia exaustivo de exercício o seu dever na  construção corporal não 

foi cumprido. Tal fato é elucidado pela fala do blogger Anderson Barbosa em um de seus 

vídeos sobre dicas de treino: 

 

“Sua mente mandou você parar por que você começou a sentir dor, só que você tem que 

ultrapassar essa barreira para ter uma hipertrofia maior, ter mais hipertrofia. Quando você sair do 

treino e estiver tudo dormente, aí você está fazendo o certo.” 

 

Esse fato é confirmado não só pelas postagens coletadas na internet como também pela 

observação do cotidiano da academia em que inclusive os professores também falam sobre a 

“dor boa”, que seria aquela resultante de uma série de exercícios bem feitos. Superar essa 

dor acolhê-la mostra o sucesso daquele indivíduo, o que faz com que muitos praticantes de 

musculação corram sérios riscos, pois a dor pode ser advinda da má execução do exercício 

ou do seu excesso, o overtrainnig. Alguns praticantes, com medo de perder os resultados já 

obtidos, costumam treinar mesmo com lesões. 

Tem, tem, só que normalmente, essas pessoas o que a gente orienta normalmente essa pessoa vem 

conversar com a gente e fala ”ah! Meu ombro tá doendo porque eu caí de moto e o que você 

acha?...Melhor não treinar”. Mas eles vêm mesmo machucados, eles vêm pra treinar, mas a gente 

orienta não treinar por que senão a pessoa faz exercício errado, melhor recuperar e depois voltar, 

mesmo assim eles vêm, ou porque gosta do ambiente, gosta de estar junto com a turma e vem ver a 

turma treinar. M, professor da academia. 

“Tem gente que, tem gente que vem, fala “eu tô com uma dor, aqui, tô como uma dor ali” e a gente 

fala ” é perigoso machucar”, e aí fala “ah não já tô machucado mesmo”. R., professor da academia 
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Alguns alunos ignoram a orientação do professor, desta forma, este não terá nem 

conhecimento da lesão do aluno, justamente pela obrigação de não perder o tempo, de estar 

ali e fazer o melhor para seu corpo. De acordo com o último depoimento, a dor, nesse caso 

pela lesão, já existe, pelo menos que a ela seja acrescida a tal “dor boa” ocasionada pelo 

exercício físico. 
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2. O templo do corpo: Análise da academia de ginástica on e off-line 

 

A pesquisa de campo teve início no meio virtual. Seu “local” foi à página Facebook
8
, 

atual rede social mais usada no Brasil, na qual os usuários criaram páginas para falar de 

assuntos específicos de musculação como, Eu curto musculação, e Em um relacionamento 

sério com a academia e páginas internacionais como a Muscle and Strength. Nessas páginas 

foram coletadas fotos e frases, bem como registrados comentários (posts) sobre as fotos 

postadas, o que possibilitou traçar o perfil dos praticantes de musculação. Posteriormente, 

foram analisadas páginas de celebridades do mundo fitness que contavam com páginas online 

na mesma rede social com o intuito de divulgação do seu trabalho bem como dicas aos 

seguidores de dietas, musculação e suplementação, como o “Canal do Ander” e canais que 

também visavam o entretenimento dos seus seguidores como o “MRMaromba” cujo conteúdo 

são paródias de músicas famosas com termos usados no dia a dia do praticante de 

musculação. Outra rede social que atualmente tem enorme participação dos praticantes de 

academia é o Instagram, em que são publicadas fotos e vídeos somente e as descrições deste. 

Como na nossa sociedade atual, a divulgação da imagem tem ganhado cada vez mais 

importância, não é de se duvidar que tal rede social atingisse o ápice de seu sucesso. As tais 

“celebridades” do mundo da musculação então gerenciam simultaneamente contas no 

Facebook, Instagram e também no Twitter. 

Atualmente as relações sociais são realizadas com grande frequência no meio virtual. 

Segundo as pesquisas do Instituto Ibope Media, o Brasil é o quinto país com maior número de 

pessoas conectadas, tendo um aumento de 27% para 48% de 2007 a 201.  A internet é 

acessada, em primeiro lugar, na lan house com 31%; em segundo lugar, o acesso acontece na 

própria casa 27%; o terceiro local seria a casa de parentes e/ou amigos que ficou com 25 %. 

Ainda dentro da pesquisa, constatou-se que 57,2 milhões de usuários acessam a internet 

regularmente, sendo que 38% diariamente, 10% de quatro a seis vezes por semana, 21% duas 

                                                           
8
 Facebook é um site e serviço de rede social que foi lançada em 4 de fevereiro de 2004, operado e de 

propriedade privada da Facebook Inc.. Em junho de 2012, o Facebook tinha mais de 950 milhões de usuários 

ativos. Os usuários devem se registrar antes de utilizar o site, após isso, podem criar um perfil pessoal, adicionar 

outros usuários como amigos e trocar mensagens, incluindo notificações automáticas quando atualizarem o seu 

perfil. Além disso, os usuários podem participar de grupos de interesse comum de outros utilizadores, 

organizados por escola, trabalho ou faculdade, ou outras características, e categorizar seus amigos em listas 

como "as pessoas do trabalho" ou "amigos íntimos". O nome do serviço decorre o nome coloquial para o livro 

dado aos alunos no início do ano letivo por algumas administrações universitárias nos Estados Unidos para 

ajudar os alunos a conhecerem uns aos outros.O Facebook permite que qualquer usuário que declare ter pelo 

menos 13 anos possa se tornar usuário registrados do site. <http://pt.wikipedia.org/wiki/Facebook >  acesso em 

24/09/12 11:40.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Site
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_social
http://pt.wikipedia.org/wiki/4_de_fevereiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/2004
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Facebook%20%3e%20%20acesso%20em%2024/09/12
http://pt.wikipedia.org/wiki/Facebook%20%3e%20%20acesso%20em%2024/09/12
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ou três vezes na semana, 18% uma vez na semana.  Tais dados só comprovam a relevância de 

uma pesquisa efetuada online, uma vez que muitos dos praticantes de academia também a 

utilizam
9
. 

Esse meio o qual sempre foi um aliado das pesquisas no que concerne à coleta de 

dados e a busca de referências passa a ser utilizado pelos pesquisadores sociais como uma 

forma de estudar as formas de interação que são proporcionadas pelas mais diversas redes 

sociais, configurando um novo tipo de constituição sociocultural. 

A antropologia também descobriu uma forma de se aliar a esse meio realizando 

pesquisas de cunho etnográfico na rede. Despertou de início a desconfiança de seus pares que 

clamavam ser a antropologia fruto de relações sociais reais, o que não poderia acontecer na 

rede, uma vez que a interação seria somente entre o indivíduo e computador, sendo 

impossível detectar detalhes estruturais que pudessem determinar o objeto de estudo. 

Muitos antropólogos, entre eles Amaral (2005), conseguiram mostrar que a 

possibilidade da pesquisa de campo, além de poder ser real via internet é também eficaz, para 

detectar as interações sociais. O “campo” virtual obviamente teria suas particularidades que 

deveriam ser observadas pelo pesquisador, como a forma de se comunicar, se portar no ato da 

interação, bem como diferenças no momento de “chegar a campo” e da relação entre 

pesquisador e pesquisado, bem como saber quando as relações entre os grupos pesquisados só 

ocorrem online, ou também passam para o off-line.  

Essa forma de interação entre os participantes das páginas pode ser entendida como 

Recuero (2008) entendeu em sua pesquisa sobre fotoblogs no qual usou o estudo das 

comunidades virtuais para estabelecer a complexificação do ciberespaço pelos novos usos que 

a ele são dados pelo aparecimento das redes sociais, que seriam para a autora uma associação 

de autores conectados que formariam os nós de conexão. Ela usa o termo comunidade virtual 

para descrever a associação, a interação e os laços sociais das pessoas dentro desses grupos e 

as separa em três categorias: as comunidades virtuais emergentes, as de associação e as 

comunidades virtuais híbridas. As primeiras seriam comunidades que forjariam laços mútuos, 

ou seja, os participantes da comunidade interagem entre si, através de comentários sobre o 

que foi postado, criando uma relação entre eles. Já nas comunidades de associação os agentes 

interagem entre si entre tópicos de mensagens; o único espaço de interação será a 

comunidade. O processo de criação também não é emergente, ele é de cima para baixo, ou 

                                                           
9
 Fonte: http://tobeguarany.com/internet-no-brasil/ acesso em 15/05/2014 
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seja, alguém cria a página e convida alguns integrantes para participar gerando assim laços 

associativos que independem da sociabilidade do grupo. E por último as comunidades 

híbridas que conjugariam os dois tipos acima. 

As páginas estudadas para tal pesquisa se enquadram no tipo de comunidade virtual 

associativa uma vez que a página é criada por alguém que recebe o nome de moderador, por 

ser o responsável pelas postagens. O internauta, para receber as postagens, o precisa “curtir” a 

página e as mensagens postadas pelo moderador aparecerão na sua linha do tempo do 

Facebook possibilitando ao usuário, comentar, curtir e compartilhar a mensagem. 

No contexto da pesquisa sobre musculação o meio virtual se mostrou propício para a 

coleta de dados que levaram a detectar os sentimentos dos praticantes. Conjugada com a 

pesquisa de campo na academia de musculação, pesquisar tais páginas na rede social 

Facebook só ratificou o já pesquisado, bem como acrescentou novos termos à pesquisa 

recente. Dentro dessa comunidade virtual associativa foi possível traçar as interações sociais 

dos praticantes de academia e saber mais sobre o “mundo” das academias de ginástica e 

musculação. Os usuários das páginas não estabelecem relação entre si, porém pelos posts 

lidos todos compartilham entre si a realidade das academias que frequentam e de como se 

sentem em relação à construção do “corpo perfeito”, ou seja, o corpo “malhado”, “sarado” e 

sem gordura. 

Ao entrar no meio virtual o pesquisador se depara com uma gama de informações que 

podem ser utilizadas em sua pesquisa desde páginas acadêmicas sobre o assunto até paginas 

criadas por grupos de interesses. Após delimitar o seu objeto e o grupo a ser pesquisado, 

deve-se entender que o meio virtual não está separado do meio “real” como se fossem 

distintos. 

Retorna aqui a discussão sobre a reelaboração dos conceitos antropológicos como o de 

“campo”, “familiaridade com o grupo”, “chegar a campo”, “interação 

pesquisador/pesquisado”. Esses conceitos serão um pouco modificados de acordo com a 

circunstância, porém podem ser transpostos para o meio virtual na medida em que vai 

transcorrendo a pesquisa, ou seja, “chegar a campo” seria uma forma de se familiarizar com 

os protocolos de conexão da internet, saber quais grupos de discussões, pesquisar e observar 

as interações que ali ocorrem.  A “interação entre pesquisador/pesquisado” será diferente da 

que acontece face a face, uma vez que a questão de espaço e temporalidade será mudada, pois 

o pesquisador pode conversar com o seu pesquisado através de chats (bate- papo) ou por e-
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mail. Atualmente as videoconferências também são muito usadas o que permite a visão das 

expressões do pesquisado mesmo a longa distância. 

Diante desse contexto podemos observar a internet como um espaço psicológico que 

favorece a exploração pessoal e grupal de emoções e identidades, capaz de criar novos 

comportamentos, proporcionando inclusive o desenvolvimento de maior confiança entre as 

pessoas. Elas se tornam mais acessíveis, uma vez que, no meio virtual a pressão social é 

menor, suas ações e comportamentos não são regulados a todo o momento sendo um local de 

descontração e lazer. Esse fato acontece também ao antropólogo que não fica mais como 

antigamente isolado em seu campo. (AMARAL, 2005) 

Toda pesquisa de campo começa com a observação de grupos, e para iniciar essa 

observação temos que num primeiro momento nos familiarizar com a linguagem usada na 

internet que Amaral (2005) chama de “Internetês”, ou seja, uma linguagem própria usada 

somente naquele local como exemplo as abreviações de palavras e os neologismos que só 

fazem sentido nesse contexto. A autora também chama atenção para o que ela denominou de 

“Netiqueta”, as regras de etiqueta que você deve observar no meio virtual sobre o que é 

adequado ou não nas trocas de mensagens entre os usuários. Aprender a usar programas 

específicos, como no caso da minha pesquisa, aprender a usar o Facebook, e aprender alguns 

conceitos como os de privacidade na internet, tempo na internet e expectativas pessoais. 

Sempre observar que alguns grupos não se contentam somente com a interação online e 

querem estendê-la ao off-line o que aumenta a dimensão da pesquisa. 

A partir daí cabe ao pesquisador “entrar em campo” e começar a observar. Nessa fase 

além da linguagem tudo deve ser relatado, como posts, links, comentários, no diário de 

campo- essencial para pesquisa etnográfica clássica, também será imprescindível para a 

etnografia virtual na medida em que as anotações serão importantes para as análises 

posteriores. Para Winkin(1998), o diário de campo deve ser dividido para separar os 

comentários das notas subjetivas, já que para ele o diário de campo possui três funções:- a 

emotiva, que seriam as anotações subjetivas do autor, a empírica, como coleta de dados e a 

reflexiva e analítica que trata do surgimento de categorias e padrões de análises através da 

interatividade entre pesquisador e pesquisado. Um problema também a ser discutido dentro da 

pesquisa de campo virtual é acerca da efemeridade dos dados, pois algo que foi postado pode 

ser retirado, bem como novas postagens sobre o assunto podem ser feitas todos os dias o que 
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aumenta o trabalho do pesquisador sobre como filtrar essa gama de dados que está à sua 

disposição. (FRAGOSO, 2012) 

Outro ponto que deve ser problematizado, e muitos autores consideram essencial nessa 

discussão, é o grau de inserção do pesquisador dentro dos grupos sociais de pesquisa e seu 

engajamento com a mesma. Depois da inserção no campo o pesquisador pode escolher 

permanecer em silêncio, ou não o que muitos autores vão denominar de “lurking”, ou seja, 

observar sem participação ativa.  Muitos levarão em consideração as questões éticas como a 

faixa etária de seus observados, ou em caso de pesquisa sobre doenças, nas quais a 

“interferência” do pesquisador poderá influenciar a estrutura e os processos da pesquisa 

qualitativa gerando algumas complicações que poderão fragilizar tanto os pesquisadores como 

os pesquisados.  

Outra posição tomada pelo pesquisador pode ser a de insider. Essa posição é a mais 

controversa, pois muitos acreditam que o insider possa comprometer a narrativa etnográfica 

ao colocar nela elementos autobiográficos e seu pré-conhecimento sobre a cultura estudada 

uma vez que já faz parte dela.  Segundo Amaral (2005) a etnografia na perspectiva do insider, 

dentro de determinados assuntos, pode proporcionar um elemento subjetivo importante. A 

condição do pesquisador como insider deve ser problematizada, e também a interferência 

desse fator no próprio objeto, não como uma característica prejudicial à pesquisa. Tal 

pesquisador deve desenvolver ao longo da pesquisa estratégias de distanciamento de seu 

objeto para tratá-lo somente com tal. Como diz Da Matta (1981), “tornar estranho o que é 

familiar e tornar familiar o que é estranho”. 

 Nas recentes pesquisas o distanciamento se torna mais fácil por ser um ambiente 

desconhecido, porém ainda me insiro na categoria de insider já que estou familiarizada com  

as práticas da musculação, e  com alguns termos. Ao contrário do que se  pensa a narrativa de 

um integrante do campo como pesquisador pode trazer uma nova ótica à pesquisa e ao assunto 

pesquisado 
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2.1 Etnografia e Internet: as diferentes formas de denominação. 

Uma das problemáticas dessa nova pesquisa será: como denominá-la? O primeiro a 

denominar essa nova forma de pesquisa é Robert Konizets em meados dos anos 90 quando da 

sua pesquisa sobre comunidades de consumo online, a chamou de netnografia. Relembra-o 

que o termo etnografia também era um neologismo quando surgiu na antropologia no séc. 

XIX para dar conta daquela gama de estudos relacionados a outras etnias, o termo por ele 

sugerido pontua as diferenças sofridas pelo método etnográfico quando este é transposto para 

o ambiente digital levando em conta as relações que os indivíduos estabelecem dentro e fora 

dele. Não seria a netnografia, então só um monitoramento dos sites, mas sim uma forma de 

entender as práticas culturais de grupos em um sentido mais amplo. (FRAGOSO, 2012) 

Christine Hine (2000) por sua vez falará de uma etnografia virtual. Segundo ela, esta 

seria uma abordagem adaptativa para a reflexão da complexidade das crescentes relações que 

se estabelecem dentro do mundo virtual como, por exemplo, a mudança nas concepções 

espaço-temporais, ou seja, no online as concepções de “aqui” e “agora” são muito diferentes 

do que elas são no off-line. Dentro desse aspecto, a etnografia virtual deveria ser 

compreendida em seu caráter qualitativo, possibilitando analisar a internet sob duas óticas: 

uma como cultura e local de manifestações da vida do indivíduo, e outra, como artefato 

cultural, algo indispensável para a constituição da tradição dos indivíduos neste século. O 

“campo” de pesquisa seria então construído a partir da reflexividade e da subjetividade para a 

compreensão do papel e da complexidade das formas de comunicação pelo computador, 

segundo ela essas formas de interação se intensificaram, e hoje é extremamente necessário no 

nosso cotidiano, o que levou a autora a questionar se não teria a etnografia virtual voltado a 

ser somente etnografia, visto que o virtual é parte das nossas relações mais corriqueiras. 

(FRAGOSO, 2012) 

Outros termos  como webnografia, ciberantropologia também aparecem, para 

pesquisa de mercado e tendências dos consumidores. Porém mais do que o termo com que 

será chamado, o importante é a compreensão de que as novas tecnologias de comunicação têm 

influenciado o cotidiano dos indivíduos bem como sua cultura, sendo que atualmente as 

combinações entre relações on e off-line são cada vez mais frequentes. 

Para o estudo da perspectiva antropológica, usei a vigorexia como pano de fundo para 

examinar como o corpo e o culto a este estão generalizados na nossa sociedade e em maior 

proporção dentro das academias de ginástica e musculação, já que sou praticante e percebia 
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que lá o corpo era algo essencial. Utilizando o Facebook para uso pessoal descobri também 

páginas que eram direcionadas para os praticantes de musculação que queriam dicas de dietas, 

exercícios, ou apenas compartilhar os sentimentos de fazer parte de uma academia, de “treinar 

pesado” como eles falam. 

Apesar do diário de campo ser essencial para a pesquisa não o mantive, porém todos 

os dias salvava algumas fotos postadas pelas páginas que continham frases que podem ser 

analisadas e que também são ditas na academia.  

          A foto abaixo, por exemplo, mostra o espírito dos praticantes de academia que 

não rejeitam a dor como seria de praxe a muitas pessoas, contrariamente  eles a acolhem como 

algo inerente ao um treino bom e que os levará à glória, sendo a frase de ordem dos 

praticantes de musculação o “no pain no gain”, ou seja, sem dor não tem ganho.”  

Outra questão analisada no estudo das páginas é a do corpo usado como objeto de 

consumo. No campo da academia não somente os produtos relacionados ao corpo, mas 

também este é algo a ser desejado. Nas fotos de homens e mulheres com o corpo sarado são 

recorrentes muitas vezes nas legendas: “você queria ter um corpo assim?” “ou quantas 

curtidas essa pessoa merece?” mostrando o corpo sarado como algo imprescindível para as 

relações sociais. Muitas vezes as fotos são das chamadas “evoluções” das pessoas, ou seja, 

elas fazem uma montagem de suas fotos e de como foram emagrecendo e se tornando 

“saradas” ao longo dos anos e recebem vários elogios nos comentários. “Outra postagem 

muito comum é aquela que contém pessoas deficientes que „treinam pesado‟”, ou pessoas 

idosas que treinam para mostrar que nos dias atuais não há desculpa para não possuir o “corpo 

perfeito”. 

O que me chamou à atenção nessas páginas foi quando me deparei com o termo que eu 

uso na pesquisa, vigorexia, usado por eles como uma crítica àqueles que a chamavam de 

vício, e não como algo muito bom, uma vez que para eles este termo  remete às pessoas que 

usavam drogas, cigarros e bebidas e não a eles que querem ficar saudáveis. Muitos posts 

mostram que eles apesar de treinarem se sentem “pequenos”, um dos sintomas da vigorexia 

segundo a visão biomédica. 

Um tópico recorrente aos praticantes de musculação é o uso de suplementos 

alimentares. Tanto os suplementos quanto os anabolizantes, segundo a pesquisa de Azize 

(2002; 2005) sobres medicamentos para tratar obesidade, depressão e problemas sexuais; 
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teriam as mesmas funções destes mencionados. O discurso biomédico produz a noção de uma 

“doença”, que precisa ser tratada a qualquer custo. No caso do presente trabalho, a sobra de 

gordura no corpo é mal vista, sinal de que não existe preocupação com a saúde, levando o 

indivíduo a procurar diversos medicamentos que resolvam o seu problema, desde o remédio 

para emagrecer até os anabolizantes. Estes passam a ser peças fundamentais na vida do 

usuário, uma forma não só de atingir o resultado corporal almejado, mas também de se sentir 

“em paz com a consciência”. Nesse contexto, todos os aparatos potencializadores da forma 

como os suplementos e anabolizantes que puderem ser utilizados para otimização do corpo 

serão usados, como o autor relatou na sua pesquisa, “se existe, porque não usar?”. Muitos 

praticantes de academia principalmente os das páginas estudadas se mostram totalmente 

contra o uso de anabolizantes e pregam sim o uso de suplementos alimentares que contém 

nutrientes que ajudam na definição muscular. Porém, quem pratica em academia tem 

conhecimento de muitas pessoas que utilizam anabolizantes, pois os resultados são imediatos. 

Muitas também são as postagens que defendem o uso de anabolizantes como algo que ajuda o 

desenvolvimento e não algo tão nocivo, como é encontrado nos posts da revista americana 

Muscular Development, em que uma reportagem, até com um toque de humor, lista de uma 

forma caricatural os vendedores de anabolizantes, como uma forma de prevenir os leitores de 

comprar anabolizantes “em mãos erradas”.   

A figura 28 mostra o suplemento mais consumido pelos praticantes de academia que é 

o Whey Protein
10

. Os usuários das páginas também reclamam das proibições atuais da 

ANVISA
11

 sobre alguns suplementos, muitas vezes ironizando, muitas vezes indignados uma 

vez que não proíbem o que para eles são consideradas verdadeiras drogas como o álcool e o 

cigarro. 

                                                           
10

 O Whey Protein (Proteína do Soro do Leite) é uma mistura de algumas proteínas naturalmente encontradas 

no leite. De todas as proteínas que existem, o Whey Protein é considerado por muitos a melhor. 

A proteína é necessária para a reconstrução do tecido muscular, algo especialmente importante para os atletas e 

praticantes de atividades físicas em geral. Importantes evidências científicas sugerem que quando mais ativos 

nós somos, mais o nosso corpo necessita de proteínas, e é por isso que os suplementos de proteína são tão 

populares entre os atletas. 

Considerado a melhor proteína de todas, o Whey Protein é possivelmente a proteína de maior qualidade 

disponível – algo fundamental para qualquer atleta. Experts em nutrição recomendam uma dieta com variadas 

fontes de proteína, porém não deixe de garantir que o Whey seja uma delas. 

http://definicaototal.com.br/suplementacao/whey-protein/  acesso em 09/12/12 11h39min. 

 
11

 Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 

http://definicaototal.com.br/nutricao/proteinas/
http://definicaototal.com.br/suplementacao/whey-protein/
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Nessa postagem de Jean Máximo, atleta, que também é seguido por muitas pessoas 

devido suas dicas de musculação, lista as mentiras que segundo ele as pessoas contam ao 

entrar na academia, e dentre elas está “o não uso de anabolizantes”. Para ele se trataria de uma 

mentira, pois essas pessoas o utilizam sim como “ajuda”, porém não contariam pelo 

preconceito das pessoas que iriam pensar que pelo uso de drogas não haveria esforço 

envolvido.  Semelhante pensamento será encontrado na análise dos vídeos do “Canal do 

Ander” feitas abaixo.  

São pertinentes as postagens sobre a frequência das academias de ginástica em época 

de verão. Para os usuários que se autodenominam “marombas” esse é a pior época do ano 

para treinar, pois as academias ficam cheias de pessoas que segundo eles pensam que podem 

resolver seus problemas corporais somente nessa época do ano. Eles se mostram irritados e 

também ironizam a presença dos “frangos”, que seriam os praticantes de academia que não 

levam a sério seu treino e só vão à academia nessa época do ano com esperança de mostrar 

um físico sarado durante o verão, o que para os “marombas” é algo hilário, já que o “corpo 

perfeito” é fruto de dedicação diária, é um estilo de vida. 

A Internet se mostra aqui um bom campo para o estudo dos praticantes de musculação. 

Um bom aparato para a coleta de matérias,  bem como das impressões dos praticantes de 

academia. 
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2.2 “Canal do Ander”: construindo marombas novos, reformando marombas 

antigos. 

O uso do Facebook acabou levando a uma análise dos vídeos postados no Youtube. 

Através dele comecei a observar a página de Anderson Barbosa, cujo nome “Canal do Ander” 

é relacionado a uma página do Youtube de mesmo nome. A princípio só observava as 

postagens de Anderson, e ele não me fornecia muitas informações sobre o próprio. Porém, 

pela página sabe-se que ele é extremamente dedicado a musculação e é patrocinado pela 

marca de suplementos Max Titanium e também pela loja Nutrimundo que vende suplementos 

em geral. Também pelo Facebook é possível saber os novos vídeos que ele posta no canal do 

Youtube, aliás, ele possui dois canais, além do já citado também tem o “Diário do Ander”, em 

que é possível acompanhar sua vida pessoal bem como sua agenda de participação em 

eventos. Abaixo estão algumas postagens sobre a manutenção do corpo na musculação tiradas 

da página do Facebook e como mostram o saber que Anderson tem para musculação que não 

podemos afirmar que é científico, pois não sabemos se estudou ou não para dar tais dicas, 

porém, o seu corpo é a sua melhor propaganda e atesta a eficácia do que ele diz. 

Na figura número um além das poses, Anderson mostra seu novo adipômetro, um 

aparelho para medir gordura, que ele comprou para medir seu percentual de gordura em casa, 

aqui encontrou o que também está presente nas análises dos vídeos, a ideia de autonomia do 

indivíduo, ele atesta que o praticante de musculação deve ter. Este não deve ficar somente 

com as informações que lhe são passadas na academia, mas também deve procurar testar, 

confrontar e só assim saberá treinar apropriadamente. Esse também é o tom da segunda figura 

no qual Anderson fala de tal “Maturidade Muscular” que seriam anos de treino e dieta correta 

que levariam os bodybuilders a ter o corpo extremamente sarado, nas palavras dele o “shape 

foda”. A terceira figura mostra o considerado mestre da musculação Arnold Schwarzenegger, 

nos dias atuais e com um simples comentário do blogger sobre um processo que Arnold 

estaria movendo pelo uso de sua imagem. A última figura revela a pretensão futura de 

Anderson a competir como bodybuilder. Nessas competições é de conhecimento geral que os 

participantes tendem a aparecer com a pele bronzeada para dar um destaque aos músculos, 

porém tal bronzeado não é natural e sim ajuda de produtos que escurecem a pele e dão o 

efeito de bronzeamento além de rápido é eficaz. Na postagem o blogger mostra sua recente 

compra de um produto para dar tal efeito bronzeado e que consequentemente ressalta os 

músculos do corpo do atleta. 
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A análise dos vídeos postados se fez então necessária, uma vez que a página no 

Facebook tem como intuito principal divulgar tais vídeos. Contudo, a gama de vídeos 

postados pelo vídeo blogger é imensa tendo que filtrar algo que fosse interessante para a 

pesquisa. Resolvi então analisar a série postada em abril de 2013 “Entrei na academia e 

agora?” no qual Anderson dá dicas para o que ele chama de “marombas novatos”. Tanto nesse 

vídeo como no Facebook, Ander enfatiza a autonomia que devemos ter na busca de um 

exercício que melhore seu corpo, pois para ele nem sempre é dada na academia a estrutura 

que o indivíduo precisa para a construção de seu corpo. Apesar da série escolhida os outros 

vídeos também foram vistos e o que chamou atenção é que nos vídeos com dicas de 

exercícios aparece uma advertência sobre os cuidados que se deve tomar ao praticar 

musculação procurando um profissional experiente. 

A série analisada em questão contém sete episódios no qual Ander dá dicas para os 

iniciantes que estão ingressando na musculação, porém se sentem desinformados, sobretudo 

pela falta de atenção dos professores do local, segundo o blogger. O primeiro vídeo da série é 

como uma introdução aos outros seis. No segundo vídeo ele discute sobre dietas, “biótipos” 

corporais e objetivos, pois tanto ele como todos os profissionais de educação física de uma 

maneira geral entendem que a dieta é o primeiro e mais importante passo para quem quer uma 

mudança corporal, pois sem ela os exercícios não terão efeito. No terceiro vídeo, o tema é 

dicas de exercícios e cargas que podem ser executadas, o vídeo em seguida fala sobre a 

suplementação, e o outro sobre anabolizantes, tanto um quanto outro na visão dele irá 

desmistificar o uso de ambos e principalmente sobre o vídeo que trata sobre anabolizantes 

entramos novamente na discussão de Azize no sentido que há pelo blogger a banalização do 

uso dessas drogas que para ele possuem um efeito somente potencializador da musculação, 

seria para ela uma pequena ajuda àquela pessoa que se dedica. O mesmo pode se encontrar em 

matérias da revista Muscular Developement disponibilizadas pelo Facebook. 

“Nos vídeos mais do que as impressões pessoais de Anderson podemos ver, toda uma 

„doutrina” do grupo dos “marombeiros” por trás disso. O que Anderson atesta e afirma em 

seus vídeos pode ser visto também nas fotos e postagens coletadas. No seu episódio 

introdutório da série analisada ele começa dando um lembrete: 

“Lembrando que eu sempre viso para o lado da saúde quando faço meus vídeos” 

A saúde e a qualidade de vida estarão, portanto como reafirmado na pesquisa, 

perpassado pela manutenção corporal, porém o corpo “sarado” aqui é o que está em jogo. 
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Ele apesar de falar sobre a autonomia do indivíduo em procurar o conhecimento sobre 

as práticas de musculação não invalida, contudo a ajuda de profissionais como o nutricionista 

que saberá melhor do que ninguém montar a dieta e fazer o acompanhamento das evoluções e 

apesar de alguns vídeos ele mostrar seu descontentamento com os professores de academia, 

ele também fala para seus telespectadores “importuná-los” sempre que possível para a 

monitoração dos exercícios e a montagem de treino, pois segundo ele: 

“Eles estudaram para montar um treino específico para cada um, se fosse para 

montar um treino igual para todo mundo, não precisaria ter estudado.”  

A linguagem no vídeo mesmo que perpassada de termos científicos, é uma linguagem 

simples, coloquial, como se ele estivesse falando com amigos. 

O interessante também é a visão sobre o corpo e a musculação que Ander passa nos 

vídeos que são similares a visão encontrada nas páginas de Facebook e também na academia 

de musculação. Sobre o treino, ele aconselha que os homens também treinem a parte inferior, 

que popularmente é mais trabalhada na musculação pelas mulheres, porque segundo ele, dessa 

forma se conseguiria um corpo mais simétrico, que segundo ele seria “uma proporção mais 

bonita para o seu corpo”. No vídeo sobre descanso anabólico ele também faz afirmações 

interessantes como: 

“O seu corpo é uma obra em construção, quando você está dormindo”. 

Essa frase, como outras também coletadas no Facebook que mostra o corpo como algo 

a ser construído, revelam a visão de corpo dos “marombas”, ou seja, este corpo que você 

possui pode ser mudado e para melhor sempre, não deve e não pode ficar com sobras de 

gordura, revelando também o individualismo dessa prática corporal, no sentido que o 

indivíduo é o único responsável pela sua construção corporal se seguir tais passos e se não 

conseguir é por que não teve disciplina o suficiente para isso, que segundo voggler é o que ele 

denomina “cultuar o corpo”, em que estaria envolvida a disciplina com dieta, alimentação, 

treino e descanso, assim como os fisiculturistas fazem. Análise interessante uma vez que para 

a sociologia, o culto ao corpo seria nada mesmo que a imposição de um padrão de corpo a ser 

seguido e que levaria as características socioculturais por detrás disso, ou seja, a atual 

sociedade, além de pregar o padrão de corpo livre de adiposidade também, prega toda essa 

preceito da disciplina em relação a ele que lembra, Michel Foucault, no seu livro Vigiar e 
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Punir, no qual o saberes sobre a manutenção corporal, tornam-se saberes-poder na medida em 

que são usados para o controle da população, bem como a disciplinarização dessa. 

Em outro vídeo ele cita o professor de educação física Waldemar Guimarães, autor do 

livro Manifesto Anabólico, que diz a frase “A musculação é o esporte mais radical que existe” 

e nas suas palavras ele explica e complementa a frase “Se você vacilar em qualquer período 

do seu dia você cataboliza” 
12

. E também: 

“O esporte musculação é um esporte que você leva no seu corpo, se você vacilar o 

catabolismo toma conta, se você fizer tudo certo o anabolismo toma conta
13

. É um esporte para 24 

horas do seu dia.” 

Tal assertiva também é muito comum em páginas do Facebook, tanto que são nomes 

de páginas sobre musculação. 

Além do vídeo da série sobre suplementos, em outros vídeos do canal eles são 

mencionados, principalmente em um vídeo em tom de reclamação em que ele tenta mostrar 

para as mães dos marombeiros que suplemento não é anabolizante com a frase de efeito: 

“Suplemento é comida em pó.” 

Porém na série em questão, ele coloca em questão a real necessidade de se tomar 

suplemento, e falando que não é o suplemento que vai ajudar na construção de musculação e 

sim a tríade, dieta, treino e descanso no qual nem sempre o suplemento precisa estar 

envolvido. Ele atesta que o suplemento seria bom principalmente para aquelas pessoas que 

não tem tempo de fazer uma alimentação correta e saudável. 

O vídeo mais interessante é o que trata sobre anabolizantes, pelo tom polêmico das 

declarações realizadas por Anderson. No começo do vídeo ele já dá um aviso: 

                                                           
12

 O catabolismo muscular é o processo em que se usa das fibras musculares para a obtenção de energia, isso 

ocorre principalmente na ausência de uma alimentação correta. http://www.corpoideal.com.br/blog/dieta-e-

nutricao/evite-o-catabolismo-muscular/ acesso 15/05 20:24 

13
 Processo metabólico pelo qual o organismo transforma, e incorpora a si, material nutritivo. Os anabolizantes 

esteroides são manipulações químicas para o processo de anabolismo. 

http://www.dicionarioinformal.com.br/anabolismo/ acesso 15/05 20h30min 

 

http://www.corpoideal.com.br/blog/dieta-e-nutricao/evite-o-catabolismo-muscular/
http://www.corpoideal.com.br/blog/dieta-e-nutricao/evite-o-catabolismo-muscular/
http://www.dicionarioinformal.com.br/anabolismo/
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“E aí marombada, beleza? Hoje vamos falar sobre anabolizantes esteroides. Se você tiver 

uma mente fechada ou tem uma mente muito produtiva é melhor fechar esse vídeo por que pode dar 

merda”. 

Para explicar o efeito dos anabolizantes no corpo do indivíduo ele da um exemplo. Ele 

pede para imaginarmos três vasos de plantas, no qual, o primeiro vaso representa a pessoa que 

vai à academia, mas não faz dietas, segundo ele “leva tudo nas coxas, ou seja, não é regado”. 

O segundo vaso representaria pessoa que faz academia e tem disciplina, ou seja, o “vaso 

regado todo dia e levado ao sol, com disciplina”. O terceiro vaso teria as mesmas 

características do segundo, porém seria “adubado” com os esteroides anabolizantes que 

seriam para ele, somente um auxílio no crescimento, pois segundo ele, “se a pessoa tomar 

bomba sem fazer dieta e treinar corretamente não vai ter bom resultado”.   

Segundo ele, todo o problema em torno dos anabolizantes é o falso moralismo 

politicamente correto da mídia que retratam as pessoas que usam anabolizante de forma 

negativa e também os adolescentes e “marombas inexperientes” que usam os anabolizantes de 

forma errada, pois para ele “os anabolizantes devem ser usados por pessoas que sabem o que 

estão fazendo”. Ainda reitera que todos os competidores de alto nível usam anabolizantes e 

cita uma frase que de acordo com ele pertence a um bodybuilder famoso cujo nome não é 

citado que diz: “Esporte é saúde, Competição é outra coisa.”. 

O comentário mais polêmico, e mais rechaçado pelos comentários abaixo do vídeo é 

quando ele fala que não haveria comprovação científica de que os anabolizantes fazem mal, 

que não haveria como saber realmente qual seriam as consequências do uso. E que achava que 

pelos anabolizantes serem hormônios eles ajudariam com que todos os processos corporais 

fossem acelerados. Sobre a questão da impotência sexual Ander vai tratar em outro vídeo, no 

qual reclama que as pessoas gostavam muito de criticar os praticantes de musculação falando 

que teriam o órgão genital pequeno, depois de feita a reclamação ele reitera que os 

anabolizantes são à base de testosterona, o que aumentaria ainda mais a potência sexual de 

quem o usa, e que o único efeito colateral seria perda da fertilidade e a diminuição do saco 

escrotal. Em outro vídeo, dessa vez de uma atleta do fisiculturismo, ela reitera as mesmas 

afirmações de Anderson e creditam essas críticas às pessoas que teriam inveja de quem malha 

pesado e se dedica ao treino. 

E para finalizar um vídeo no qual Anderson reclama da ANVISA, como já dito acima, 

a maior vilã para os praticantes de musculação, por suas constantes proibições de venda de 
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suplementos alimentares como aconteceu recentemente em março de 2014. Nesse vídeo o 

alvo não é somente o órgão do governo, mas também sobre a questão política do Brasil. Ele 

relaciona os altos impostos do suplemento alimentar com a forma com que o Brasil é 

governado e com a corrupção na política. Também acusa a ANVISA de proibir certos 

componentes dos suplementos que dariam maior eficácia ao treino e reitera: 

“Mas, tem gente que vai falar assim, a ANVISA proíbe esse tipo de coisa para sua saúde. 

Saúde é o c... a ANVISA quer que você se f... Lá nos Estados Unidos sabia que a Coca Cola Zero é 

proibida? Aqui no Brasil as pessoas tomam até se empanturrar com Coca Cola Zero. Já foi 

comprovado que aquela p... vai dar câncer nas pessoas e está todo mundo se  f.. pra isso aqui no 

Brasil e a ANVISA não fala nada, não é verdade?” 

E também: 

“Vamos citar outro exemplo, o cigarro. 200 mil pessoas morrem por ano por causa do 

cigarro. 200 mil pessoas, enterrando, dando trabalho pro SUS, e o caramba a quatro. Mas e aí 

ANVISA, pode? Pode ANVISA? Você não está preocupada coma a saúde ANVISA?” 

E ainda arremata as críticas falando sobre a mídia que passa reportagens falsas sobre 

pessoas que teriam passado mal com os suplementos repetindo a frase já dita “suplemento é 

comida em pó”. 

Suas frases só reafirmam um pensamento comum a maioria dos praticantes de 

musculação no qual a manutenção do corpo e todo envolvido nela é relacionado á saúde. 
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2.3 “MRMaromba” : Paródias e musculação 

Outra página analisada pelo Facebook que levou a um canal do Youtube foi o 

MRMaromba, nele dois rapazes, Murylo Yoshio e Renan Menezes, fazem paródias de 

músicas que são populares no dia a dia da galera jovem , porém com os termos usados na 

academia de musculação. A análise se julga importante, pois é outra visão sobre a 

musculação. Na página do Facebook os mesmos conteúdos de qualquer outra página similar 

são publicados, como fotos com frases de motivações, dicas de dietas e etc. Porém o 

diferencial são as paródias. Para os 161.1965 seguidores pode ser uma forma divertida e 

descontraída de falar sobre a musculação bem como uma forma de colocar a musculação em 

todos os âmbitos da vida, substituindo músicas por paródias em que a suplementação e os 

exercícios são essenciais. O canal começou fazer sucesso após ser divulgado pelo “Canal do 

Ander”. 

 Em alguns dos vídeos há a menção aos anabolizantes. As maiorias das músicas têm 

como tema principal a whey protein, como dita acima, muito apreciada pelos praticantes de 

musculação e também todas tiram sarro dos “frangos” como também mencionado acima, que 

iriam à academia só em épocas específicas para atrapalhar as pessoas que treinam sério. 

“Whey sem proteína, maçã sem glutamina sou assim sem Whey”. 

Academia fechada, hardcore sem marombada, sou assim sem whey. 

Por que tem que ser assim pro anabolismo não ter fim? 

Eu te quero a todo instante eu vou virar mutante, meu peso vai falar por mim. 

Catabolizo longe de você, diminuir é meu pior castigo. 

Eu conto as horas para poder comer, o anabolismo está de bem comigo. 

Cresceeerr... ”(Paródia da Música “Fico assim sem você” de Mc. Buchecha) 
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“Se for frango fosse bom à academia, era vazia e os marombeiros estavam em casa”. 

“Se for frango fosse bom eu vivia nos botecos e bebendo nas baladas” 

“Se já dizia o magrelinho, quer ser frango é mais de boa”. 

“Vai à festa toda hora, o que vier pra ele é bom”. 

“Eu dou risada, por causa desse cara, é que os frangos vão ser sempre motivo de piada”. 

“Mas minha mente já está fria, eu vivo na academia ser maromba é o esquema”. 

“Eu to falido no dinheiro, gasto tudo em suplemento, mas pra mim não tem problema”. 

(Paródia da música “Se Namorar fosse bom”, da dupla sertaneja Bruninho e Davi) 

 

Nessa paródia fica claro a apologia à saúde, feita através da prática dos exercícios 

físicos,  enquanto aqueles que não praticam tais exercícios, ou praticam de forma errada, 

teriam maus hábitos, como o retratado na paródia, o do consumo de bebidas alcoólicas. 

Em um dos vídeos intitulado “Gordo e Feio” participa um ator gordo cujo intuito do 

vídeo e fazer com que as pessoas adquiram o hábito de fazer exercício e deixem o 

sedentarismo, alertando sobre os perigos destes bem como o perigo da gordura acumulada e 

reforçando que as demais pessoas iriam apelidar “o gordo” em questão e depois ele não 

poderia reclamar. No refrão diz “Se você é gordo e feio, seja pelo menos só feio e vamos 

treinar”. Frase encontrada em outros posts no Facebook mostra o já analisado sobre o texto de 

Sautchuck sobre o status da gordura, ou seja, ela a verdadeira vilã da qualidade de vida, 

exterminá-la se torna tão importante que está acima de ser considerado belo. 

Há também uma paródia da música “Vem pra Rua”, usada nas manifestações de junho 

de 2013, que no mesmo tom, os vloggers convocam os “marombas” a ir para as ruas protestar 

contra os impostos abusivos colocados sobre os suplementos, que, aliás, é uma das 

reclamações gerais nas páginas de musculação, adicionada com as reclamações sobre a 

ANVISA e a sua proibição se suplementos. 
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2.4. Pesquisa de campo nas academias de ginástica 

   Após julho de 2012 a pesquisa começou a ser efetuada simultaneamente on e 

off-line. Inicialmente frequentei uma academia do interior de São Paulo, por ocasião das 

férias, na qual coletei dados e desenvolvimento da rotina local. Após meu retorno para a 

cidade de São Paulo me matriculei em uma academia, cujo espaço possui três andares, situada 

na Zona Oeste da Capital. No térreo há os aparelhos destinados a exercitar a musculação, e o 

que eles denominam de “pesos livres” (anilhas e barras). No 1º andar, localizam-se os 

aparelhos aeróbicos como: esteiras (em torno de 50 ou mais) e os elípticos
14

. No 2º andar, 

uma parte com colchonetes e caneleiras, alguns elípticos e os vestiários masculinos e 

femininos. “Observei que as categorias usadas em pesquisas anteriores tiradas da pesquisa de 

Sabino (2000) classificam os participantes de academia como fisiculturista, - “aqueles que” 

malham” com o intuito de participar de uma competição, os veteranos, que seriam aqueles 

praticantes de academia de longa data e os comuns,  pessoas que só estariam de passagem pela 

academia ou aquelas que não exagerariam tanto nos exercícios poderiam se repetir. Porém, 

algumas ressalvas devem ser feitas pela dinâmica dessa academia, ser totalmente diferente, 

como por exemplo, funcionar aos sábados e domingos, o que a torna mais interessante uma 

vez que as pessoas que frequentam esses dias em particular mostram duas características: uma 

de que metade das pessoas que frequenta academia nesses dias são pessoas “viciadas” por 

musculação e a outra metade de pessoas que não tem tempo suficiente para malhar durante a 

semana. 

Em ambas as pesquisas o público pesquisado é o masculino jovem cujo objetivo é 

entender o anseio por um corpo perfeito que vem acometendo os homens nos últimos anos e a 

busca incessante por este como uma forma de individualização, e ao mesmo tempo, busca de 

inserção em um grupo específico, qual seja, o dos “marombas”. 

A pesquisa foi efetuada em horários aleatórios devidos a irregularidade de horários 

da pesquisadora, o que em um primeiro momento foi motivo de apreensão, porém como já 

dito, o ritmo da cidade de São Paulo imprime outro perfil na academia de ginástica, os finais 

de semana são dias em que a academia de ginástica possui um número alto de alunos, bem 

como de manhã entre as 06h00 às 08h00 a academia está bem lotada. 

                                                           
14

 O Elíptico tem esse nome porque seus pedais fazem um movimento de elipse. Alguns dizem que é uma 

mistura dos movimentos da esteira, da bicicleta e do  stepper. 

< http://estarbemmelhor.blogspot.com.br/2011/09/eliptico-o-que-e-e-como-escolher.html>  acesso em 24/09/12 

11:46.  

http://estarbemmelhor.blogspot.com.br/2011/09/eliptico-o-que-e-e-como-escolher.html%3e%20%20acesso%20em%2024/09/12%2011:46
http://estarbemmelhor.blogspot.com.br/2011/09/eliptico-o-que-e-e-como-escolher.html%3e%20%20acesso%20em%2024/09/12%2011:46
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Também foram feitas pesquisas em uma academia do interior de São Paulo, uma vez 

que as práticas diárias da academia me chamam atenção. O campo, em um primeiro 

momento se concentrou na academia da Zona Oeste de São Paulo. O mais interessante foi o 

fato de a academia abrir aos domingos, visto no interior de São Paulo não existir tal prática.  

Nos finais de semana o número de homens é bem maior que o de mulheres, o que facilita a 

pesquisa, por serem eles objetos desse estudo. A maioria treina em grupos, que ajudam e 

motivam o treino. Os assuntos mais frequentes deles são sobre mulheres, ás vezes o futebol, 

que assistem nas televisões espalhadas pela área de treino da academia. O espelho é sempre 

um aliado, que além de ajudar com que os exercícios sejam executados com precisão, 

ajudam os praticantes com o seu ego. Diversas vezes surpreendi os homens olhando seus 

braços, contraindo seus bíceps para ver se estão maiores (na academia do interior de São 

Paulo, presenciei um grupo de jovens medindo seus bíceps com fita métrica após o treino 

para constatar se este tinha “crescido”).  

 As roupas usadas na academia são todas de marcas famosas relacionadas com 

esporte como Nike, Adidas, Holister. Os homens estão sempre com regatas que mostrem o 

peitoral, que também é a área treinada em sua maioria por eles. É raro ver um homem 

treinando pernas. Em dias em que academia está lotada é muito difícil treinar braço, uma vez 

que os homens monopolizam o local, conversando com as mulheres muitas se irritam com 

esse fato, solicitando sempre um aparelho de braço que fique na “área das mulheres”, 

segundo elas. 

Nas academias de musculação é comum ocorrer campeonatos amadores de supino 

(esse ocorreu em setembro de 2012). Esse é um exercício para peitoral em que o movimento 

em direção ao peito é constante
15

. Minha primeira impressão sobre o campeonato foi 

desorganização, uma vez que colocaram a barra de supino em um local de difícil 

observação, as pessoas não conseguiam nem passar nem parar para observar. A academia 

estava lotada, porém a maioria não parecia se importar com o campeonato gerando algumas 

                                                           
15

 O supino é uma forma de levantamento de peso que é voltado principalmente para o desenvolvimento 

dos músculos peitorais maiores, mas que também envolve, como agonistas, os músculos deltóide, serrátil 

anterior, coracobraquial e tríceps braquial. Enquanto está deitada para cima, a pessoa abaixa uma barra com 

pesos até perto do peito [90º graus], e então a empurra para cima até que seus braços estejam esticados (ou 

próximos a isso). 

As suas variações são o supino plano (ou reto, também chamado de supino 180º), supino inclinado (45º) 

e supino declinado (120º). Elas existem para trabalhar diferentes subgrupos de músculos, ou para trabalhar os 

mesmos músculos de forma diferente. http://pt.wikipedia.org/wiki/Supino_(exerc%C3%ADcio) acesso em 

19/05/13 15:43 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo_peitoral_maior
http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo_deltoide
http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo_grande_dentado
http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo_grande_dentado
http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo_coracobraquial
http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo_tr%C3%ADceps_braquial
http://pt.wikipedia.org/wiki/Supino_(exerc%C3%ADcio)
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reclamações sobre a aglomeração. Muitos homens observando e claro comentando sobre os 

participantes, alguns parabenizando e outros desprezando e afirmando que se participassem 

levantariam mais peso que o tal participante. O regulamento do campeonato consistia em 

cada participante executar três séries com um peso aumentando consecutivamente. Todos os 

participantes eram bem fortes, todos “veteranos” da academia. Um deles com uma namorada 

muito bonita, loira e que chamou a atenção de dois homens que estavam assistindo e que 

afirmaram que no lugar dele estariam em casa dando atenção à loira ao invés de se 

preocupar com o campeonato de supino.  Depois foi o campeonato feminino com menos 

peso, porém com peso considerável para as mulheres. Nessa hora houve um alvoroço entre 

os homens, acredito que o número de homens observando aumentou, principalmente quando 

uma das competidoras com um corpo “super definido” começou a levantar os pesos. 

Durante as competições perto da entrada da academia tinham dois mini estandes que 

vendiam suplementos alimentares, e ofereciam amostras grátis de Whey Protein para 

provarmos.  

De volta academia em janeiro de 2013, após as férias me deparo com academia 

cheia, acredito que os maiores anseios para as pessoas que ali estavam era o verão e o 

carnaval, os praticantes assíduos das academias odeiam essas épocas do ano, pois com 

academia cheia de pessoas que segundo eles, não treinam sério, os impedindo de chegar ao 

verdadeiro resultado, que para eles não é fruto de alguns meses e sim de anos de dedicação, 

muitos estavam nervosos dizendo que mudariam de academia, pois em outra academia não 

iriam esperar tanto tempo para fazer um exercício.  O que  chamou atenção também nesse 

momento foi um “totem” no meio a academia, nele havia orientações de treino para 

condicionamento físico, queima calórica e hipertrofia. Para as três modalidades havia três 

“passos” a serem seguidos, com os exercícios que ajudariam mais cada modalidade, no 

estilo faça você mesmo seu treino.  

Alguns rostos já passam a ser conhecido o que é muito bom para as entrevistas, você 

se familiarizar com as pessoas da academia, Já começo a me familiarizar com os professores 

da academia que também são pessoas que poderiam ser entrevistadas e poderiam me indicar 

os homens que treinavam a mais tempo para que eu pudesse entrevistá-los. 

Porém as entrevistas não foram tão fáceis como eu pensei. Na pesquisa do TCC a 

facilidade foi enorme por fazer parte da academia há muitos anos, conhecer os donos da 

academia e ter muitos amigos no local não imaginei que a entrevista nessa academia em 

questão seria uma dificuldade.  
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Na ocasião da troca do meu treino conversei com a professora e ela disse que iria 

falar com o gerente da academia para ver se eu poderia fazer as entrevistas ou não, o que já 

me deixou apreensiva. Dois dias após a conversa encontrei a professora novamente com a 

fatídica resposta de que eu só poderia entrevistar os professores e que não poderia abordar os 

alunos dentro da academia. Preparei então as entrevistas para serem feita com os professores 

e os alunos bom, pensei em conversar com eles e marcar a entrevista fora da academia. 

Alternativa encontrada por mim foi fazer as entrevistas na academia do interior de 

São Paulo que frequento durante as férias, pois lá conheço os proprietários da academia e os 

professores e poderia ter menos obstáculos para uma entrevista e também decidi entrevistar 

aos homens da minha família que também malham pesados e passam horas na academia, 

tomam suplementos e etc. 

A academia em que as entrevistas seriam feitas tinha características diferentes da 

anterior. Mesmo sendo uma das principais academias da cidade de Jales-SP, uma cidade 

com 50.000, ainda sim comparada com academia anterior era pequena e com equipamentos 

precários, porém em bom estado. Outra diferença se encontrava nos horários em que 

academia era mais frequentada, como por exemplo, pela manhã quase não havia pessoas 

treinando e na parte da tarde também o movimento era escasso, após as 18h00min o 

movimento era intenso. O prédio se situa no centro da cidade em um local que antigamente 

era um shopping e um hotel agora no lugar das lojas se encontra a academia. A sala de 

musculação é a parte principal e existem salas para aulas aeróbicas e artes marciais. A 

maioria dos homens frequenta a academia para a musculação e também para as artes 

marciais. As entrevistas forma realizadas na academia, porém muitos não se sentiam 

confortáveis em darem entrevistas e eram muito breves em suas considerações. A forma de 

entrevista usada foi a semiestruturada, ou seja, com perguntas que permitiam os 

entrevistados falarem, todavia foram poucos os que falaram realmente sobre os seus anseios 

dentro da academia de ginástica. 

 Os professores da academia de ginástica também foram entrevistados o que ajudou 

muita na compreensão do local. A maioria “treina pesado” e deixou bem claro que fazem 

isso para manter uma aparência em seu emprego, ou seja, que a aparência para ser um 

professor de educação física é maior dos atributos. Um deles em sua entrevista declarou ter 

vontade de atingir um corpo de bodybuilder. 

“Eu sempre gostei de esporte e minha intenção foi unir o útil ao agradável, poder cuidar do 

corpo e da saúde também, por que eu vejo a atividade física como saúde primeiramente e a 
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consequência é ter um corpo melhor, uma vida melhor. A minha escolha foi por causa da saúde” R., 

professor da academia. 

“Treino. Por que eu vou dizer, assim como espelho. Por que os alunos vão se espelhar em 

alguém que seja, uma pessoa mais forte, mais fraca. Pra eu ter qualidade de vida e pra eu não ganhar 

muito peso, não ficar muito gordo, mas mais por qualidade de vida, não é nada de querer ficar forte, 

nada disso é só por estética e qualidade de vida por aparência é claro, aparência, o preparador físico 

tem que estar no lugar certo. Gordinho, eu não acharia muito certo um gordinho estar trabalhando 

em uma academia, por que os alunos não ia ter confiança de repente.” M., professor da academia. 

Muitos deles vão listar a preocupação estética como a maior motivação para que as 

pessoas procurem academia atualmente: 

“A maioria dos meninos é pela estética, desde muito cedo eles procuram ter o corpo da 

revista, o corpo daquele ator, sempre o foco deles é ter o corpo sarado e acabam ficando com uma 

aparência de frango, que a gente fala, de coxinha, malha só peitoral e braço e as pernas ficam 

desproporcionais. Vai muito do que ele vê, dos amigos, são influenciados.” R. professor da academia 

O mais interessante no depoimento acima é a motivação masculina para ir a academia 

estar relacionada a seguir o padrão de corpo de algum ator e/ou celebridade, o que pelo menos 

no senso comum seria uma atitude feminina. 

Bem, vamos dizer assim, os homens vem por estética, pela beleza por fora, a maioria, não 

digo todos mais a maioria vem por estética mesmo, a beleza, agora os mais velhos vem por qualidade 

de vida, falam que estão muito sedentários e precisam se movimentar, vem por causa da saúde 

mesmo, da qualidade de vida. M., professor da academia. 

Nesse depoimento vê-se que a preocupação estética seria segundo tal professor 

somente dos homens jovens, os mais velhos já estariam mais ligados a saúde. 

Contudo a visão de uma professora da academia se mostrou mais ampla sobre as 

intenções das pessoas irem à academia, no seu depoimento nota-se que a saúde e o bem estar 

estão envolvidos, como algo imprescindível da atividade física. Ela também relata sobre sua 

percepção na mudança da motivação do homem em relação á estética e o corpo. 

“Eu acho, que ultimamente as pessoas estão visando muito o bem estar e a saúde em primeiro 

lugar, a maioria delas. Ah, quer ser uma pessoa saudável, quer viver bem por mais tempo, e saudável 

por mais tempo. Em segundo lugar, acredito que seja por conta do físico. Hoje em dia está muito em 

alta essa questão do corpo atlético, do corpo sarado, da musculatura definida, então muitas pessoas 
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que não tem essa intenção de saúde vem pra academia por conta do físico, da aparência, do resultado 

que a academia vai proporcionar a ela.” 

“É... Eu acho que sim. Os homens sempre foram mais adeptos a academia, a musculação do 

que as mulheres acham que agora as mulheres estão vindo mais pra academia. Mas com relação a se 

cuidar, cuidar de si, por que os homens viam para fazer bíceps, tríceps, ficar com o braço mais 

inchado e estava tudo certo. Hoje em dia não, hoje em dia eles procuram ficar com a barriga mais 

definidinha, comem melhor, arrumam o cabelo, treinam perna também então eles estão mais 

preocupados no geral e não só afim de puxar ferro. E o que  eu acredito que foi o que mudou mas, na 

comparação entre homens e mulheres, os homens eu acho que ele foram sempre mais adeptos a 

atividade física dentro da academia do que as mulheres.” D., professora da academia. 

Também foram feitas entrevistas em outra academia da cidade, pois tinha conhecidos 

que praticava musculação nesse local, a academia, contudo foi somente local de entrevistas. 

Encontra-se no centro da cidade também, tem uma estrutura um pouco maior do que a 

academia pesquisada, porém a parte de musculação é menor, um local bem apertado por sinal, 

não há como passar sem esbarrar em algo. Da mesma forma que da primeira academia a 

vergonha ao falar e dar uma entrevista foi aparente. 

Porém algo semelhante em ambas às academias é a visão de que eles não são viciados 

em academia mesmo que estejam lá todos os dias e se sintam culpados por faltarem. 

Eu me sinto culpado, eu queria ter vindo me da vontade de ter vindo pra ter o resultado que 

eu quero então eu me sinto meio que arrependido. V., aluno da academia. 

Porém o mesmo quando perguntado se se considerava viciado em academia o mesmo 

responde: 

Eu acho que não, nesses dois anos que eu to fazendo não entrou pela minha cabeça é algo 

natural. 

Para os professores algumas respostas também divergiram, porém nenhum dos 

depoimentos listados abaixo deixa de conter pessoas que fariam de tudo para não perder 

nenhum dia de treino: 

Aqui dentro, eu acho que não. Viciado assim dá pra contar, 3 a 4 pessoas aqui dentro, que 

gosta de academia e não é por beleza e nem por saúde, que gosta que possa colocar carga máxima 

que vão fazer e não reclama de nada, agora acredito que não geral não é viciado não mais por 

estética mesmo, por beleza e por qualidade de vida. 
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Eu já ouvi falar sim, tem lógico que tem. Tem aluno aqui que se faltar, onde eles estiverem 

eles procuram academia, dependo do feriado o cara quer treinar, já ouvi história  de cara no hospital 

que desce da maca pra fazer exercício físico, tem que cara que ficar forte, por conta desse vício. É 

uma coisa absurda, você fala, esse cara é louco, sábado, domingo, tem gente que é viciado em 

academia. 

“Ah... sempre tem né, em todos os lugares, em todas as academias sempre vai ter. Um 

falando, “ai eu preciso crescer eu preciso crescer”, homem né no caso. “Preciso ficar forte, preciso 

crescer, to magro, to magro.” E o cara está gigante e está achando que está....fica se olhando e 

olhando a definição do músculo que está pouca. Em todos os lugares que eu já fui, que eu já passei, 

que já frequentei, sempre, sempre tinha alguém.” 

O último depoimento mostra o já constatado não só por essa pesquisa, a maior 

dedicação do sexo masculino á musculação e a paranoia pelo crescimento muscular a 

consequente visão de que isso não está ocorrendo mesmo que o indivíduo treine todos os dias, 

o que caracterizaria a vigorexia. Como no depoimento de uma garota sobre o seu namorado: 

Pra falar verdade, verdade, eu gosto de faltar, porque eu venho mais por que eu sou obrigada 

pelo meu namorado, ele vem todo dia, todo dia e eu venho mais por causa dele, nós vem de moto junto 

por isso. Mas eu acho que tem que faltar ter um dia de descanso. 

Ele malha todo dia e não vê a hora de chegar segunda para malhar de novo. 

Por que começa a ver reportagens e ele mudou a alimentação, emagreceu e agora ele está 

querendo ganhar né... E ai ele começa a ver resultado né, agora ele quer mais. Agora a gente 

(mulheres) é mais preguiçosa. T. aluna da academia 

A maioria dos praticantes lista a magreza como uma das causas do início da pratica de 

exercícios físicos. Poucos são os relatos de homens que entraram na academia para 

emagrecer, e quando o fazem após o processo de emagrecimento, o segundo objetivo é o 

aumento da massa muscular. 

Porém quando os homens são apresentados a fotos de mulheres, a opinião deles é 

unânime quanto à questão de que a mulher não deve ser musculosa, e quem deve ter músculo 

são os homens. 

Quando perguntados qual o corpo ideal, a mulher deveria ter para eles, a maioria 

escolheu a terceira foto, pois parecia um corpo “de mulher” como relataram. A segunda foto 
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foi escolhida por alguns por ter o corpo definido, mas não com exageros como a da primeira 

foto. Segundo alguns falaram “ela maior do que eu”. 

Esse aqui é melhorzinho, mais corpo de mulher, o resto é tudo musculoso. Musculoso tem que 

ser o homem, você vai querer uma mulher mais forte que você? Risos... Não é verdade? Olha essa 

barriga tanquinho nem eu tenho a barriga desse jeito. Agora esse aqui é corpo de mulher, tem bunda 

tem peito, a perna dela não é musculosa. Você vai querer uma mulher mais musculosa., aluno da 

academia. 

“Eu gosto de mulher magra, apesar de querer ganhar um pouquinho, não gosto de mulher 

musculosa e muito bombada não.” T., aluno da academia. 

A natural, eu não gosto de mulher malhada, odeio, acho que tem ter um corpo pequeno, ter 

celulite e tudo mais. Eu gosto de mais natural. C., aluno da academia. 
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3. Corpo e Consumo 

 

A emergência da sociedade de consumo, segundo Featherstone (1995), através da 

combinação da indústria de cosméticos, da publicidade e do cinema, foi fundamental para que 

o corpo esguio saísse vitorioso sobre o corpo obeso no decorrer do século XX. Exatamente na 

década de 80 há o surgimento das questões teóricas sobre o relacionamento entre cultura de 

consumo e sociedade. Para o autor, a cultura do consumo parte de três perspectivas 

fundamentais: 

1- concepção de que a cultura do consumo tem como premissa a expansão da produção 

capitalista de mercadorias, através da acumulação material na forma de bens e locais de 

compra e de consumo, como as atividades de lazer, que tem um controle “sedutor” sobre a 

população; 

2- concepção mais estritamente sociológica na qual a relação entre a satisfação 

proporcionada pelos bens e seu acesso socialmente estruturado, seja um jogo de soma zero, no 

qual a satisfação e o status dependem da exibição e da conservação das diferenças em 

condição de inflação em que as “pessoas usam mercadorias de forma a criar vínculos ou 

estabelecer distinções sociais.” (p.31). 

3- essa concepção diz respeito aos prazeres emocionais do consumo, os sonhos e desejos 

celebrados no imaginário cultural consumista e em locais específicos de consumo que 

produzem diversos tipos de excitação física e prazeres estéticos
16

. 

Essas três concepções evidenciam um foco cada vez maior voltado para cultura do 

consumo e não somente a atrelamento deste a produção. As sociedades ocidentais 

contemporâneas oferecem excessivamente bens que podemos considerar simbólicos, ou seja, 

seu consumo tem como finalidade a satisfação emocional e estética do individuo. Como no 

seguinte trabalho, a manutenção corporal e aquisição do corpo perfeito, na sociedade 

brasileira atual seriam como símbolos de aquisição de saúde e também de certo status na 

sociedade que estaria ligado ao prestígio de se possuir um corpo constantemente propagado na 

mídia. O tal “corpo perfeito” é nada menos que um corpo construído dentro das academias de 

ginástica, respondendo ao padrão propagado na sociedade contemporânea de aversão à 

gordura. 
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Featherstone (1995) descreve como se deu o advento do consumo e para tanto, traça um 

panorama histórico desde a perspectiva econômica clássica de Marx até os novos teóricos 

que, por sua vez, levam mais em conta a cultura do consumo. Para a perspectiva econômica 

clássica o objetivo da produção é o consumo, no século XX, os neomarxistas vão 

problematizar uma nova forma de consumo mais controlado e manipulado em detrimento do 

desenvolvimento tecnológico. Na época do fordismo houve a construção de novos mercados e 

da educação dos novos públicos consumidores pela publicidade e pela mídia. (Segundo 

Raymond Willians o significado inicial da palavra consumir é, destruir, desperdiçar e esgotar. 

Segundo Featherstone esse significado seria paradoxal no âmbito da ênfase produtiva da 

sociedade capitalista. No entanto, se levarmos em conta a cultura do consumo em que há a 

constante renovação dos bens de consumo, constata-se que a palavra retomou seu significado 

original, uma vez que quando o individuo adquire algum produto, principalmente no setor de 

eletrodomésticos, em menos de meses esse aparato estará ultrapassado.) 

Dentro desse contexto, Castro (2007) cita Jameson que em uma perspectiva marxista, irá 

analisar a questão cultural dentro da classificação infraestrutura / superestrutura, dividindo as 

premissas culturais em períodos nos quais o realismo seria correlativo ao capitalismo de 

mercado, o modernismo estaria ligado ao capitalismo monopolista e o pós-modernismo ao 

capitalismo tardio, que segundo ele tem como características pessoas sem capacidade de 

crítica social e oposição ao sistema vigente, estariam elas interessadas em viver o momento 

presente e esse momento presente seria perpetuado através das imagens. 

Featherstone (1995) cita os estudos de Adorno e Horkheimer no qual diziam que a 

mesma lógica da mercadoria e racionalidade instrumental manifestada na esfera da produção 

poderia ser remetida à esfera do consumo. Esse quadro se dá porque a acumulação de bens 

passa a ser sinônimo de triunfo no valor de troca em que diferenças são transformadas em 

quantidades e o valor de uso da mercadoria passa a ter um valor secundário, pois possuí-la é o 

que projetará o indivíduo dentro da sociedade. Segundo Castro (2007), isso tiraria qualquer 

margem de autonomia dos indivíduos que seriam controlados por essa racionalidade 

mercadológica. 

A mercadoria fica dessa maneira, livre para adquirir uma ampla variedade de 

associações e ilusões culturais que são devidamente exploradas pelos publicitários que 

intentam vendê-las. Segundo Sabino (2004), a publicidade surgiria como “operador totêmico” 

com modelos para a construção das identidades de tribos urbanas, ou seja, como no caso da 
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presente pesquisa sobre musculação, através da aparência, da conduta e também do que se 

consome pode se identificar quem a pratica. O consumo passa a moldar a identidade de 

indivíduos, grupos e por mais que o objetivo no primeiro momento seja os distinguir dos 

demais grupos, o consumo acaba igualando os indivíduos justamente por sua característica 

massificada. 

A publicidade é especialmente capaz de explorar essas possibilidades 

fixando imagens de romance, exotismo, desejo, beleza, realização, 

comunalidade, progresso científico e a vida boa nos bens de consumo 

mundanos, tais como sabões, máquinas de lavar, automóveis e bebidas 

alcoólicas. (p.33) 

 

A publicidade segundo o autor irá vender ao consumidor uma promessa de bem estar e 

saúde que ele só terá através do corpo arquitetado na academia de ginástica, o corpo nesse 

contexto se torna uma mercadoria e a propaganda insere nele o fetiche.  Dessa forma,  o 

indivíduo fará todo o possível para possuir esse corpo como uma forma de realização pessoal. 

Para os bodybuilders, tal corpo é uma forma de ganho profissional mais do que pessoal. 

Porém para as “pessoas comuns” a promessa de saúde agregada a beleza passa a ser tentadora 

de uma forma inescapável. 

Tal fator se insere na lógica de Bauman (1950) em que na sociedade atual os indivíduos 

se tornam a própria mercadoria, uma vez que, as relações sociais passam a ser pautadas pelas 

relações de mercado, ou seja, o sujeito deve fazer ao máximo para agregar valor a si para 

poder “sair na frente” na “corrida” pelo sucesso pessoal. Cada vez mais a beleza corporal é 

adicionada a isso, já que o “corpo sarado” será uma forma de distinção entre os fracassados e 

bem sucedidos, no que o autor denominou de “jogo de sociabilidade”. Esses elementos serão 

evidências da subjetividade, que segundo o autor é inexistente, sendo nada menos que um 

fetiche, semelhante ao fetiche da mercadoria descrito por Karl Marx, visto que tal 

subjetividade se encontra mascarada na tentativa do sujeito se tornar uma mercadoria para 

alcançar o descrito acima, como imposição da sociedade de consumidores que necessita de tal 

“fetiche da subjetividade” para que seus objetivos sejam cumpridos, ou seja, vender sujeitos e 

objetos ao mesmo tempo, deixando aos indivíduos a impressão de autonomia. 
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O consumismo de si, no caso da presente pesquisa, seria também uma das formas 

encontradas pelos indivíduos de sair da invisibilidade, se destacar em uma sociedade em que 

todos têm a possibilidade de se tornarem “mercadorias”. 

O corpo passaria nesse sentido como um símbolo máximo da identidade, da expressão 

pública do self, como o próprio Bauman atesta, a dualidade da sociedade de consumo passa a 

se referir ao binômio consumidor-mercadoria, e esta não necessariamente se refere ao um 

objeto no sentido literal, como já dito. 

Segundo o autor, “compro, logo sou”, será a máxima dessa sociedade de consumidores, 

em que o ato de comprar se refere também às relações sociais.  

Feahterstone (1995) parte da perspectiva semiológica de Baudrillard, na qual o consumo é 

semelhante à manipulação ativa de signos, o que este chamou de “mercadoria-signo”. Nesse 

contexto, os signos ficam independentes de seus objetos e permitem ao sujeito realizar as 

mais diversas relações associativas. Autores contemporâneos mostram como essas relações 

associativas no mundo atual possibilitaram um deslocamento da produção para a reprodução 

e reduplicação infinita dos signos, imagens e simulações por meio da mídia, fazendo com que 

haja a abolição entre imagem e realidade. A redescoberta do corpo pela publicidade nesse 

sentido estaria dentro das necessidades de consumo, em que suas pulsões não são 

verdadeiramente libertadas e sim o consumo dessa promessa de liberação do corpo. 

(CASTRO, pág. 84, 2007) 

Esse contexto descrito acima, segundo Featherstone, dá-se pela vida social desregulada 

das sociedades ocidentais contemporâneas em que as relações sociais são mais variáveis e 

menos estruturadas por normas estáveis, o que proporciona uma “estetização” da realidade e 

o consumo de uma cultura sem profundidade, a dita “cultura de massa”. No presente trabalho, 

mediante as observações a mercadoria-signo é com certeza o corpo. Logicamente são usados 

roupas e acessórios que também tem essa mesma função, porém, a mercadoria que está a ser 

“consumida” nos espaços da sala de musculação é sem dúvida o corpo do praticante de 

musculação em si. 

O indivíduo passa então a operar pela “lógica do capital” e pela “lógica do consumo”, 

que são os modos socialmente estruturados de usar bens de consumo para a demarcação das 

relações sociais. Com o característico fluxo constante de mercadorias o problema do status 

em relação a ela se torna cada vez mais complexo, fazendo com que os indivíduos da classe 
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dominante usem todo seu capital cultural para adquirir novas mercadorias e novas formas de 

usá-las. O corpo seria uma dessas novas formas de uso de capital, mais especificamente 

capital corporal, pois se formos pensar nas técnicas de agenciamento, primeiramente era 

acessível somente às camadas médias e altas da sociedade.  Segundo Miriam Goldenberg 

(2010), esse capital corporal seria nada menos que um acúmulo de prestígio que certos 

indivíduos mantem em relação ao corpo considerado bem sucedido de acordo com a cultura e 

com a sociedade, na sociedade brasileira, portanto, o corpo detentor de maior prestígio 

atualmente é o arquitetado nos “templos de adoração à forma” que seriam as academias de 

ginástica e musculação. Esse corpo, portanto será imitado pelas outras pessoas dentro do que 

Mauss estabeleceu como “imitação prestigiosa”, pois se vê que esse corpo torna- se um 

corpo-valor dentro das sociedades ocidentais atuais, bem como da sociedade brasileira: 

Determinado modelo de corpo, no Brasil de hoje é um valor, um 

corpo distintivo, um corpo aprisionado e domesticado para atingir a 

“boa forma”, um corpo que distingue como superior àquele que o 

possui, um corpo conquistado por meio de muito investimento 

financeiro, trabalho e sacrifício. No Brasil, o corpo é uma riqueza, 

talvez mais desejada pelos indivíduos das camadas médias e também 

das camadas mais pobres, que percebem “o corpo” como um veículo 

fundamental de ascensão social e também, um importante capital no 

mercado de trabalho, no mercado do casamento e no mercado sexual. 

(GOLDENBERG, 2010, p. 51) 

 

Atualmente tal capital corporal como dito pela autora é acessível a todas as camadas, 

exemplo disso é a crescente proliferação de academias de ginástica em todos os centros 

urbanos, e a difusão da atividade física como estilo de vida, o que fez com que as pessoas da 

área da educação física se especializassem primordialmente nessa área uma vez que a procura 

pelo management corporal é cada vez mais crescente e imperativa. 

Segundo Weber (1904-05) em seu estudo sobre ética protestante no contexto do 

capitalismo, a postura ascética dos cuidados com o corpo advinha dessa ética e através dela os 

corpos e as práticas relativas a ele seriam disciplinadas. Para o autor a ideia de disciplina dos 

corpos seria incompatível com a ideia de consumo. Porém, atualmente, constata-se que se o 

indivíduo não age de maneira disciplinada na construção do seu corpo, não poderá consumir 

os produtos relativos a ele. (CASTRO, 2007) 
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Discipline and hedonism are no longer seen as incompatible; indeed the 

subjugation of the body through body maintenance routines is presented within 

consumer culture as a precondition for the achievement of an acceptable 

appearance and the release of the body‟s expressive capacity. Consumer culture 

does not involve the complete replacement of ascetics by hedonism, this shift 

occurs primarily on the level of cultural imagery; in reality, it demands a good 

deal of „calculating hedonism‟ from the individual.
17

 

 

A ideia de disciplinarização dos corpos também foi amplamente discutida por Foucault, 

que em sua obra Vigiar e Punir mostra como o controle social era efetuado através do 

controle da sexualidade de corpo, aprisionando-se os corpos desviados e desocupados, criando 

corpos dóceis, eficazes e produtivos. (CASTRO, 2007) 

Em meados do século XIX, mostrar o corpo não era comum. As roupas tanto de homens 

quanto de mulheres tinham por finalidade esconder qualquer parte do corpo que desse vazão 

aos desejos sexuais. As roupas tanto masculinas quanto femininas deveriam mostra a 

responsabilidade do individuo bem como sua sobriedade, não tendo por isso muitas cores. No 

início do século XX verifica-se o desnudamento do corpo e vestimentas mais flexíveis, com 

tecidos mais leves e que demarcavam mais o corpo, como por exemplo, o jeans, que começa a 

ganhar espaço na vida dos indivíduos. A aparência física passa a depender do corpo, sendo 

essenciais os cuidados com ele, constituindo algo que deve ser moldado. 

Durante os séculos, o corpo veio sendo transformado, as concepções sobre ele mudaram 

diversas vezes e na contemporaneidade, ele vem sendo muito explorado pela mídia. Porém, 

para que o corpo ganhasse a projeção que ganhou hoje, houve inúmeros conflitos e polêmicas 

ao longo dos anos, conforme suas partes iam sendo reveladas pela indústria da moda. 

Exemplo disso é a polêmica causada pelo uso do biquíni nos anos 50, peça que atualmente 

tem proporções bem menores do que quando surgiu. (CASTRO 2007) 

Não podemos nos esquecer de que anterior a isso, a indústria cinematográfica de 

Hollywood já ditava moda de como mulheres e homens deveriam portar seus corpos usando 

atores e atrizes em propagandas para produtos de higiene. Não podemos esquecer que as 
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mulheres eram o alvo maior dessa incipiente cultura do consumo; porém em menor proporção 

os homens começam a ser influenciados, por atores como Douglas Fairbanks, que passava 

para os homens um aspecto atlético e de virilidade que deveria ser seguido por eles 

(FEATHERSTONE, 1982). 

No seu artigo sobre o corpo na cultura do consumo, Featherstone (1982) discorre sobre 

o livro de Richard Sennet, O Declínio do Homem Público, no qual este examina 

historicamente a origem da nova crença de que a aparência e a apresentação corporal seriam 

expressões do “eu”. Durante o século XVIII, a aparência não era totalmente ligada ao interior, 

porém não tinha as proporções individualistas o que ocorre somente em meados do século 

XIX. Através do argumento de Marx sobre o fetiche da mercadoria, Sennet argumenta sobre o 

desenvolvimento das lojas de departamento na segunda metade do século XIX como crucial 

para tal processo uma vez que o desenvolvimento de tais lojas criou uma “cultura de massa”. 

As roupas que antigamente indicavam status social seriam agora popularizadas, um dos 

exemplos disso é a popularização das roupas para ginásticas, antes muito caras, sendo usadas 

somente por atletas. Atualmente, em lojas de departamento, encontram-se os mesmos artigos, 

de qualidade um pouco inferior e de preços mais baixos. O autor salienta ter havido um 

grande investimento em propagandas, bem como a produção de necessidades nos indivíduos, 

que teriam que decodificar tanto a aparência do outro e fazer de tudo para gerenciar as 

impressões que o individuo queria dar, o que motivou uma grande autoconsciência corporal e 

um auto escrutínio na vida pública. Segundo Featherstone (1982), as lojas de departamento 

seriam locais de “desordem ordenada”, ou seja, locais em que seria possível a satisfação de 

qualquer desejo, porém esse alcance, através da mercadoria deveria ser de uma forma 

ordenada, um autocontrole para poder apreciá-las de maneira correta. 

O culto ao corpo é a prática mais explorada pela mídia atualmente, não só a televisão, 

como revistas e jornais. Ter um corpo “perfeito” é uma ordem que nos é dada diariamente 

pelas imagens, o que Susan Bordo (2003) chamou de "império de imagens”, que visa à 

naturalização um padrão corporal e de beleza imposto. Na academia essa imposição das 

imagens é muito comum, não só pelo arsenal de revistas de boa forma no local, mas também 

pelos que ali circulam. De acordo, com a citação anterior, os veteranos, e os professores e 

professoras de musculação não impõem somente um padrão de corpo a ser seguido, mas 

também a questão do vestuário. 
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Todos os dias, em todos os lugares, o sujeito é exposto a fotos de modelos e atrizes 

completamente esqueléticas e modelos masculinos com o abdômen extremamente definido e 

braços “enormes” com músculos torneados. Ao chegar em casa e se olhar no espelho, se 

depara com uma pessoa totalmente “normal‟, ou melhor, “anormal”, uma vez que ser magro 

é o que prevalece, e não qualquer tipo de magreza, mas sim aquela ideal difícil de ser 

atingida, pois o corpo das modelos por mais magro que seja não é perfeito e o que aparece 

na foto é resultado de várias intervenções digitais. 

Nas revistas estudadas, predominam os anúncios com presença de 

corpo como signo dominante. O público se reconhece -- identifica-se -

- com o modelo do anúncio que, em algum de seus aspectos, o 

representa. O igual é real demais para chamar a atenção e comportar 

algum grau de persuasão. A imagem melhorada do corpo do outro 

produz a identificação a partir da projeção – a imagem desejada --: 

não se busca um corpo igual, mas um corpo que se gostaria de ter. 

O corpo da publicidade não é igual aos do cotidiano, é melhor, mesmo 

que exista a preocupação de representar pessoas comuns e seus corpos 

também comuns. O comum na publicidade é idealizado: as 

imperfeições do comum desaparecem. Trata-se do "aprimoramento" 

estético que a imagem publicitária promove nas suas representações 

de corpo. (HOFF 2004, p.8)
18

 

 

Outra questão a ser discutida é a da cultura do consumo e imagens que antigamente 

atingiam majoritariamente as mulheres. Porém, atualmente também tem seu foco no público 

masculino. Passam os homens a operarem a mesma lógica de comparação de seus corpos 

com as imagens de modelos masculinos em revistas, bem como houve um investimento na 

indústria de cosméticos para tal. Isso se revela no fenômeno metrossexual, que pregou que o 

homem heterossexual deveria ter cuidados consigo para que as mulheres o desejassem. 

Esse corpo passa ser então, algo que está em construção, ou seja, sempre falta algo (ou 

melhor, sobra algo, no caso a gordura), para que o corpo fique “perfeito” ou como a frase do 

começo dizia para ser “autêntico”. Lasch, autor da área da psicologia, afirma ser o 

consumismo uma válvula de escape para o individuo narcisista, pois, através da aquisição de 

mercadorias, ele poderá manipular impressões de si mesmo, adotando sua performance 

individual. Nesse caso o “eu” seria moldado para ser uma mercadoria disponível a ser 
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consumida. Isso ocorreria, pois, segundo Stuart Hall (1997), os indivíduos das sociedades 

contemporâneas têm sua identidade descentrada diante da complexidade da vida social. Essa 

discussão é paralela a de Giddens, que afirma estarem as identidades em declínio devido ao 

impacto pluralizante da modernidade, na qual o sujeito assume identidades diferentes em 

diferentes momentos. A preocupação com o corpo esbelto como sinônimo de corpo saudável 

passa a ser a condição do indivíduo na Modernidade. Essa seria uma das características dos 

participantes do campo da musculação, já que a preocupação com o corpo faz parte do 

individualismo contemporâneo que ordena toda a sociedade caracterizando-se como regulação 

social. (CASTRO, 2007) 

Segundo Sabino (2004), essa construção do corpo dá uma dimensão mercadológica para 

as academias de ginástica, que são vistas como “usinas de produção da forma”, nas quais os 

corpos produzidos lá serão consumidos pela sociedade como “totens midiáticos exaltados pela 

publicidade”. Segundo Sabino as academias que não atendem ao público que se concentra em 

campeonatos de bodybuilding seriam comparadas a shoppings centers nos quais as pessoas 

vão para “desfilar” não só o corpo, mas também os inúmeros adornos desse corpo como as 

roupas e tênis badalados. Nessas academias as pessoas que “treinam pesado” ficariam 

irritadas uma vez que a construção do corpo não é levada a sério. Nas pesquisas de campo se 

constatou que mesmo aqueles indivíduos que iam para “malhar pesado” também ostentavam 

os signos de consumo de quem só estava na academia para “passear e conversar” (segundo 

eles). Sobretudo entre os homens, vê-se o consumo maior de tênis principalmente das marcas 

Mizuno e Asics,  atualmente são os mais caros e mais usados nas academias,  juntamente com 

as marcas já tradicionais como Nike e Adidas. 

Segundo Featherstone (1982), vários autores nessa época começam a descrever um novo 

tipo de personalidade, que foi denominada de narcísica, que descreve um individuo que tem 

autocontrole, está sempre preocupado com a sua saúde, tem medo do envelhecimento e da 

morte, sempre procurando sinais de decadência do corpo e que o usa como uma mercadoria. 

O autor ainda salienta que essa nova cultura narcísica que emerge conjuntamente com a 

cultura do consumo faz com que o individuo estabeleça uma nova relação com o seu corpo, 

que ele denominou de performing self ou o eu performático. Ele constatou essa tendência 

através de manuais de autoajuda que proclamavam o “eu” ideal no século XX, como pessoas 

que tinham o dom de fascinar, atrair e magnetizar o outro não somente através da fala, mas 

também através de sua imagem. Segundo ele o eu performático tornou-se mais amplamente 
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aceito na era entre guerras com a propagação de Hollywood e a legitimação na imprensa 

popular do novo ideal.   

No campo da academia de ginástica e musculação segundo Hansen e Vaz (2004), o 

desempenho é desportivo, ou seja, a postura dos praticantes de academia passa a ser igual à de 

atletas desportivos competidores, como por exemplo, superação da dor, não falhar, “treinar”, 

obter um ótimo rendimento, sem contar a competição que existe em relação ao capital 

corporal dos outros indivíduos presentes no interior do local. No meu campo, o desempenho 

desportivo descrito acima, estaria também ligado às roupas de ginástica que seriam de marcas 

famosas, como Nike, Adidas, Oxer, entre outras, mostrando que tal performance não 

influencia somente na postura e na condução dos corpos mas também na maneira como se 

operacionaliza o consumo no local. 
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3.1 Men’s Health e o homem contemporâneo 

Uma das mídias discutidas por Castro (2004) e pelo presente trabalho é a mídia 

impressa, uma vez que, ela vem se consolidando como um espaço privilegiado de 

informações relativas ao corpo, no caso da autora as revistas são femininas, o presente 

trabalho analisa superficialmente uma revistas masculina que segue a mesma “receita” das 

primeiras, qual seja, recorrer a especialistas que dão dicas de cuidados com o corpo em 

relação à sexualidade, moda, beleza e exercícios físicos, a Men’s Health, denota que tanto 

pelos homens como pelas mulheres há a valorização desse tipo de físico masculino. 

Sabe-se que a publicidade sobre estética e beleza por muito tempo foi direcionada 

somente às mulheres, pois esse era o público alvo dos cuidados estético uma vez que o 

homem deveria manter sua força corporal somente e não se preocupar muito com aspectos 

estéticos. 

Após algum tempo, os homens começam as se preocupar mais com o caráter estético 

também despertaram na publicidade uma vontade de que isso se tornasse constante. 

Uma constatação dessa afirmativa é a revista Men’s Health que no Brasil é editada há 

oito anos. Nessa revista direcionada para o público masculino encontramos um diferencial das 

outras. Se considerarmos as revistas de maior distribuição entre os homens como, por 

exemplo, a Playboy, veremos que o maior atrativo para a compra dessa revista são as 

mulheres nuas e se aproveitando disso os anunciantes colocam entre as páginas seus produtos 

para que fique implícita para o leitor da revista a conquista da mulher mediante a aquisição de 

certo tipo de produtos. Porém a revista em questão quer mais do que isso, ela quer que o leitor 

dessa revista siga um determinado estilo de vida que está ligado primeiramente á manutenção 

do corpo e da saúde como porta de entrada para os outros âmbitos da vida social: 

A Edição Especial Perda de Peso que você lê tem essa “pegada”: 

turbinar seu desejo de entrar em forma - ou mantê-la. A vida é sua, o 

corpo é seu: se você quer viver melhor, com menos riscos para a 

saúde, menos “encheção de saco” dos colegas, menos cansaço e com 

muito mais sexo, parta para a ação. Mude hábitos. 

Nesse contexto, a saúde tem um grau de importância elevado, e está em todas as 

propagandas e textos, o respaldo da ciência e biomedicina são sempre atestados, com 
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explicações dos especialistas em cada assunto, todos listados nos editoriais da revista, 

mostrando que seus dados não são levianos. 

A revista que está presente em outros países e nos Estados Unidos desde os anos 80 

conta com a apresentação na capa de um homem sem camisa com o abdômen definido. Só 

esse fato gerou no Brasil, principalmente, inúmeras controvérsias e cuidados para que o 

público atingido fosse realmente o heterossexual e não os homossexuais.  Segundo os estudos 

de Ramos (2011), houve uma preocupação dos editores em instruir a todos os envolvidos de 

que a revista se direcionava ao que eles intitularam de “homem moderno”, pensando nos 

estudos de Sabino, a nova versão do self made man, que reitera nada mais do que  a 

masculinidade hegemônica que seria o homem branco, heterossexual e de classe média. 

Excluindo, portanto os homossexuais, que fariam parte das masculinidades subalternas. A 

revista teria, sobretudo o intento da venda de um estilo de vida, que teria a saúde e a qualidade 

de vida como primeiros estandartes. 

Contudo, a perspectiva de uma pluralidade de estilos de 

masculinidade não deve ser vista simplesmente como um conjunto de 

possibilidades equivalentes. Ao contrário, essa mesma literatura 

abordou, a partir de conceitos como masculinidade hegemônica, 

masculinidade subalterna e masculinidade desviante (Connel, 

R.W., 2003; Connel & Messerschmidt, 2005), as relações de poder 

envolvidas na atribuição e na auto atribuição da masculinidade, 

especialmente dos conteúdos homofóbicos e misóginos envolvidos na 

constituição de uma masculinidade heterossexual hegemônica. Nesse 

sentido, é particularmente interessante observar o modo como parcela 

dos membros das comunidades de leitores lida com o fato de que, 

apesar de ser uma publicação dirigida explicitamente para um público 

heterossexual, a Men’s Health conta em seu público leitor com um 

grande contingente de homossexuais. E mais do que isso, com o fato 

de que a escolha pela exposição na capa e nas páginas centrais de 

corpos masculinos trabalhados pela ginástica e pela alimentação 

constitui a revista com um objeto portador do perigo simbólico da 

homossexualidade que ameaça o desempenho da masculinidade 

heterossexual. (RAMOS, 2011, p.14) 
19
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O que mais chama atenção nessa revista que além de tratar sobre a questão corporal ela 

também tratará sobre a questão estética, apontando aos homens como devem se vestir tanto 

para a entrevista de emprego, como para conquistar a mulher perfeita, claramente explicada, 

bem como a questão de que o homem deve estar em dia com a malhação para alcançar seus 

objetivos, principalmente no quesito sexo. Em uma das entrevistas mostra o caso de um rapaz 

que engordou durante o casamento e depois do término emagreceu. Após emagrecer o 

entrevistado relata ter maior facilidade de atração no sexo oposto e que não tinha mais que 

chamar atenção delas, pois elas iriam até ele naturalmente.  No meio do editorial, a revista  

relata em cada número com pôster de um peitoral “sarado”, assim como nas revistas 

femininas há pôsteres de atores famosos, porém esse pôster seria como uma meta a ser 

atingida, assim como muitos leitores da pesquisa de Ramos disseram ao rebater ás críticas de 

que a revista seria destinada ao público homossexual, e sim que ela retrataria o homem que 

eles seriam e não o que eles eram.  A revista resulta em um guia de comportamento do 

homem moderno, o dito self-made-man de caráter individualista em que tudo depende dele, 

não podendo então, fracassar e se caso aconteça a culpa é totalmente dele, pois a revista 

fornece dicas “infalíveis” para tudo. Para reiterar o caráter heterossexual da revista, inúmeras 

entrevistas são sobre como ter a relação sexual perfeita com aquela tão desejada mulher ou 

principalmente, como se dar bem em relações casuais que envolvem sexo como na entrevista 

intitulada “P.A. de responsa! 246 mulheres revelam o que você precisa fazer para ser o melhor 

“pinto amigo”. Ou seja, transar com elas quando vocês tiverem vontade, mas sem firmar 

compromisso”. 
20

 

A revista mostra com isso ser o extremo oposto daquelas revistas destinadas ao público 

feminino, porém com a linguagem do universo masculino, usando termos que os homens 

usam ao referir entre isso. Ela tem como alvo central das pesquisas feito uma orientação 

metrossexual, ou seja, esse homem moderno, que se preocupa com a aparência,  porém 

continua sendo o antigo machão. O corpo “sarado” sem dúvida é a principal característica do 

metrossexual, porém diferentemente do machão antigo ele possui estilo. O que evidencia, por 

exemplo, tanto propagandas como reportagens na revista que tratam da depilação masculina, 

algo que não se via atualmente, e é herdado sem dúvida dos concursos de bodybuildings no 

qual os homens se depilavam para que seus músculos fossem mostrados com maior exatidão. 

Após o ideal de corpo cultuado por eles ser altamente divulgado pela mídia, tudo que envolvia 
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seu culto também o foi como no caso a aversão aos pelos, e não seria só esse o motivo, como 

também a manutenção da higiene corporal. 

Como dito, a construção do corpo é o principal tema para a revista, e segundo muitos ele 

não se constrói somente com um bom plano de exercício, a dieta tem que ser condizente e é 

claro sempre se pode recorrer à ajuda dos suplementos alimentares. A pesquisa de Ramos nas 

comunidades da rede social Orkut, que era a rede social mais usada no Brasil nos anos de sua 

pesquisa, mostra os investimentos masculinos no corpo mediante a leitura da revista, tornando 

o corpo como um símbolo de agência, da mesma forma que Sabino mostrou em sua pesquisa 

com os bodybuilders e da mesma forma que a presente pesquisa relata como a manutenção 

corporal tem tornado símbolo de saúde independente dos riscos quanto ao uso errado de 

suplementos, bem como o uso de anabolizantes para se conseguir o corpo almejado o que leva 

a questão de busca de saúde a uma contradição. Tanto nas pesquisas de Ramos, quanto na 

pesquisa realizada em razão da Tese de Conclusão de curso, o que há é uma preocupação em 

manutenção dos riscos tanto no uso das substâncias como nas práticas ostensivas de 

exercícios nas academias de ginástica. O que é extremamente condenado pelo editorial da 

revista que apresentará no seu editorial de agosto de 2013 uma reportagem sobre 

anabolizantes condenando veementemente seu uso e mostrando os danos que estas drogas 

podem fazer ao corpo. 

Nesse caso, o próprio consumo da revista é visto como adesão a uma 

ética de esforço envolvida na construção do corpo. Essa ética se baseia 

no treinamento físico e no controle da alimentação, e a transformação 

do corpo é o summum bonum da perseverança no caminho. E é apenas 

porque o uso dos suplementos, e no limite dos esteroides 

anabolizantes, é concebido como uma ferramenta utilizada no interior 

do treinamento físico que o seu uso é legítimo. (RAMOS, 2011, p.28) 

 

O anúncio de suplementos presente nessas revistas é semelhante aos anúncios contidos 

na pesquisa de Sabino, assim como ele descreve, as propagandas são cheias de termos 

científicos, comprovados pelos laboratórios que fazem com que a eficácia do produto seja 

inquestionável, até por que o leitor na maioria das vezes nem sabe do que se trata realmente. E 

por isso a propaganda conta com os atletas e artistas “marombados” de sucesso que garantem 

a legitimidade a esses produtos. Como os suplementos da marca Integral Médica que são 

anunciados como o suplemento oficial dos lutadores de UFC no Brasil. Atualmente essa é a 



133 
 

modalidade de arte marcial mais cobiçada nas academias de ginástica e tem ganhado bastante 

popularidade com o público em geral. Isso já é o bastante para atestar a credibilidade do 

produto. Ou então os suplementos usados pelos fenômenos da Internet que tem milhões de 

acesso nos seus canais de musculação. Como é o caso de Anderson Barbosa, que mantém o 

“Canal do Ander” no Youtube. Ele é patrocinado pela marca de suplemento Max Titanium, 

sendo, portanto um grande propagador dessa marca para os seus 371.950 seguidores. 

Para Sabino a publicidade era de grande importância na construção corporal realizada 

nas academias de fisiculturismo, objeto de sua pesquisa, da mesma forma o é entre os 

praticantes assíduos de academias que de certa forma não usam o corpo como forma de 

competição explícita, mas o usam em um tipo de competição velada por uma posição na 

sociedade que hoje o corpo permite que o indivíduo tenha. A propaganda e os veículos 

midiáticos são em certa medida responsáveis por essa visão e os indivíduos a endossam 

constantemente ao se utilizarem dela. 

Na visão do autor a propaganda traria para o indivíduo aquele aspecto “mágico” perdido 

principalmente após a consolidação do capitalismo e a sua burocratização, mesmo que isso 

seja um paradoxo, ou seja, a magia sendo um artifício de venda em uma sociedade onde 

impera a racionalização e cientificidade. Seria isso então o que o indivíduo busca uma dose de 

encantamento que a propaganda devolve para ele com a promessa de uma vida melhor, como 

aqui no caso da pesquisa, uma vida realmente e literalmente melhor, visto que a construção do 

corpo irá perpassar a saúde desse indivíduo.  

As relações sociais também nesse sentido perderão um pouco de importância, o que vai 

ser estimado é o culto ao corpo. Isso de certa forma vai unir as pessoas em certo objetivo 

comum e ao mesmo tempo os colocará em competição para mostrar que conseguirá o “melhor 

corpo” e o melhor desempenho com ele.  

As revistas se tornam então a propagação desses “mitos” de bem estar, uma vez que seus 

discursos e suas imagens produzem mais que sonhos, e sim fantasias ao alcance da mão do 

ator social. Sabino (2004) salienta nesse sentido que as mídias não podem ser culpadas 

unicamente por isso uma vez que estas junto com a sociedade formam isso, pois a sociedade 

atual é midiatizada, ou seja, os indivíduos utilizam a mídia como forma também de auto 

divulgação e não só são consumidores passivos, como também ao se promoverem dão ideia 

daquilo que as agências publicitárias podem vender. 
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O corpo é mídia: veículo de comunicação. Dadas as muitas 

linguagens que comporta, expressa em linguagens diferentes os 

significados de uma cultura e divulga seus aspectos basilares. No 

corpo, os significados da cultura ganham materialidade: não é 

apenas o corte de cabelo, a cor da pele, o peso e os adereços que 

materializam a cultura, também os ossos e a carne são moldados: os 

pés atrofiados das mulheres orientais, os lábios deformados de 

determinadas comunidades indígenas, até os músculos super 

desenvolvidos dos fisiculturistas e as próteses, dentre tantos outros 

exemplos. (HOFF, 2004, p.6) 

  

A revista Men´s Health clama estar atendendo esse homem moderno e seus anseios, que 

são estar em harmonia consigo mesmo levando em consideração a saúde em primeiro lugar, 

porém não se tem isso sem exercícios físicos e, corpo seria só uma consequência disso, 

quando na verdade se tornará a preocupação central e tão massacrante que chegará um ponto 

em que a tal “saúde” não será mais tão lembrada assim na aquisição do corpo a qualquer 

custo, como discutido no capítulo anterior sobre o uso equivocado de anabolizante e 

suplementos pelos praticantes de academia. 

O que também ajuda a reiterar esse fato nos dias de hoje são as redes sociais, 

principalmente o Facebook e Instagram, em que a propaganda é feita pela própria imagem 

dos bodybuilders. Através dessas redes sociais dá para se seguir o dia a dia dessas pessoas, 

seguir suas dietas, saber o que compram, o que vestem como foi dito do “Canal do Ander” 

acima. Tudo isso respaldado pelo conhecimento científico e prático que eles tiveram ao longo 

dos anos treinando, o que contribui muito para que sejam “seguidos” pelos usuários. A 

maioria dos donos de canais, sejam competidores profissionais e amadores,  irão operar na 

mesma lógica do estilo saudável e da qualidade de vida que estarão promovendo para os seus 

seguidores, tendo o seu corpo como a melhor propaganda do que diz, o seu próprio corpo é a 

prova necessária de que ele não está mentindo,  deixando os usuários/seguidores desejosos a 

ter algo semelhante a qualquer custo. 

 

 



135 
 

3.2 ExpoNutrition 2013: Muito mais que uma simples feira de suplementos. 

A ExpoNutrition  acontece todos os anos em São Paulo e no Rio de Janeiro, e trata-se 

de uma feira,  onde as principais marcas de suplementos apresentaram  para mostrar suas 

novidades em suplementos alimentares, em estandes. Há também, equipamentos de academia, 

roupas de ginástica, alimentos, bem como competições de fisiculturismo e outras 

modalidades. 

O dado mais interessante é que além das competições que são o fator de atração do 

público, o outro pretexto para que as pessoas compareçam à feira é a aparição das 

celebridades do mundo fitness e bodybuilders que estarão representando suas marcas 

patrocinadoras e nesse dia poderão atender ao público. Pessoas conhecidas na mídia, como 

também, uma gama de atletas que chamavam a atenção pela grande “muralha de músculos”. 

Em um dos estandes esses atletas ficavam dentro de uma jaula, no qual executavam 

levantamento de pesos em diferentes exercícios. No palco as diferentes competições ocorriam 

primeira a  competição feminina denominada “bikini”, no qual as mulheres devem ser 

definidas,  porém não exageradamente. E depois os homens, primeiro uma categoria mais 

fitness, em que a definição muscular deve ser aparente, porém o competidor não deve ser 

“muito grande” e depois uma categoria mais idêntica aos bodybuilders. Antes da competição 

ao lado do palco, tais homens faziam exercícios e passando um produto para dar o efeito de 

bronzeamento em suas peles e se envaideciam ao ver que eram observados, tanto por homens 

quanto por mulheres. 

A venda de suplementos não fica em segundo plano, uma vez que as pessoas que 

frequentam tal feira são praticantes assíduos de academia, comprovadamente pelos corpos 

malhados evidenciados por roupas próprias para ginástica (tanto homens quanto mulheres), e 

todos levavam consigo suas bolsas térmicas, 

 Devidamente preparadas ou com suplementos, como batata doce e frango (alimentos  

comidos por praticantes da academia e musculação por ajudarem no ganho de massa) e foram 

justamente, pelas promoções  das principais marcas nesse tipo de feira, e também a novidade 

em suplementos. Em todos os estandes, além das celebridades se encontravam garotas 

propagandas muito bonitas,  divulgando o produto, recitando sua composição e os benefícios,  

e uma amostra grátis do produto para ser experimentada. 
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A feira se mostrou um ponto de encontro dos amantes de musculação, que poderiam 

além de provar suplementos e comprá-los com descontos, também poderiam ver competições 

e conhecer mais as celebridades do mundo fitness, que estampam suas propagandas de 

suplementos e fazem vídeos na internet, como é o caso do Anderson Barbosa, do “Canal do 

Ander” aqui citado, que estava no estande da Max Titanium, sua patrocinadora, interagindo 

com o público e dando alguns brindes de presente. 
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3.3 Concurso Garoto e Garota Fitness Brasil 2014: O corpo é a nova roupa 

 

Outro evento pertinente ao trabalho é o concurso que elege o garoto e a garota fitness 

nesse caso, nacional. O evento ocorreu em uma casa de shows da Zona Oeste de São Paulo. 

Os participantes do concurso não pode sem ser federados a nenhum órgão de atletas de 

bodybuilding, pois como bem foi dito por uma dos organizadores: 

“Isso é um evento de beleza fitness e não um concurso de bodybuilding” 

O que ele quis dizer com isso, que a competição não era tão dura e severa como nos 

concursos de bodybuilding em que os corpos deveriam estar extremamente musculosos e 

“trincados”. Obviamente que deveria haver músculos e esses deveriam aparecer, porém de 

uma forma mais bela e harmônica. Entre seus participantes há pouquíssimos atletas, uma 

grande parte de modelos, e pessoas dos mais diversos tipos de profissões. Esse fator já 

diferencia por si só esse dos concursos dos bodybuilder, pelo fato de ser considerado amador 

e ter entre seus participantes, pessoas que não vivem necessariamente da exposição do corpo 

para viver, porém a veem como necessária para sua satisfação pessoal. 

Durante a preparação do evento, e os ensaios,  percebia-se que tal concurso se 

assemelhava a um desfile, com uma diferença notável, neste caso unem ao seu corpo a roupa 

do estilista que estão representando. No caso do presente concurso, não havia roupa, somente 

o corpo dos candidatos a ser exposto, para o público e para os jurados. O corpo tem aqui o 

papel central, reflexo do que vem ocorrendo nas sociedades ocidentais e na sociedade 

brasileira também. O capital corporal que é tão almejado nessas sociedades aqui elevasse a 

uma potência enorme, tanto que faz com que seus portadores, o tratem com exemplar 

dedicação. Pelas conversas de bastidores, ouvia-se que muitos daqueles corpos eram 

construídos a base de anabolizantes, e era perceptível, principalmente nas mulheres, que 

tinham a aparência masculinizada. Algo que causava certa revolta como ouvi de uma 

participante: 

“Em concurso fitness teria que ter um padrão e, além disso, não poderia ciclar, ciclar é pra 

concurso de bodybuilding, concurso fitness é saúde.” 
21

 

                                                           
21

 Ciclar – Verbo usado por praticantes de academia para identificar pessoas que fazem uso de esteroides 

anabolizantes. 
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Após o ensaio, os homens não descansaram cada um tirava da sua bolsa pesos, ou 

improvisavam um local de exercício para ficarem preparados para a noite, uma vez que após 

malhar os músculos ficam naturalmente “inchados”. Mesmo com várias mulheres bonitas e de 

biquínis bem pequenos ao redor o foco eram eles e seus músculos, seu desempenho durante o 

desfile que aconteceria mais tarde. Muitos comiam chocolate e tomavam vinho, pois diziam 

quem dessa forma as veias ficariam dilatadas, o que sobressaltaria ainda mais os músculos. 

Além do óleo passado pelo corpo para valorizar os músculos. 

Durante o concurso ficou mais nítida a impressão anterior de desfile e “show do 

corpo” do concurso, luzes baixas na casa de show e no palco muitas luzes brilhantes para 

ressaltar o corpo das pessoas que os desfilavam. Na abertura do concurso antes mesmo de 

chamarem os participantes, transmitiam no telão somente os troncos delineados femininos e 

masculinos, evidenciando o que estavam em jogo ali não eram indivíduo e sim seu corpo 

“sarado”. A audiência do concurso tanto pelas pessoas que estavam ali o prestigiando, quanto 

pela cobertura da mídia, mostram dados que ratificam a pesquisa feita aqui, em que mais do 

que saúde, o que procuram nas academias de ginástica é um padrão de beleza, que para 

muitos se torna um estilo de vida a ser seguido, de uma forma disciplinada e muitas vezes 

árdua que pode levar a medidas não tão saudáveis quanto o uso de anabolizantes. 
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Considerações Finais 

Do ponto de vista social abordar um problema psicológico nem sempre é algo fácil, 

mas dentro de um consenso das ciências sociais, seu advento traz embutidas questões de teor 

diversas e indivíduos que acabam agindo de acordo com a sociedade em que nasceram por 

serem educados em seus preceitos sociais. As particularidades das vivências das pessoas a que 

estamos nos referindo, materializam-se na cotidianidade de forma contundente e são 

cristalizadas pelos tipos de vida e pelos modos como elas se inscrevem nos campos sociais 

Não é uma afirmativa, que a pessoa seja manipulada nesse sentido, porém ele age tal qual está 

familiarizada.  

A vigorexia se insere neste contexto, uma vez que, de uma forma repentina a mídia e 

os demais meios de comunicação valorizaram essa nova doença que acometia as pessoas que 

praticavam musculação em uma tendência atual de “patologização” do cotidiano, sem 

discutir, no entanto os padrões que ela mesma se encarregou de consolidar, e entre eles o 

padrão de corpo. Ele passa a ser associado com a saúde do indivíduo, ou seja, tê-lo seria 

manter a saúde. Esse padrão de corpo que muda durante o tempo se encontra hoje dentro de 

um paradigma ditatorial na medida em que não o possuir implica o julgamento do sujeito que 

não o possui, resultando em não saudável e desleixado. Porém, de qual corpo se fala? O corpo 

em tese, ou melhor, o padrão de corpo, seria o corpo “sarado”, produto de horas intermináveis 

na academia, associados a uma alimentação saudável, que incluiria uma quantidade maior de 

alimentos naturais e diminuem assim os alimentos industrializados quão a sociedade atual se 

acostumou a consumir. Levando-se em conta, que os alimentos naturais não apresentam 

gordura, ou um percentual muito baixo, ela passou a assumir a condição de uma “vilã 

interna”, uma presença indesejada no local, significando sinal de doença.  

Contudo, não são todos os indivíduos aptos a alcançar esse padrão, pois o 

metabolismo é individual e difere de um para outro, o ritmo de vida é outro item que traz 

distinção, não proporcionando o tempo necessário para que ele siga esses passos. A mídia 

propaga essa mensagem é responsável pela incitação ao consumo de produtos não saudáveis, 

uma vez que na lógica do dispêndio, o importante é comprar independente do que se está 

comprando, como salienta Bauman, “Compro, logo sou”. 

  O impasse em questão provoca uma questão bastante significativa e se constitui na 

obrigação do individuo em escolher o que ele quer, e muitos dos citados no atual trabalho 

fizeram a escolha, segundo eles, pela saúde, neste ponto cabe a mídia o envolvimento do 
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público pela repetição da mensagem. Contudo, cabe uma pergunta acerca de cada um dos 

aspectos abrangidos, será realmente que estão fazendo uma escolha saudável? Ficar horas na 

academia, fazer todos os exercícios possíveis, sem parar, sem ficar atento às articulações ou o 

mundo lá fora seria saudável? E de repente a 

mídia rotula esse excesso como doença. Seria a vigorexia uma doença? 

Realmente, o praticante de musculação é obsessivo em relação ao seu corpo, que é o 

resultado do processo a que ele se submeteu na academia. Principalmente ao observar as 

mudanças adquiridas, ele motiva-se cada vez mais a continuar. Embora muitos deles 

acabassem não agindo de forma saudável, quando almejam esses resultados corporais de uma 

forma mais rápida, o que os leva ao uso de drogas potencializadoras do desempenho, que 

seriam os esteroides anabolizantes. Ao crivo de qualquer pessoa essas atitudes soariam como 

doentias, no entanto para os praticantes não há nada de contraditório na sua atitude. Para eles 

a vigorexia, o vício em exercícios físicos, é considerada simplesmente, um estímulo para que 

eles continuem malhando e cheguem ao seu objetivo. Especialmente, para os homens, o 

objetivo nunca alcançado é o crescimento muscular, virar “monstro”, termos usados pelos 

próprios praticantes. E essa procura resulta, em um estilo de vida, de acordo com o que 

professam, e são muito felizes nisso, para todos os praticantes mais assíduos é muito mais do 

que simplesmente executar uma série de exercícios, é certamente viver uma doutrina, 

semelhante à religiosa, em que a entrega a esses preceitos como se alimentar e dormir direito, 

assim como se exercitar regularmente, seria total.  

O crescimento dessas “populações” de praticantes de musculação, contudo, tem sim 

um grande impulso desse padrão de corpo veiculado pela mídia, haja vista o aumento do 

número de academias de ginástica e o crescimento da “imposição” pelo saudável em qualquer 

esfera da vida social. A vigorexia, nesse contexto, não seria necessariamente uma doença e 

sim parte de um anseio coletivo para se tornar familiar o quê a sociedade dita como adequado 

ou a aceitação, que afeta alguns mais do que outros, no caso dos sujeitos pesquisados, tal 

apelo se torna mais do que uma forma de concordância pela sociedade, e sim em auto 

aceitação que os transmite em uma nova forma de levar a vida. 
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