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RESUMO 

 

Esta dissertação tem como objetivo analisar a construção contemporânea da simbolização do 

corpo belo da mulher, por meio de uma das técnicas de produção e/ou modificação do corpo: 

exercícios físicos feitos em academia de ginástica feminina da cidade de Teresina. Nesta 

pesquisa etnográfica, as práticas corporais são analisadas como uma forma de vivenciar as 

elaborações de padrões culturais sobre o sentido do corpo belo. Dessa forma, o corpo e a 

beleza são analisados como uma construção social presentes na vida de mulheres que ao 

cuidar de si, em espaços ambientados e diferenciados para tal, criam relações sociais e 

vivenciam a importância que a beleza tem para a mulher na contemporaneidade. Para tanto, 

foi utilizada a técnica de observação participante em uma academia exclusiva para mulher, no 

período de março a julho e de setembro a outubro de 2010. 

 

Palavras-chave: culto ao corpo, corpo belo, técnicas corporais, identidade feminina. 
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ABSTRACT 

 

The dissertation aims to analyze the contemporary construction of symbolization of the 

women's beautiful body, by means of one of the techniques of body production and/or 

modification: the physical exercise performed at a women‟s only gym in this town of 

Teresina. In this ethnographic research, the bodily practices are analyzed like a form to live 

the elaborations of cultural patterns to enhance the beautiful body. This way, the body and the 

beauty are analyzed as a social construction present in women‟s lives who take care of 

themselves, in ornamented and differentiated especial places, they create social relationships 

and experience the importance that beauty has to women in contemporary. For this, was used 

a participant observation technics in a women‟s only gym, in the period from March to July 

and September to October in the year of 2010. 

 

Keywords: cult of the body, beauty body, corporal techniques, feminine identity. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O corpo é o meio técnico, o primeiro e mais natural instrumento que o indivíduo 

utiliza para delimitar e definir a sua existência no mundo (MAUSS, 1974). Local de encontro 

entre a natureza e a cultura (LÉVI-STRAUSS, 1976), o corpo, na sua natureza universal, 

recebe inscrições e ordenações particulares que são dadas pela cultura. Assim, as concepções 

do corpo são indissociáveis das estruturas simbólicas das sociedades nas quais ele está 

inserido. Cada sociedade e cada época têm as suas técnicas corporais – maneiras de tratar o 

corpo que são passadas para os indivíduos de forma tradicional e eficaz, levando em 

consideração os elementos biológicos, sociais e psicológicos dos mesmos (MAUSS, 1974). 

Por ser social e culturalmente construído, o corpo é objeto de reflexões da 

Antropologia, que nas últimas décadas, tem privilegiado mais os estudos sobre as temáticas 

que relacionem o corpo e o uso que cada sociedade faz dele. Dentro dessas temáticas, há a 

necessidade, cada vez maior, de se compreender como ocorre a construção e a representação 

do corpo na contemporaneidade. Uma série de estudos tem analisado a relação corpo e 

sociedade, dentre eles as análises de Le Breton (2006; 2008), que discorrem sobre os aspectos 

sociais e culturais do corpo tendo como eixo de discussão a dimensão simbólica e as 

representações que os indivíduos fazem do corpo. 

O autor analisa o corpo como uma estrutura simbólica, como uma forma de 

elaborações identitárias de grupos sociais e de elementos etnológicos. As circunstâncias 

históricas são responsáveis por moldar o corpo, que por sua vez é legitimado pelo contexto 

sociocultural. Segundo Le Breton (2008), vivemos em uma época em que o corpo, matéria 

modulável, pode ser concebido como acessório da pessoa, que o modifica de acordo com a 

ideia que faz dele. Ideia essa que advém das relações que são formadas na sociedade. 

Em meio à universalidade da sua natureza, o corpo recebe diversos significados e 

passa a ter várias formas de representação e apresentação. Hertz (1980), um dos pioneiros na 

Antropologia do Corpo, demostrou em “A Preeminência da Mão Direita: estudo sobre a 

polaridade religiosa” a forma como a cultura baseada nos preceitos de origem religiosa 

interferia nos “aparatos biológicos” dos indivíduos fazendo com que o uso da mão direita em 

detrimento da mão esquerda fosse quase universal.  

Na sociedade ocidental contemporânea, os princípios do hedonismo, do narcisismo e 

do consumo levaram autores a analisar como eles interferiam na elaboração simbólica do 

corpo (BOURDIEU, 2007a; FEATHERSTONE, 1995; LIPOVETSKY, 2000; MAFFESOLI, 
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1999). Embora essas análises sejam mais generalistas, elas são importantes para a 

compreensão do contexto histórico, sócio e cultural nos quais o corpo, analisado, está 

inserido.  

O contexto cultural do Brasil tem instigado diversos pesquisadores brasileiros e 

estrangeiros a analisar o processo de elaboração simbólica do corpo do brasileiro 

(EDMONDS, 2002; GOLDENBERG; RAMOS, 2002; SABINO, 2000; 2003; 2004). O país 

se destaca não só no aperfeiçoamento das técnicas de cirurgias plásticas e no consumo destas 

e de produtos da indústria do embelezamento, mas também na exportação de modelos e 

manequins, na moda de biquínis e até técnicas de depilação feminina. Reconhecido 

internacionalmente por ser um país sexualmente desinibido (HEILBORN, 2006), o Brasil se 

destaca no chamado culto ao corpo ou corpolatria atual.  

Sobre a atual corpolatria brasileira, a maioria dos estudos foi centrada na análise do 

corpo carioca. A cidade do Rio de Janeiro tem servido como modelo do Brasil. No imaginário 

social, a geografia e o clima tropical da cidade (e do país) predispõem a uma quase nudez dos 

corpos, porém o espaço físico e clima não definem a exposição dos corpos (HEILBORN, 

2006). Preocupados menos com os motivos que levam a exposição dos corpos do que com o 

processo de construção social dos mesmos, pesquisadores analisaram como esses processos 

ocorrem e quais as motivações que impulsionam os indivíduos a procurarem diversas práticas 

de modificação corporal.  

Dentre as práticas utilizadas para modificar o corpo, os exercícios físicos, e em 

particular a musculação, ganha vez por estar associada ao ideal de saúde, juventude e vigor 

pregados pela sociedade atual. A prática de musculação, como as outras práticas corporais, 

não pode ser dissociada do contexto histórico, sociocultural. Na década de 1990, Amorim 

(1995) dedicou-se à análise do imaginário do corpo masculino produzido pelos praticantes de 

musculação na cidade de Fortaleza, Ceará. Segundo o autor, a busca da construção de um 

corpo belo proporciona uma melhor aceitação social e maior capacidade de sedução. No 

imaginário dos fisiculturistas pesquisados, o desenvolvimento de um corpo forte, musculoso e 

viril está associado ao poder. Porém na época, um corpo masculino hipertrofiado era 

associado à homossexualidade, sendo muito comum os fisiculturistas serem taxados de 

homossexuais, o que remete aos achados de Gontijo (2002) sobre os primeiros praticantes do 

body building no país.  

Anos após a pesquisa de Amorim (1995), Sabino (2000; 2004) analisou os 

marombeiros (e posteriormente os fisiculturistas) e a forma como o corpo e o gênero são 

construídos socialmente em academias de musculação do Rio de Janeiro. Segundo Sabino 



14 

 

(2004), a estilização da violência física do fisiculturismo sofreu uma modificação de 

dimensão simbólica, agindo no corpo e na vida daqueles que sofrem sua coerção. A busca de 

um corpo perfeito, a qualquer preço, como sinônimo de felicidade consolida a violência 

simbólica. A construção de um corpo hipertrofiado em nome da saúde, através do uso 

excessivo de drogas e da musculação, sugere um processo descivilizatório, percebido na 

violência anômica presente nas relações entre os indivíduos e os grupos desta cultura. O outro 

passa a ser “coisificado” e o próprio corpo transforma-se em mercadoria ou capital a ser 

investido.  

Trabalhando com o gênero oposto, Berger (2006) analisou o fenômeno de culto ao 

corpo e como ele interfere na construção da autoimagem, da autoestima e da identidade 

feminina. Interessada em apreender os modelos de corpo feminino preponderantes entre as 

mulheres que se exercitam em academias de ginástica e quais as técnicas usadas para alcançá-

los, a autora analisou os meios de comunicação como forma de compreensão do processo. 

Nos discursos das frequentadoras da academia, a saúde apareceu como a grande orientadora 

das práticas, porém dados e observações levaram Berger a concluir que, na maioria dos casos, 

ela é uma mera desculpa. O discurso politicamente correto tende a mascarar o real objetivo 

dessas mulheres: obter um corpo dentro dos padrões de beleza atuais, ou seja, magro, jovem e 

definido. 

Ao investigar qual a relação existente entre a mulher e a beleza e quais os preços 

pagos para se tornar “bela”, Novaes (2004) chegou à conclusão que o peso da feiura (o que 

não configura os padrões socialmente aceitos de juventude, magreza e saúde) é intolerável 

para as mulheres. Para se enquadrarem nos padrões de beleza corporal, as mulheres lançam 

mão de tratamentos dermatológicos, exercícios físicos em academia de ginástica, cirurgias 

plásticas estéticas e dietas. Segundo a autora, a nova moralização do corpo feminino veio 

atribuir à mulher o dever de ser bela, de se cuidar, de malhar, de comer saudavelmente, enfim 

de exercer a disciplina em todos os aspectos da vida, principalmente os que estão ligados 

diretamente ao corpo. Para tanto, o preço pago é de alto valor econômico, simbólico e 

psíquico. 

O culto ao corpo na contemporaneidade encontra-se associado ao consumismo. A 

ciência e a tecnologia dispõem de tratamentos e serviços avançados e voltados para a 

manutenção e modificação dos corpos humanos. Consumi-las e investir no patrimônio que é o 

corpo faz parte da rotina de milhares de pessoas e da rotina de empresas que investem no 

“mercado do embelezamento”. A associação histórica da mulher com a beleza e a entrada da 

mulher no mercado de trabalho fez com que ela investisse mais nos cuidados com o corpo. 
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Atento a esse fato, o “mercado do embelezamento” segmentou seus produtos por gêneros, 

investindo nos produtos e na publicidade voltados para o gênero feminino. Nessa onda de 

segmentação por gêneros, encontram-se o movimento de criação e expansão das academias 

exclusivas para mulheres. Poderíamos, de formar simplista, analisar esse fenômeno como um 

mero retrocesso, tendo em vista toda a revolução que as mulheres fizeram para conseguir se 

inserir em ambientes ditos masculinos e ter com os homens uma convivência com poucas 

restrições. Mas o corpo esconde diálogos e suas representações estão em permanente 

modificação, pois resulta de uma consequente questão relacional, na qual há influência do 

ambiente sobre o sujeito e do sujeito sobre o ambiente, tornando-o de acordo com os seus 

desejos e necessidades.  

Para a compreensão da cultura de culto ao corpo no cenário contemporâneo, faz-se 

mister perguntar: como essas mulheres frequentadoras de academia feminina simbolizam o 

corpo belo? Quais as concepções de corpo belo para elas? Quanto da lógica de consumo está 

imbricada nessa concepção de corpo belo? Por que elas escolheram uma academia exclusiva 

para mulheres? Quais relações são criadas dentro da academia? 

Diante disso, esta pesquisa tem como objetivo analisar como ocorre a construção da 

simbolização do corpo belo da mulher, por meio de uma das técnicas de produção e/ou 

modificação do corpo: os exercícios físicos feitos em uma academia de ginástica feminina da 

cidade de Teresina, Piauí
1
. 

A pesquisa foi desenvolvida na academia Eugênio Fortes Única, somente para 

mulheres, situada na cidade de Teresina, capital do Piauí. Esse estudo se faz pertinente para a 

compreensão do culto ao corpo belo no Brasil, país que se destaca no consumo de cosméticos, 

prática e aperfeiçoamento de cirurgias plásticas, exportação de biquínis, top models, etc. 

Mesmo que o cenário pesquisado seja local e particular, ele está inserido em um contexto 

geral e contribui para a análise do tema em questão, já que com a globalização os padrões 

culturais de um determinado local são afetados por informações advindas de outro. Portanto 

aqui também se vivencia os processos de corpolatria pautados na lógica do consumo que 

vigora na contemporaneidade. 

Poucos são os estudos acadêmicos que tratam sobre o culto ao corpo piauiense. 

Embora seja nítida, na capital, a proliferação de academias de ginástica, clínicas de estética, 

consultórios de cirurgiões plásticos e de médicos voltados para a estética, ainda há o 

                                                           
1
 É válido ressaltar que o termo “estética” será, neste trabalho, sinônimo de beleza corporal. Outros termos como 

“sarado”, “malhado”, “trabalhado” serão utilizados visto que são expressões que designam uma aparência 

corporal resultante da prática constante de exercícios. O uso desses vocábulos justifica-se pelo fato de estarem 

presentes no linguajar de quem transita em academias (BAGRICHEVSKY; ESTEVÃO, 2004). 
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pensamento de que por Teresina não ser uma cidade litorânea o culto ao corpo é mais ameno. 

Os achados da pesquisa de Rodrigues (2003) em uma academia teresinense contrapõem-se ao 

pensamento que nega a excessiva corpolatria na cidade. Com uma abordagem antropológica, 

a presente pesquisa faz uma análise do processo de corpolatria em academia feminina 

destacando a relação que as mulheres estabelecem com e a partir do corpo.  

Em consonância com o que foi exposto, a dissertação encontra-se dividida em cinco 

capítulos, sendo o primeiro a introdução e o último as considerações finais. No segundo 

capítulo são apresentados o meu percurso antropológico de delimitação temática, os primeiros 

contatos que fiz, a descrição do campo pesquisado, a apresentação parcial dos dados 

construídos e o aprofundamento da metodologia utilizada na pesquisa.  

O terceiro capítulo tem como objetivo analisar as significações culturais atribuídas à 

academia considerada exclusivamente feminina. A ideia é mostrar por que as mulheres 

procuram se exercitar em um ambiente somente para mulheres, quais as relações que são 

construídas e estabelecidas na academia feminina e quais são as práticas corporais e 

alimentares presentes na vida dessas mulheres. 

O quarto capítulo apresenta a análise do corpo belo como objeto de investimento 

social, cultural e subjetivo das mulheres destacando suas especificidades diferenciadas de 

outras academias no Brasil. Primeiramente, será mostrado o discurso da saúde que norteia a 

busca de exercícios físicos, ressaltando que o conceito de saúde das mulheres pesquisadas está 

ligado à beleza, juventude e bem estar. Em seguida, serão mostrados os outros cuidados que 

elas têm com o corpo, os tratamentos dermatológicos e as cirurgias plásticas estéticas que 

fazem para alcançar os padrões de corpo belo idealizado na sociedade atual. Esses padrões e o 

conceito de beleza, assim como a importância dela nas relações sociais, serão discutidos no 

final do capítulo. 

Para compreendermos antropologicamente as associações que muitas mulheres 

estabelecem entre o corpo e seus aspectos simbólicos e imaginários como característicos da 

nossa sociedade contemporânea, são tecidas algumas considerações sobre a busca de um 

corpo que se enquadre nos padrões de beleza atuais, destacando a forma como as mulheres da 

academia feminina pesquisada se inserem nesse processo e como elas simbolizam a beleza 

corporal. 
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2 NOTAS ETNOGRÁFICAS ESCRITAS EM PRETO E BRANCO 

 

Para começo de conversa, descobrir onde se situar num texto do qual, 

ao mesmo tempo, espera-se que seja uma visão íntima e uma 

avaliação fria é quase tão desafiador quanto chegar a essa visão e fazer 

a avaliação (GEERTZ, 2002, p. 22) 

 

 

A pesquisa antropológica, que se utiliza do método etnográfico, tem em suas 

particularidades o fato de que as condições em que é realizada constituem-se em elementos de 

extrema importância para a compreensão da mesma. As formas de aproximação, as tentativas 

de contato, a construção, desconstrução e reconstrução do objetivo de pesquisa durante o 

trabalho de campo, as afinidades, os sentimentos despertados, a classe, o gênero, o complexo 

envolvimento teórico, metodológico e subjetivo que se vivencia durante o percurso da 

pesquisa são “elementos imprescindíveis para a compreensão do tipo de representações 

etnográficas que os antropólogos constroem a partir de suas experiências” (SILVA, 2000, p. 

117) 

Para escrever sobre a minha entrada em campo preciso rememorar o ano de 2006, 

ano em que escrevi a minha monografia, teórica, de conclusão de curso intitulada: “Beleza, 

Mídia e Identidade Juvenil: o corpo como bem de consumo na contemporaneidade” que teve 

como objetivo: discutir as representações sociais através do corpo, a procura incessante pelo 

enquadramento no padrão estético vigente na atualidade e a relação mídia e estética corporal 

como marcadores identitários da juventude. 

Instigada pelas teorias sobre mídia, corpo e consumo e movida pela vontade pessoal 

de fazer alguma atividade que me proporcionasse mais ânimo e me fizesse querer sair da vida 

sedentária, comecei a fazer musculação. O programa de hipertrofia muscular
2
, as dicas de 

dieta, suplementação alimentar não me agradaram. Depois de um mês, resolvi abandonar a 

empreitada. Mas não sem antes entrar em contato com o dono da rede de academias que eu 

estava matriculada.  

No fim do mês de janeiro daquele ano, eu andava na esteira quando o proprietário da 

academia adentrou no estabelecimento, aproveitei que ele estava próximo aos aparelhos 

aeróbicos
3
 e fui apresentar-me, falei que era graduanda do curso de Ciências Sociais da 

Universidade Federal do Piauí e que tinha a intenção de estudar a construção social do corpo e 

da beleza nas academias. Perguntei se ele me autorizava a fazer a pesquisa em seu 

                                                           
2
 A definição de hipertrofia muscular e de outras técnicas utilizadas na academia está em um tópico adiante. 

3
 São aparelhos que melhoram a capacidade cardiorrespiratória e aumentam o gasto calórico, tais como a esteira, 

transport, bicicleta. 



18 

 

estabelecimento. Ele achou interessante a proposta, falou de atividade física e bem estar, disse 

que a beleza não era de primeira ordem como meu trabalho estava enfocando e falou sobre a 

importância dos exercícios físicos para a saúde e para uma melhor qualidade de vida. Na 

época, eu não conseguia entender por que a saúde era associada à beleza e perguntei-lhe por 

qual motivo uma modelo piauiense era a garota propaganda da academia. Ele explicou-me 

que ela representava a juventude e a intenção da propaganda era mostrar os motivos de ir para 

a academia: fazer amizades, paquerar, cuidar da saúde, da mente e do corpo. Toda a nossa 

conversa incitou-me, ainda mais, a querer entender os motivos que levam as pessoas a 

malharem e a mudarem de estilo de vida para serem reconhecidas em seu meio, seja pelos 

cuidados com a saúde e o corpo ou pela beleza. 

Anos depois, passei na seleção do mestrado com a proposta de estudar mídia, 

juventude e consumo. No início do mês de agosto de 2009, entrei em contato com Perséfone
4
, 

coordenadora da rede de academias já mencionada, Eugênio Fortes Academia, para falar 

sobre a minha pesquisa e saber se ainda teria a permissão de realizá-la nas dependências de 

uma ou mais unidades da academia.  

Eugênio Fortes Academia é a maior rede de academias do Piauí e tem 21 unidades 

em Teresina e uma na cidade de Picos. Cada unidade recebe um nome, geralmente o nome do 

bairro em que está localizada ou um nome que melhor explique a sua especificidade, como, 

por exemplo, a Eugênio Fortes 24 horas – unidade que funciona, como o próprio nome já diz, 

durante as 24 horas do dia. Dentro das academias da rede, cada unidade é mencionada apenas 

pelo último nome, “24 horas”, “Única”, “Radical”
5
. 

Na manhã do dia 6 daquele mês, tivemos uma reunião informal na “Radical”. 

Perséfone foi extremamente atenciosa e simpática, disse que o proprietário da academia não 

se oporia à pesquisa. Expliquei o que eu queria pesquisar e ela me repassou algumas 

informações: apenas três unidades das dezoito academias
6
 não eram climatizadas (as que se 

situam na periferia) e que uma era exclusiva para mulheres, a faixa etária dos clientes varia de 

acordo com as modalidades oferecidas em cada unidade, mas eles têm alunos entre 0 e 65 

anos. Perséfone advertiu-me que nos últimos anos a procura maior pela academia se dava pela 

questão da saúde e a estética ficava em segundo plano. Indicou-me a “24 horas” como a mais 

interessante para o meu projeto, e disse que a “Única” também seria bem interessante. 

                                                           
4
 Para preservar a intimidade e a confidencialidade, os nomes das mulheres citadas no trabalho foram 

substituídos por nomes de deusas gregas. 
5
 A Eugênio Fortes Única, por meio de um documento formal, concedeu-me a autorização do uso de nome e 

imagem da academia.  
6
 Em agosto de 2009, a rede de academia possuía 18 unidades. Na fase de conclusão da dissertação, em janeiro 

de 2011, a rede possuía 21 unidades. Esses dados mostram como a rede de academias continua em expansão. 
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Perguntei qual o motivo de elas serem as mais interessantes, Perséfone respondeu que na 

primeira há uma grande concentração de jovens e que em determinados horários há mais 

homens do que mulheres malhando e na segunda, há o universo feminino. Perguntei-lhe quais 

motivos os levaram a abrir uma unidade exclusiva para mulheres, ela disse que observaram 

que muitas mulheres tinham vergonha porque: 

 

Às vezes, elas estão acima do peso e ficam com vergonha de malhar na 

frente dos homens, algumas tem namorados, maridos, companheiros 

ciumentos, outras saíam para clínica de estética, então resolvemos reunir 

tudo isso num universo feminino, cor de rosa (Perséfone, 35 anos, 

coordenadora da rede de academias Eugênio Fortes) 

 

Ao término da conversa, ela convidou-me para participar da aula inaugural de dança 

do ventre que seria ministrada na “24 horas”. Aceitei o convite e durante o mês de setembro 

de 2009 fiz aulas de dança do ventre. Embora a minha permanência tenha sido pequena, pude 

perceber comportamentos e atitudes que foram fundamentais para a minha compreensão na 

academia feminina
7
. 

Não continuei naquela unidade, pois com o decorrer das disciplinas, com o 

amadurecimento teórico, modifiquei o projeto que apresentei na seleção do mestrado, inclui o 

discurso da saúde e delimitei para o gênero feminino. Concomitantemente a isso, observei que 

Teresina começa a se incluir no fenômeno de academias exclusivas para mulheres. Em 

novembro de 2009, outra academia feminina foi inaugurada na cidade. As duas existentes são 

voltadas para mulheres das classes mais abastadas e possuem, segundo as proprietárias, uma 

clientela fiel e assídua. 

Nos últimos anos os cuidados com a beleza feminina, especificamente a do corpo, 

foram se intensificando e se especializando. Hoje, em várias cidades no mundo há academias 

voltadas exclusivamente para esse público. Esse movimento de criação e expansão de 

academias femininas da atualidade iniciou nos Estados Unidos em 1992 com a rede de 

academias Curves, chegando ao Brasil na década de 2000 (COSTA; GOMES; NEIVA, 2007). 

O ambiente e os serviços oferecidos são destinados a realçar o que elas querem destacar em 

seus corpos e no seu modo de viver.  

Em meados de fevereiro de 2010, com a proposta de pesquisa delimitada – que 

visava analisar como ocorre a construção da simbolização do corpo belo da mulher, por meio 

de uma das técnicas de produção e/ou modificação do corpo: os exercícios físicos feitos em 

                                                           
7
 Diferença do ambiente físico e da forma como as mulheres se vestem e se portam na academia feminina serão 

discutidas no capítulo 3. 
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uma academia de ginástica feminina da cidade de Teresina – retomei o contato com 

Perséfone, entreguei-lhe um resumo expandido do projeto, que foi apresentado em uma 

reunião entre a coordenadora e o dono da academia. Dias depois, obtive a autorização formal 

de que poderia iniciar a minha pesquisa na unidade exclusiva para mulheres. Mediante a 

autorização, conversei com ela sobre a possibilidade de haver um desconto nas mensalidades 

que eu iria pagar. O meu segundo pedido foi aceito e foi-me concedido um desconto de 10% 

nas mensalidades
8
.  

Iniciei assim a minha etnografia já que, segundo Eckert e Rocha,  

 

[...] uma etnografia se estreia com um processo de negociação do(a) 

antropólogo(a) com indivíduos e/ou grupos que pretende estudar, 

transformando-os em parceiros de seus projetos de investigação, 

compartilhando com eles e com elas suas ideias e intenções de pesquisa 

(2008, p. 4) 

 

A pesquisa antropológica é dividida, segundo DaMatta (1978), em três etapas. A 

primeira, denominada teórico-intelectual, prioriza o aprendizado teórico – através de ensaios, 

livros, artigos, teses, dentre outros – acerca do tema a ser pesquisado, é uma fase marcada 

pelo excesso de conhecimento e pelo pensamento amplo e abstrato. Findada (de maneira 

didática, porque o aprendizado teórico é constante) essa etapa, inicia-se a segunda fase 

denominada de prática, que diz respeito à antevéspera de pesquisa, momento em que a 

preocupação parte do abstrato para o concreto e o pesquisador se depara com dúvidas 

relacionadas à sua inserção no campo. Na terceira etapa, a da pesquisa de campo, o 

pesquisador se vê diante de outra cultura e precisa familiarizar-se a ela ou estranhá-la se ela 

lhe for familiar. 

Passadas as duas primeiras fases, era chegado o momento de ir para o campo e 

familiarizar-me com ele. Digo familiarizar-me porque embora eu tenha uma vivência urbana, 

seja mulher e já tenha praticado exercícios físicos em uma academia, nunca havia adentrado 

em um estabelecimento social (GOFFMAN, 2009) exclusivo para mulheres com os objetivos 

de realizar uma pesquisa etnográfica. 

Para familiarizar-me com o campo seria necessário interagir com os indivíduos e 

apreender como ocorre a construção dos significados e dos significantes naquele espaço que 

                                                           
8
 É necessário esclarecer que o fato de eu ter negociado, de maneira formal, com a direção da academia (as 

alunas e professoras só tiveram conhecimento dos meus objetivos com o andamento da pesquisa), a minha 

entrada no campo e ter submetido o projeto de pesquisa a apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal do Piauí não prejudicou o andamento da mesma. O projeto de pesquisa, com todos os seus 

elementos e em particular a metodologia, não foi modificado, sendo conservado o seu caráter antropológico.  
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faz parte do cotidiano de um grupo de pessoas. Nesse sentido, utilizo os conceitos de Goffman 

(2009) sobre como os indivíduos agem, comunicam-se, enfim, representam a si mesmo em 

situações comuns da rotina para descrever o cotidiano da academia pesquisada.  

Utilizando-se da metáfora teatral, Goffman (2009, p. 221-222) classifica o indivíduo 

como ator social, que no ato de sua apresentação perante os outros, consciente ou 

inconscientemente, ele “projeta uma definição da situação, da qual uma parte importante é o 

conceito de si mesmo”. Ou seja, o indivíduo sabe que será observado e se esforça para passar 

uma melhor impressão de si. Levando esse conceito para o campo por mim pesquisado é 

interessante dizer que todas as mulheres que frequentam a academia observam e sabem que 

são observadas e por isso seguem normas de condutas que são definidas pela interação entre 

elas, no próprio estabelecimento social.  

Um estabelecimento social, segundo Goffman (2009), é qualquer ambiente que seja 

limitado por barreiras físicas e que em seu interior seja realizado algum tipo de atividade com 

frequência regular. Dentro desse estabelecimento social, há uma equipe de atores que 

interagem entre si e representam algo para a plateia. Entre a equipe e a plateia há um acordo 

regido pelas regras de polidez e decoro e deve haver também um nível de concordância e 

oposição entre elas. 

O termo representação é usado pelo autor (2009, p. 29) para designar “toda atividade 

de um indivíduo que se passa num período caracterizado por sua presença contínua diante de 

um grupo particular de observadores e que tem sobre estes alguma influência”. O desempenho 

do ator – que é fixo, intencionalmente padronizado ou inconscientemente absorvido e tem o 

objetivo de determinar  a conjuntura da representação para a plateia – é denominado de 

fachada. A fachada por sua vez é composta pelo cenário, pela fachada pessoal e pela fachada 

social.  

O cenário é o ambiente físico, com mobílias, decorações e todos os suportes 

necessários para a execução da representação. Na dimensão da geografia social e simbólica, o 

cenário é imutável e apenas em situações excepcionais ele acompanha os atores. Na presente 

pesquisa o cenário construído corresponde à parte física da academia: os aparelhos, a 

decoração, a mobília, os ambientes. A fachada pessoal corresponde ao equipamento 

expressivo que identifica o ator e o segue em todas as ocasiões. Incluem os distintivos da 

função ou da categoria, vestuário, gestos corporais, sexo, idade, padrões de linguagem e etc. 

Por vezes, é necessário distinguir os estímulos que a dividem em “aparência” e “maneira”.  

Por fim, a fachada social que é um tipo de “representação coletiva” corresponde aos papéis 

socialmente estabelecidos. Como exemplo, citarei a aparente felicidade e solicitude das 
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professoras e das funcionárias da academia que estão sempre dispostas a ajudar, a cooperar e 

a incentivar cada aluna a alcançar seus objetivos. 

Feitas as devidas explicações, apresento o cenário da academia, os atores, a plateia e 

as interações que ocorrem dentro dessa fachada. 

 

 

2.1 O CENÁRIO DA ACADEMIA 

 

No dia 1º de março de 2010, às 17h30min, entrei na academia “Única”, uma unidade 

da rede de academias Eugênio Fortes, que oferece seus serviços exclusivamente para 

mulheres. A frente toda de vidro, que permite a visibilidade da área interna da academia, 

passava a impressão de que eu estava diante de uma vitrine de loja de um Shopping Center. A 

porta de entrada tem trava eletrônica que é destravada pela recepcionista no instante em que 

se chega.  

Na recepção, primeiro ambiente da academia, tem um sofá de couro preto ladeado 

por dois jarros de palmeira, um balcão (com um computador, algumas malhas a venda, 

panfletos de lojas de roupas e acessórios) e uma porta de vidro temperado escrito “Avaliação 

Física”
9
. Encostei-me ao balcão, apresentei-me e perguntei como eu fazia para me matricular, 

Afrodite, a recepcionista, disse que eu poderia malhar e depois efetuar a matrícula, eu faria 

uma “aula experimental”.  

Para ter acesso a área em que ficam os aparelhos é preciso passar por uma catraca 

digital. Como eu ainda não tinha senha de acesso, Afrodite destravou a catraca e me conduziu 

a uma professora. Enquanto Hera, a professora, guiava o meu alongamento, fazia-me 

perguntas: qual era o meu nome, se já tinha feito alguma atividade física antes e qual era o 

meu objetivo. Responder sobre o meu objetivo me deixou embaraçada, acostumada com a 

vida acadêmica (de universidade), pensei que ela estivesse falando da minha pesquisa e fiquei 

sem entender, pois pensava que só Afrodite e Ártemis, a gerente, sabiam dos meus objetivos 

lá. Hera notou que eu não havia entendido e reformulou a pergunta: “Você quer fazer o quê?”, 

respondi que queria um programa de condicionamento físico. Ela me sugeriu outro programa: 

“Não quer fazer hipertrofia?” Não aceitei o programa sugerido, expliquei-lhe que sempre fui 

sedentária e que não tinha preparo físico para tanto. Ela concordou e me encaminhou para a 

                                                           
9
 Exame físico feito para avaliar a capacidade aeróbica, os percentuais de gordura, o grau de flexibilidade e força 

da aluna com o objetivo de estabelecer os limites e o treinamento mais indicado. 
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ala dos aparelhos aeróbicos. Enquanto eu pedalava, observava o ambiente físico, as mulheres 

e como elas se portavam naquele ambiente – começava a minha observação participante. 

 

 
Figura 1. Have fun 

 

Nas televisões, eram exibidos shows de bandas de rock nacional dos anos 1980. A 

ausência de música pop internacional, de gritos e conversas causou-me estranheza. Aquela 

academia não tinha clima de academia? As mulheres eram muito individualistas? Seria uma 

característica daquele horário? Nas outras academias aquele horário é o de mais movimento e 

barulho, por que aquela era diferente?  

No segundo dia de campo, fui malhar pela manhã e percebi que a academia tinha 

uma dinâmica diferente naquele turno, havia um barulho mais típico daquele tipo de 

ambiente: gritos, risos altos, conversas e música pop internacional
10

. O ritmo da academia era 

diferente, mas as mulheres mantinham, basicamente, o mesmo estilo. A maioria das mulheres 

possui cabelos longos, as que aparentam ser mais velhas possuem cabelos mais curtos. Os 

cabelos são, na maioria, lisos com a parte frontal menor, o chamado franjão – corte muito 

usado pelas mulheres teresinenses. Não há predominância de cor de cabelo, há morenas e 

loiras, as que possuem cabelos vermelhos são minoria. As roupas não são muito justas, não vi 

mulheres vestidas somente com top
11

. Essas foram as minhas primeiras observações. 

                                                           
10

 As diferentes dinâmicas dos turnos serão discutidas no capítulo 3. 
11

  É uma camiseta curta ou mesmo um tipo de sutiã usado para dar sustentação aos seios e para fazer 

combinação com as outras peças.  
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O andamento da pesquisa dependeria da minha relação com as mulheres que 

convivem ali, por isso achei mais prudente não me apresentar, de imediato, como 

pesquisadora. Eu precisava adquirir a confiança delas – ou pelo menos, das que seriam as 

informantes – para que assim eu fosse aceita e pudesse participar do cotidiano da academia. O 

medo, a insegurança e a angústia ao entrar em campo que já foram relatados por antropólogos 

(DAMATTA, 1978; GROSSI, 1992) também faziam parte do meu exercício antropológico, 

de estranhamento do que sempre me pareceu tão familiar: a minha própria cultura. 

As paredes da academia são cor de rosa e boa parte dos aparelhos também, exceto os 

aeróbicos que são pretos. À esquerda da catraca, que separa a recepção da ala da musculação, 

encontra-se um mural de avisos, o banheiro, uma parede com armários de madeira (onde as 

alunas deixam seus pertences), uma sala de estética onde é feita a drenagem linfática
12

, e a 

sala de play kids
13

. No centro e do lado direito de quem entra na academia ficam os aparelhos 

aeróbicos e de musculação, nessa ordem. Quase no fim do espaço, antes do salão de 

exercícios localizados e da sala de pilates
14

, há uma fonte de água, que mais parece uma 

pequena piscina e que raramente é ligada. Do lado esquerdo, ficam duas mesas com cadeiras e 

uma cantina, cercada por um balcão de mármore. Em cima do balcão ficam dispostas revistas 

de moda, saúde e tablóides nacionais e locais
15

. Na parte interna da cantina, tem uma 

geladeira, uma pia de inox e microondas. Na parte externa da cantina, ficam o purificador de 

água, os copos descartáveis e um pincel que as mulheres utilizam para escrever seus nomes 

nos copos e assim utilizar apenas um por dia. 

A academia é climatizada e a temperatura é ajustada de acordo com o pedido das 

clientes. São dois condicionadores de ar no salão de musculação, um em cada sala (avaliação 

física, estética, play kids, sala de ginástica, sala de pilates e no banheiro). Há duas televisões 

grandes que ficam dispostas em frente aos aparelhos aeróbicos, há também caixas de som 

espalhadas pela academia. Na sala de ginástica, tem um aparelho de som particular para que a 

professora coloque a música de acordo com a atividade a ser feita, há um espelho que cobre 

toda a extensão da parede, na parte superior, foi colocado um papel de parede com imagem de 

um céu com nuvens e, na parte inferior, imagem de um gramado. A sala de ginástica e a sala 

                                                           
12

  Massagem corporal feita de forma manual com o objetivo de reduzir a retenção de líquido e as medidas 

corporais.  
13

 Espaço reservado para as mães deixarem as crianças enquanto malham. Na sala tem televisão, brinquedos, 

jogos, bonecas, ursos de pelúcia, mesa e cadeiras infantis. 
14

 Pilates é um método fisioterapêutico, mas por ajudar a acelerar o metabolismo do corpo, causando o 

emagrecimento e por dar mais tônus ao músculo além de uma reeducação postural ele vem sendo usado também 

como uma alternativa estética em academias de ginástica. 
15

 Tablóide é uma mídia escrita - com grande número de ilustrações, fotos, propagandas - voltada para divulgar a 

vida de pessoas públicas.  
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de pilates são separadas entre si e do salão de musculação por uma parede de vidro 

transparente e suportes metálicos. Em frente à sala de pilates fica a maca aonde é feito o 

alongamento personalizado por uma estudante de Fisioterapia.  

 

 
Figura 2. Sociabilidade entre halteres e anilhas 

 

Há três quadros em preto e branco de super-heroínas dispostos nas paredes da 

academia. Na recepção, há uma foto em preto e branco da atriz norte-americana Marilyn 

Monroe fazendo supino – exercício para os braços. Na sala de avaliação física, encontram-se 

em cima de uma estante, dois quadros da gerente que registram uma prática de exercícios 

abdominais. 

O meu ingresso nesse outro mundo acadêmico (de academia de ginástica) foi 

marcado por dor muscular, estranheza e questionamentos. Por que malhar numa academia só 

para mulheres? Se existe outra na cidade, por que malhar naquela que é a mais cara? Por que 

as mulheres que malham lá não estavam com maquiagem visível? Por que a academia 

feminina tem que ser rosa? Por que aqueles quadros de super-heroínas norte-americanas? 

Questionada sobre a escolha da cor rosa, Ártemis, gerente da academia e idealizadora 

da decoração do ambiente, responde que: 

 

É rosa porque é academia feminina. Alguém iria entrar na academia e se não 

fosse rosa, o que iria diferenciar, né? Se alguém entrasse na academia e fosse 

estufado azul, ia dizer: Ué, é igual! Preto? É igual. Verde? É igual. Mas rosa 

é inusitado. E é feminino. Querendo ou não, o rosa é feminino. Vai ser 

sempre. O rosa é uma cor que você não precisa dizer nada, tá lá. Se você 
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quiser dizer que alguma coisa é de mulher é só colocar rosa. (Ártemis, 39 

anos) 

 

Em uma análise do site da rede de academias só para mulheres Curves, Cruz (2008) 

constatou que no layout da página havia a predominância de tons rosa e lilás, além de flores 

decorativas, indicando que ali era um ambiente feminino. Se desde a infância, na classificação 

do gênero, o rosa aparece como a cor que representa a construção identitária feminina, 

diferenciando-se da masculina em vários aspectos; não só o site em questão, mas também 

grande parte, para não dizer todas, das academias femininas acompanham a mesma proposta. 

 

 
                         Figura 3. Ideal de super mulher 

 

O ideal de super mulher – aquela que trabalha fora, cuida da casa, dos filhos, do 

marido, do corpo, tem vida social ativa, é amiga de todas as horas e sempre encontra forças 

para superar os percalços da vida – difundido na sociedade contemporânea, também é 

retratado nos quadros de super heroínas, diga-se de passagem, norte-americanas, que estão 

dispostos na academia e na fala da gerente que diz: 

 

Querendo ou não, toda mulher tem super-heroínas em algum momento da 

vida ou em todos os momentos. Se você é a Mulher Maravilha, você em 

algum momento deseja ser a Fênix, você precisa renascer de algum 

problema. Você, às vezes, quer sair à noite, quer ser sexy como a Mulher 

Gato. Então é um espelho, é uma coisa pra você entrar aqui e tá se 

enxergando (Artemis, 39 anos). 
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Os espelhos nas academias femininas, ao contrário das academias mistas, parecem 

não ser predominantes. Na “Única”, apenas o salão tem espelhos em toda a extensão da 

parede. No ambiente que ficam os aparelhos de musculação, nas áreas em que se exercitam os 

braços e onde se faz os exercícios de solo, é que há espelhos. 

Os quadros servem para as mulheres se enxergarem e as televisões, que ficam 

dispostas em frente aos aparelhos aeróbicos, servem para distraí-las, animá-las, incentivá-las 

aos exercícios. Nas televisões, são exibidos clipes de bandas nacionais e internacionais, 

programas de culinária no turno da manhã e novela no turno noturno. Os programas 

televisivos, as músicas com batidas mais aceleradas e animadas, os aparelhos eletrônicos, 

sofisticados e com capacidade de explorar e perceber, em medidas quantificadas, o ritmo, a 

pulsação e as calorias perdidas durante o exercício faz parte do que Courtine (2005) 

caracteriza como uma injunção paradoxal que é “sofrer se distraindo”.   

Embora a “Única” não siga o modelo padrão de academia feminina
16

, ela utiliza a 

chamada dimensão psicológica (ESPÍRITO SANTO; JACÓ-VILELA, 2007): tratamento 

semi-personalizado, professoras animadas, comemorações de datas especiais, torpedos com 

mensagens de incentivo a prática de atividade física (“E.F Única, Fazendo você viver mais e 

melhor! Esperamos por você.”, “A atividade física proporciona energia para a realização das 

suas atividades diárias. Esperamos por você. E.F Única”) para as alunas faltosas. 

Para melhor entendimento de como funcionam os serviços e o que significa os 

termos usados na academia, farei tópicos explicativos. 

 

 

2.2 A EQUIPE E OS BASTIDORES  

 

 

A equipe da academia é formada por quinze profissionais: uma recepcionista, que 

trabalha os três turnos
17

, uma copeira, que também trabalha os três turnos, a gerente, que 

permanece mais no turno da manhã, sete professoras de Educação Física – duas professoras já 

com curso concluído em cada turno e duas estagiárias no turno tarde/noite – duas estudantes 

de fisioterapia, uma esteticista também fisioterapeuta, uma fisioterapeuta que trabalha com o 

                                                           
16

 Será discutida no Capítulo 3. 
17

 Nessa dissertação, os turnos serão usados como sinônimos de períodos do dia: manhã, tarde e noite. E não há 

ligação com o turno de jornada de trabalho.  
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pilates, uma professora de Educação Física responsável pelas aulas (que tem horários 

estabelecidos) no salão, um segurança, que fica na parte externa da academia. 

A academia oferece serviço de musculação com programa direcionado ao objetivo da 

aluna-cliente, aulas de ginástica (jump
18

, localizada, flexionamento, dança, step
19

, abdominais, 

ginástica aeróbica), alongamento com uma fisioterapeuta, parte ergométrica (feita em 

aparelhos aeróbicos como o transport, summer, wave, bicicletas verticais e horizontais, 

esteiras e remo), pilates com a orientação de uma fisioterapeuta, drenagem linfática com uma 

fisioterapeuta, sauna e serviço de chá. O atendimento às clientes é feito de forma semi-

personalizada. A aluna entra na academia e seu alongamento é acompanhado por uma 

professora que em seguida lhe encaminha para algum exercício, geralmente para os aparelhos 

aeróbicos, enquanto vai até a recepção pegar a ficha da aluna. A procura da ficha, a troca dos 

pesos e ajustamento dos aparelhos, a sequência dos exercícios, a quantidade de repetições, 

enfim, todo o treino é guiado pelas professoras, que se revezam entre duas, três alunas 

dependendo da quantidade presente na academia. 

A academia funciona de segunda à sexta-feira no turno da manhã das 06h00min às 

13h00min, no turno tarde/noite das 15h00min às 22h00min e aos sábados das 09h00min às 

12h00min. Em alguns períodos do dia como das 12h00min às 13h00min e das 15h00min às 

16h00min, o acompanhamento pode ser considerado personal devido à presença de poucas 

mulheres na academia. As aulas na sala de ginástica são feitas das segundas às sextas-feiras e 

começam no período da manhã às 07h30min, à noite às 19h00min e tem a sua duração de 

acordo com as modalidades do dia. Esses horários são os de maior movimento e barulho no 

estabelecimento.  

Segundo Afrodite
20

, a recepcionista, a academia tem 150 alunas, o que segundo 

Rodrigues (2003) para os parâmetros da capital piauiense, ela é de médio porte. A quantidade 

de alunas na academia também varia com os dias da semana. De segunda a quarta a 

movimentação é maior, de quinta a sábado o público é bem reduzido. Essa variação é mais 

percebida no turno tarde/noite, período em que as mulheres destinam à produção estética, em 

casa ou nos salões, para comparecerem em festas e eventos. A ausência de muitas alunas nas 

quintas-feiras faz com que, em tom de brincadeira, as professoras e alunas que vão malhar 

nesse dia digam que já é sexta-feira. 

                                                           
18

 Exercício aeróbico feito numa cama elástica ou mini trampolim.  
19

 Exercício aeróbico praticado com uma espécie de degrau, simulando subidas de escadas de forma rítmica. 
20

 Informação verbal. 
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Durante os exercícios, em todos os turnos, é oferecido para as alunas, na maioria das 

vezes, chá mate gelado batido com limão. Em algumas poucas ocasiões é servido limonada. 

As bebidas refrescantes são vistas como um “mimo” a mais para as clientes, segundo a 

gerente: 

 

O chá, desde que eu tive a primeira academia, que eu já sirvo e por eu gostar 

de chá mate, por eu sempre fazer em casa, eu resolvi botar, uma coisa que 

pra mim era comum. Eu gosto, achei que todo mundo iria gostar, é 

refrescante, chazinho gelado. E é isso. Foi pensado, porém pra agradar. Foi 

pensado só em ser um mimo. (Ártemis, 39 anos) 

 

 

Embora seja uma prática corrente entre as mulheres, o consumo de chás 

fitoterápicos
21

 que estimulam e ajudam na queima da gordura, ajudando no controle da 

celulite – vilã feminina – e na eliminação dos radicais livres, responsáveis pelo 

envelhecimento, Ártemis diz não ter pensado na questão estética ao escolher o chá, pois a 

intenção é a de refrescar, já que para ser terapêutico deveria ser dosado, graduado. 

O discurso sobre as práticas corporais realizadas nas academias é orientado pela 

ciência médica e desportiva que leva em consideração os princípios básicos dos treinamentos 

esportivos. No cotidiano das academias, esse discurso não se sustenta. É importante que se 

faça uma avaliação física antes de se começar a malhar para saber quais as verdadeiras 

condições físicas e necessidades do praticante. As academias oferecem o exame e, em 

algumas, ele é obrigatório. Na academia pesquisada, ele é indicado e a sua realização fica a 

critério da aluna. Sobre a avaliação física, o relato de uma professora enfatiza a necessidade 

de sua obrigatoriedade: 

 

Era, deveria ser a primeira coisa, quando a pessoa entra, era exigir que ela 

fizesse uma avaliação. E, às vezes, uma pessoa chega se matricula, passa uns 

cinco meses para fazer uma avaliação. Programa nenhum deveria ser feito só 

por fazer. Deveria ser feito baseado numa avaliação, e não é cobrado. 

(Cárites, 23 anos) 

 

A ausência da avaliação física é sintomática de que, embora o discurso seja o da 

saúde, a busca e a permanência na academia são guiadas pelo desejo de adequação aos 

padrões estéticos tidos como ideais. Isso configura um paradoxo, pois é através do exame, que 

é feito periodicamente, que são verificados as medidas, o peso, a postura, o percentual de 

gordura, a flexibilidade, ou seja, verifica o alcance dos objetivos. 

                                                           
21

 Chás de plantas medicinais. 
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Alguns termos técnicos da Educação Física e da Fisioterapia foram incorporados ao 

vocabulário das mulheres da academia. Os termos mais utilizados e as técnicas mais 

procuradas na academia são: avaliação física, treino, hipertrofia muscular (ou hipertrofia)
22

, 

programa de emagrecimento, definição muscular, pilates, drenagem linfática. 

A compreensão do termo malhar como sinônimo de musculação e não a forma 

genérica de qualquer exercício físico só foi percebido por mim depois de incluir-me nas aulas 

da sala de ginástica e ter contato mais próximo com as outras alunas. 

 

 

2.3 A LOCALIZAÇÃO SIMBÓLICA DO CENÁRIO E A SUA RELAÇÃO COM A          

PLATEIA  

 

Pesquisar em uma academia de ginástica, em um bairro considerado nobre, chique, 

além da suposta comodidade, contém todas as “consequências” que esses rótulos trazem 

(SALVATORI, 1996). Ser chamada de “fina” e ter o meu trabalho considerado “bom de 

fazer” por ter como lócus uma academia feminina situada em um bairro de elite é um 

indicativo de que há no imaginário social a associação das classes mais abastadas com o 

hedonismo em tempo integral e também uma associação das zonas geográficas da cidade a 

zonas de prestígio social.  A distinção urbana entre “zona rica” e “zona pobre” é assunto que 

permeia os estudos antropológicos, seja os que estão voltados para a temática ou outros que 

mesmo que não tenha como tema principal as divisões da cidade, tenha que utilizá-las para 

contextualizar e permitir a compreensão do tema abordado.  

Em um artigo sobre as imagens identitárias cariocas, Gontijo (2002) fez um breve 

histórico da ocupação do espaço territorial da cidade do Rio de Janeiro, mostrando como 

surgiu a dicotomia entre zona norte e zona sul e como ela guia mentalmente as práticas dos 

cariocas. A divisão da cidade por zonas de prestígios também foi relatada por Alves (2007), 

em sua dissertação de mestrado que tem como tema a beleza e o corpo nos segmentos médios 

urbanos da cidade de Natal, Rio Grande do Norte.  

Para Lemos e Vieira (2003), a cidade é mais do que o reflexo da sua sociedade, é a 

reprodução da sua estruturação social em um espaço limitado, físico e simbólico. Para 

compreensão da estruturação espacial da cidade, os autores sugerem que se busquem na 

história os fatos que contribuíram para a sua atual configuração social. Dessa forma, eles 
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 Aumento da massa muscular magra. 
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destacaram a gestão do governo municipal do Rio de Janeiro, do início do século XX, como o 

principal o fator consolidante da segregação urbana. A urbanização da cidade é representativa 

das contradições da política existente no país naquela época em que as classes dominantes 

dispunham do governo federal e municipal para representar os seus interesses de forma mais 

efetiva.  

Dadas às devidas proporções e diferenças, o mesmo processo ocorreu na urbanização 

teresinense. Se, na cidade do Rio de Janeiro, a elite primava pelo embelezamento da zona sul 

(LEMOS; VIEIRA, 2003), em Teresina, segundo Araújo (2009, p. 31), a elite local 

reivindicava para si uma cidade que oferecesse comodidade, prazer e pudesse “se equiparar a 

outras grandes cidades do Nordeste”, principalmente no que tange aos serviços de qualidade e 

lazer. Araújo (2009) cita em seu texto uma nota retirada de um jornal da época, na qual o 

jornalista faz menção aos clubes da cidade, todos situados numa mesma zona, a zona leste.  

Assim como em outras capitais brasileiras, algumas imagens relacionadas às zonas 

da cidade também guiam as práticas dos teresinenses. Embora em Teresina não haja uma 

dicotomia entre zonas, há uma zona – leste – que é demarcada pelo aparente predomínio da 

elite. Na zona leste destaca-se o bairro Jóckey Clube, onde está localizada a academia 

pesquisa. 

O bairro Jóckey, como é chamado pelos teresinenses, situa-se à margem do rio Poty 

e recebeu esse nome por sediar o Jóckey Clube de Teresina – clube que inseriu na cidade 

novos hábitos de lazer e era frequentado principalmente por intelectuais e políticos locais. A 

construção do clube mudou o cenário teresinense, não só pela opção de lazer, mas também 

pela viabilização de um “povoamento elitizado” na área, já que, inicialmente, a venda de 

terrenos do bairro era apenas para sócios do clube. Assim, o bairro – por possuir como 

elementos de valorização da área um espaço de lazer – reconstituiu-se como refúgio da elite. 

Com o intuito de atender as necessidades dos novos moradores da nova área nobre da cidade, 

vias foram abertas, as ruas foram calçadas e estabelecimentos tais como boutique, academias 

de ginásticas, restaurantes e escolas começaram a aparecer na região (ARAÚJO, 2009). 

O processo de urbanização, a ida dos novos moradores e os empreendimentos 

imobiliários tornaram o bairro uma área agregadora de prestígio, social e comercialmente 

valorizada por possuir numa mesma localidade os signos de um estilo de vida elitizado, que 

segundo Salvatori (1996), é pautado em torno de valores próprios da sociedade de consumo, 

tais como: juventude, vida fisicamente ativa, informalidade, disposições hedonísticas 

possíveis pela posse e capacidade de capital econômico e acesso à capital social e cultural. 

Nele, além de clínicas médicas, escolas, faculdades, academias de ginásticas, há diversos 
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empreendimentos voltados para o lazer e o consumo tais como bares, casas noturnas, 

restaurantes, galerias, pequenos shoppings center e o Riverside Walk Shopping – primeiro 

grande shopping da cidade, o que torna o bairro praticamente independente do centro da 

cidade (ARAÚJO, 2009). 

A academia pesquisada localiza-se em uma rua atrás do Riverside, entre dois 

condomínios residenciais verticais (um condomínio, o Savassi, possui na sua área térrea 

externa pontos comerciais: uma boutique, um salão de beleza e uma ótica). Na rua em frente à 

academia há outro salão de beleza e a mais ou menos 100 metros, outra academia de 

ginástica. Os estabelecimentos comerciais localizados nessa região vendem produtos e 

serviços de alto valor monetário e simbólico. No período da pesquisa, a musculação, 

modalidade mais procurada, custava R$270 mensais, valor considerado significativo em 

relação às mensalidades de outras academias.  

Embora o preço indique que a academia tenha serviços voltados para o público mais 

abastado, perguntei a gerente para qual tipo de público feminino a academia foi feita. Ela 

respondeu-me que: 

 

Por ser uma academia personalizada, com o público reduzido, especifico, é 

só para mulheres... Aqui tem equipamentos que só nós temos, nenhuma outra 

academia tem, então foi uma academia cara.(...) Pelo produto ser caro, claro 

que o público é o público A. (Ártemis, 39 anos) 

 

O termo público-alvo vem do Marketing e significa, basicamente, um público 

constituído de consumidores atuais, de consumidores potenciais, pessoas que decidem a 

compra e/ou as influenciam. Nesse caso, o público-alvo definido pela gerente é meramente 

financeiro – aquele que tem condições de pagar os serviços prestados pela academia.  

Não é de intenção da pesquisa adentrar em questões conceituais desses termos 

trabalhados pela área de Administração de Marketing, nem tampouco na discussão teórica 

sobre o conceito de classe social. Porém admito ser necessária explicitar que, de acordo com a 

visão weberiana de poder e o posicionamento de Bourdieu (2007a) sobre condição de classe e 

posição de classe, acredito que o “meramente financeiro” não é capaz de definir uma classe 

social e/ou um público-alvo. 

Para além do financeiro e econômico, o que precisa ser enfatizado são os conjuntos 

de símbolos, as ações simbólicas que essas mulheres – alunas-clientes – expressam em suas 

interações e nas suas escolhas diárias, que incluem o fato de frequentar aquela academia e não 

outra. 
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Segundo Bourdieu (2007a), as práticas culturais, os gostos e preferências estão 

ligados ao grau de instrução escolar (traduzido pelos títulos acadêmicos ou pela quantidade de 

anos destinados aos estudos) e a origem social. O que pode ser percebido na resposta de uma 

aluna bastante significativa e exemplificativa sobre o público que frequenta o ambiente. 

Perguntei: “As outras alunas influenciam na percepção que você tem do seu corpo?” e a 

resposta foi a seguinte: 

 

Influencia demais. Se uma aluna tá conversando... que aqui tem 

fisioterapeuta malhando, procuradora, tem assistente social, tem antropóloga 

e tem uma agora que faz plástica, né? Cirurgiã. (Pandora, 27 anos) 

 

Embora não questionasse qual “público” frequentava a academia, a aluna enfatizou o 

grau de instrução escolar e os cargos exercidos pelas colegas talvez com a intenção de dizer 

que entre elas há um grande e variado capital social e cultural, talvez com a intenção de 

demarcar a classe pertencente e/ou existente na academia ou simplesmente por isso fazer parte 

do seu ethos (GEERTZ, 2004). A influência que as outras alunas causam parece estar além da 

percepção da sua imagem corporal, podendo ser analisada como um marcador de 

superioridade social, uma tentativa de se diferenciar de outros grupos.  

 

O corpo, as roupas, o discurso, os entretenimentos de lazer, as preferências 

de comida e bebida, a casa, o carro, a opção de férias, etc. de uma pessoa são 

vistos como indicadores da individualidade do gosto e do senso de estilo do 

proprietário/consumidor (FEATHERSTONE, 1995, p. 119). 

 

Segundo Lemos e Vieira (2003), o espaço é estruturado, na mente das pessoas que 

efetivamente pertencem a ele, como uma maneira de localizar coisas e pessoas. Essa 

localização não é feita somente por critérios racionais, há motivações emocionais que se 

revelam na interação com o espaço, na satisfação e bem estar pessoal.  

 

Dessa forma pode-se conceber que a população detentora do capital 

simbólico, que se caracteriza pelo seu esforço de distinção dos demais 

grupos sociais, utilizam determinados espaços como locais de interação do 

seu grupo. Uma forma de demarcação territorial não declarada, mas 

percebida e aceita por toda a sociedade. Neste sentido, para esse grupo, o 

espaço social e o espaço físico se transformam num só. (LEMOS; VIEIRA, 

2003, p. 6) 

 

Em um estudo sobre o capital simbólico e o consumo, os autores citados 

consideraram as formas de capital utilizadas para garantir e sustentar os valores e estilo de 

vida como critérios de identificação dos grupos que compõe a “elite dominante”. Por esse 
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termo ser utilizado para uma abordagem menos complexa, Lemos e Vieira passaram a utilizar 

o termo “grupo detentor de capital simbólico” – classificação mais adequada ao contexto 

complexo da produção simbólica da atualidade e que abrange não apenas o poder econômico, 

mas também outros tipos de capital, especificamente os cultural, social, politico e estético. 

Assim, o “grupo detentor de capital simbólico” é aquele que  

 

[...] é reconhecido pela sociedade como detentor do mais alto prestígio social 

ou maior valor na composição de capital, correspondem àqueles que 

deliberam a respeito dos valores simbólicos das coisas, pessoas, ideias e 

lugares, não só dentro do seu grupo como para os que perseguem a ascensão 

social (LEMOS; VIEIRA, 2003, p. 4). 

 

A fala da aluna sobre a influência que as colegas têm sobre seu corpo exemplifica 

bem o prestígio que esse grupo detentor de capital simbólico tem na sociedade e 

especificamente na academia – que tem seu público formado por mulheres que investem 

tempo e dinheiro em educação, qualificação profissional, atividades culturais e sociais, lazeres 

e “aperfeiçoamento estético” (incluo aqui todos os itens de embelezamento: roupas, adornos, 

tratamentos estéticos, práticas alimentares, técnicas corporais). 

Das dez mulheres entrevistadas, apenas uma não possuía curso superior, uma estava 

na faculdade e as demais tinham formação superior completa, sendo que dessas oito, duas 

possuem especialização, uma estava fazendo especialização e uma possui mestrado. Duas 

entrevistadas ainda não se inseriram no mercado de trabalho, uma estava estudando para o 

exame da Ordem dos Advogados Brasileiros e outra aluna além da especialização, estava 

estudando para concurso público e preparando-se para uma seleção de mestrado. Em 

conformidade com Berger (2006), alto índice de escolaridade feminina é indicativo de um 

pertencimento às classes mais abastadas, visto que o acesso à educação no Brasil é desigual e 

para as mulheres de maior renda é mais fácil dar continuidade aos estudos.  

Berger afirma que para se traçar um perfil socioeconômico das mulheres pesquisadas 

é necessário explicitar que  

 

[...] por causa dos mecanismos de gênero e pela cultura – já que as relações 

de gêneros devem ser pensadas também na esfera da cultura –, cuidar do 

físico é fundamental para a obtenção de signos de prestígio que a elevem na 

esfera social e que, ao mesmo tempo, alimentam as relações de gênero ao 

estabelecer a beleza, a feminilidade e o poder de sedução como armas 

femininas (2006, p. 35-36). 
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Não foi questionada a renda mensal das entrevistadas, a profissão e a idade foram 

perguntadas com a intenção de contextualizar o universo dessas mulheres e como esses 

indicadores influenciam o seu cotidiano. As entrevistadas tinham entre 23 e 67 anos e 

exercem as seguintes profissões: educadora física, assistente social, comerciante, bancária, 

professora universitária, modelo e estudante de nutrição, procuradora federal aposentada, 

advogada e odontóloga. 

 

 

2.4 AS INTERAÇÕES E AS CONSTRUÇÕES PARCIAIS DOS DADOS  

 

 

Para compreender e interpretar o sistema simbólico e os valores éticos que 

orientavam as ações, as escolhas e as representações dessas mulheres eu precisava me incluir 

no cotidiano da academia. Matricular-me e frequentar a academia em horários diferentes nos 

três turnos não seria o suficiente para compreender quem são as pessoas que frequentam 

aquele espaço, como elas se relacionam e quais as suas concepções de beleza, corpo e quanto 

da lógica de consumo está imbricada nessas relações. Eu precisava ganhar a confiança, a 

empatia e a amizade, enfim, ser aceita pelo grupo – coisa que eu só conseguiria com o tempo. 

Já na primeira semana na academia, tive a oportunidade de ir para a festa em 

comemoração ao dia da mulher, que aconteceu numa manhã de sábado. A academia estava 

decorada com flores artificiais e frutas em homenagem a Carmem Miranda. A sala de 

ginástica estava organizada para a palestra e as apresentações de dança (capoeira e pole 

dance). Enquanto as atividades comemorativas não começavam, a professora de pole dance 

fazia demonstração de produtos eróticos, dispostos em uma mesa
23

.  

A palestra sobre antienvelhecimento foi proferida por Hebe, médica, especialista em 

medicina estética e do antienvelhecimento e aluna da academia, que exibiu vídeos 

explicativos sobre a relação hormônios, idade, estresse, bem estar e a longevidade com 

aparência jovial.  

Durante as apresentações, eu conversava com Semele, uma senhora que estava 

sentada ao meu lado. Comentávamos sobre a necessidade de uma alimentação balanceada, 

sobre cuidados com o corpo, enfim, sobre o que havia sido mostrado para nós. Ela contou que 

                                                           
23

 Aprofundarei o significado das festas e eventos no capítulo 3.  
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se “alimentava direitinho”, comia ração humana
24

 e tomava cápsulas de colágeno
25

. Em tom 

jocoso, disse que iria marcar uma consulta com a médica urgentemente, pois se não desse para 

rejuvenescer queria ficar pelo menos com a aparência que estava. Semele apontava as 

mulheres que estavam acima do peso e fazia comentários: “Essa deve comer um caminhão 

todo dia. Com esse tanto de exercício, ela ainda tá assim!”, “Aquela deve ter a minha idade 

(61 anos) e tem inflamação crônica
26

 visível”. A sua preocupação aparente em não ficar mais 

velha e gorda deve-se também ao fato de que essas são características vistas como negativas 

na sociedade contemporânea. Se envelhecer é um processo natural do ser humano, manter-se 

jovem é a opção que a ciência e a tecnologia médicas disponibilizam para quem quer e pode 

pagar. Se envelhecer numa cultura que prega os valores da juventude é tido como um sinal de 

fraqueza e descuido, envelhecer com excesso de gordura no abdômen é quase um crime, um 

atentado ao pudor. Afinal, opera-se a lógica de que, na atualidade, só é feio quem quer.  

Após as apresentações houve sorteios de brindes (depilação a laser, limpeza de pele, 

cortesias da clínica que a palestrante trabalha) e um coquetel. O evento foi gravado e exibido 

no programa de variedades de uma emissora de televisão local, apresentado por uma jornalista 

que também é aluna da academia. 

Antes das atividades comemorativas começarem, fotografei a academia e utilizei a 

câmera fotográfica para me socializar com as funcionárias, que estavam fardadas, maquiadas 

e com colares havaianos. As alunas da academia não estavam com roupas de malhar, com 

exceção de três que malhavam naquela manhã. Elas estavam vestidas para festa, saias, 

vestidos, calças, batas, sandálias e sapatos de salto e faces maquiadas. Das alunas, apenas três 

ganharam colares havaianos. Essa gentileza da gerente para as amigas me fez perceber que 

dentro da academia havia as “mulheres populares”, passei a considerá-las chave para o 

entendimento das relações de sociabilidades entre elas, visto que a gerente já as havia citado 

como “ótimas pessoas para serem entrevistadas, por terem perfis diferentes”. 

 

                                                           
24

 A ração humana é um nome genérico dado a vários compostos com diferentes tipos de ingredientes ricos em 

fibra. O consumo exacerbado de fibras causa diarreia e consequente desidratação. A perda de peso decorrente 

dessa condição é vista como aspecto positivo ao consumo do composto de fibras. 
25

 Destinadas a prevenir a flacidez e a repor a elasticidade da pele. Também são usadas para combater a celulite. 
26

 Na palestra, a médica explicou que nas mulheres a medida abdominal aferida acima de 90 cm é um indicativo 

de inflamação crônica.  
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Figura 4. Técnicas corporais 

 

Observei que havia grupos de amigas, o que me fez pensar que elas já estavam na 

academia há algum tempo. Eu era e me sentia uma estranha entre elas, sentimento que foi 

reforçado quando dias depois Hera, que na ocasião não sabia dos meus objetivos acadêmicos, 

iniciou o seguinte diálogo: 

 

- Tu não é daqui? 

-  Sou sim, respondi. 

- Mas teus pais não são daqui, né?, a professora questionou-me novamente 

- São. Por quê? 

- Sei lá, tu parece ser de fora...  

- Oxe! Eu só não nasci aqui. Você viu minha ficha, foi? 

- Não. É que você parece ser de fora, Jô. Parece estrangeira! 

 

Ela não quis explicar por que eu não parecia ser daqui. Outra professora também 

perguntou sobre a minha origem e disse “Sei lá... tu não parece ser daqui”.  

Se eu me questionava sobre elas e as observava, elas também tinham 

questionamentos sobre mim e observavam o meu modo de falar, de tratar as pessoas, as 

roupas que eu vestia, o tênis que eu usava, como eu arrumava o cabelo, enfim, elas liam os 

símbolos que eu portava em meu corpo. 
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A pesquisa antropológica envolve contatos diretos, que provavelmente vão afetar a 

subjetividade das pessoas que a realizam e das pessoas que com elas interagem. Essa 

interação “repousa sobre um conjunto de ficções parciais que são mais ou menos percebidas” 

(GEERTZ, 2001). A ficção parcial das professoras é que eu não parecia ser daqui, a minha era 

que essa impressão resultava da forma como eu me comportava em campo, das tentativas de 

fazer amizade, da forma como eu estava atenta às conversas e, principalmente, da maneira 

como eu as tratava, sempre com atenção e respeito. 

Além disso, acredito que o fato de ser mestranda e aparentar ser mais jovem do que 

eu realmente sou, levou as professoras a pensarem que eu “era de fora”, pois “fazer 

mestrado”, no imaginário dos teresinenses, é uma realidade um pouco idealizada e distante, 

visto que a criação de cursos de pós-graduação stricto sensu ainda é recente na cidade, não 

fazendo parte do cotidiano dos estudantes e da população em geral. 

Depois de dois meses frequentando a academia, tive a segurança para contar às 

professoras, quando surgia a oportunidade de conversar sobre estudos, o objetivo da minha 

permanência lá. Elas reagiam com curiosidade, gostavam do tema, faziam perguntas e 

brincadeiras sobre o “estudo do homem – antropologia”. Depois de se certificarem que eu era 

uma estrangeira, mesmo sendo daqui e malhando lá, elas começaram a falar, mais 

abertamente, da vida das outras alunas, sugerindo as que seriam mais convenientes para serem 

entrevistadas. Os critérios que elas usavam para me indicar as entrevistadas eram: frequência, 

consumo de técnicas corporais voltadas para a estética e receptividade das alunas. 

Aos poucos, eu fui me apresentando como pesquisadora para as minhas colegas de 

academia e perguntando se elas poderiam me conceder uma entrevista. Algumas se negaram e 

alegaram: falta de tempo, vergonha, não se enquadrar numa pesquisa sobre corpo e beleza, 

pediam para que eu entregasse as perguntas para que elas tivessem tempo de formular uma 

resposta, em casa e com calma. As que aceitavam ser entrevistadas indicavam outras colegas 

como “interessantes para a pesquisa”. Algumas viam a entrevista como um elogio já que o 

tema da pesquisa é corpo e beleza e perguntavam-me se elas eram bonitas e faziam 

brincadeiras entre elas: “Eu sou padrão de beleza. Vou ser entrevistada!”  

No início, esses comentários deixaram-me constrangida porque não é de intenção da 

pesquisa utilizar o tema como elogio, pois a beleza física das entrevistadas não foi utilizada 

como critério de seleção para as entrevistas. Percebi, porém, que as palavras chaves da 

pesquisa serviam como moeda de troca e despertavam a vaidade das mulheres que viam na 

pesquisa uma oportunidade de falar dos cuidados que tem com o corpo e com a beleza de uma 

maneira mais aberta, sem serem chamadas de fúteis por investirem dinheiro e tempo em algo 
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“tão efêmero”. Poderia dizer que a entrevista seria o momento de reconhecimento do trabalho 

que elas vinham fazendo diariamente para manter ou ficar com o corpo mais perto do que elas 

consideram ideal. 

Com o tempo, passei a ser reconhecida, na academia, como aluna e pesquisadora. 

Elas perguntavam como andava a pesquisa, se eu estava conseguindo fazer as entrevistas, 

contavam as histórias, falavam de dietas, enfim, tentavam ajudar na elaboração do meu 

trabalho de campo e até na trabalhosa transcrição das entrevistas. 

Certo dia a professora Erítia relatou que ao assistir ao filme “Narradores de Javé” se 

lembrou de mim e comparou-me ao personagem Biá. “Narradores de Javé” é um filme 

brasileiro, do gênero drama, que conta a história dos moradores de Javé, uma cidade que será 

submersa pelas águas de uma represa. A inexistência dos registros de posse das terras da 

cidade faz com que os moradores não sejam considerados proprietários delas, legalmente seria 

terra de ninguém. A notificação do fato ou indenização pela inundação não existe e a única 

maneira do local ser preservado é o registro de um patrimônio histórico em documento 

científico. A simplicidade de seus habitantes e o analfabetismo generalizado faz com que o 

carteiro da cidade, Antônio Biá, única pessoa que sabe ler e escrever, passe a ser o grande 

escritor dos relatos dos moradores. Ninguém quer ter seu nome fora da história da cidade, tal 

fato faz com que o "grande escritor" do documento científico seja procurado por todos os 

habitantes. 

Embora o filme seja uma obra de ficção e o personagem Antônio Biá de antropólogo 

não tenha nada, ser lembrada por causa deles, remeteu-me novamente não apenas ao fato de 

que no campo o pesquisador observa e é observado, como também a importância do olhar, do 

ouvir e do escrever – fases de apreensão dos fenômenos sociais e na elaboração do 

conhecimento próprio da antropologia. (OLIVEIRA, 1996) 

Para o autor citado, o olhar domesticado, guiado pelas teorias que são aprendidas 

antes de se iniciar a pesquisa é importante para a percepção do campo como objeto de 

investigação. O ouvir, também disciplinado, permite a obtenção de informações que não são 

passíveis de serem alcançadas apenas pela observação. As explicações obtidas pelos “nativos” 

– matéria prima para o entendimento antropológico – dá-se através das entrevistas. Para 

Oliveira (1996), a rigor, não há uma interação entre “nativo” e pesquisador, portanto a relação 

não é dialógica, mas o informante pode tornar-se um intercolutor, estabelecendo com o 

pesquisador uma relação, uma “fusão de horizontes”, um “encontro etnográfico”. 

Para que essa interação aconteça é necessário que, em regra, na realização de uma 

etnografia, haja a observação participante,  
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[...] o que significa dizer que o pesquisador assume um papel perfeitamente 

digerível pela sociedade observada, a ponto de viabilizar uma aceitação 

senão ótima pelos membros daquela sociedade, pelo menos afável, de modo 

a não impedir a necessária interação (OLIVEIRA, 1996, p. 24) 

 

Clifford (1998) defende que a observação participante é uma fórmula usada para 

relacionar (e compreender) os acontecimentos com um contexto mais amplo. O autor afirma 

que embora essa fórmula possa ser paradoxal e enganosa, ela pode ser considerada séria se for 

baseada numa dialética entre experiência e interpretação.  

Essa experiência de campo (estive lá) possibilita o contato próximo e contínuo com 

os “nativos”, criando o acesso à observação das minucias do cotidiano, dos imponderáveis da 

vida real, que, segundo Malinowski (1986), são importantes por fazer “parte da substância 

real do tecido social”, o que permite a apreensão clara dos significados das relações 

socioculturais.  

Para tanto, segundo Geertz (1978), tornar-se um nativo ou copiá-lo não é necessário, 

o que é preciso é situar-se entre eles e captar pelo discurso e pelas suas ações as formas 

culturais imbricadas.  

Em consonância com o que foi exposto, com o objetivo de obter relatos mais 

espontâneos e apreender de forma aprofundada valores, normas, representações, enfim, 

símbolos de uma cultura, utilizei a técnica da entrevista semiestruturada para captar o discurso 

social das mulheres – alunas e funcionárias – da academia.  

A seleção das entrevistadas aconteceu no decorrer da observação participante, 

levando em consideração os requisitos: frequência, disponibilidade para a entrevista, consumo 

dos produtos/serviços oferecidos pela academia e a indicação das professoras e gerente, que 

tinham basicamente os mesmos critérios.  

Apresentava-me como pesquisadora às entrevistadas, de forma individual, 

explicitava o procedimento da entrevista e marcava um horário para a realização da mesma. 

Grande parte das mulheres trabalha e não tem muito tempo disponível, portanto tínhamos que 

marcar um horário, e em alguns casos era necessário adiar e remarcar. A maioria das 

entrevistas aconteceu dentro da academia, na sala de avaliação física cedida, gentilmente, pela 

gerente. Apenas duas foram realizadas em outros locais, uma no Riverside Walk Shopping
27

 e 

outra em uma agência bancária, local de trabalho da entrevistada.  

                                                           
27

 A academia localiza-se atrás desse shopping.  
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No primeiro contato, explicava que seria necessária a utilização de um gravador, 

como instrumento de pesquisa, mas as deixava à vontade para decidir se permitia a gravação 

ou não. Não houve recusa e nem constrangimentos em relação ao uso do gravador, apenas 

uma entrevistada perguntou quem ouviria as entrevistas e pediu-me para que eu não deixasse 

outra pessoa escutar o que foi dito. Prometi-lhe que as transcrições das entrevistas seriam 

feitas por mim e assim o fiz. Esclarecia sempre, de maneira prioritária, que seriam 

preservados o sigilo, o anonimato e a privacidade das entrevistadas. Assim, os nomes de todas 

as mulheres mencionadas na pesquisa são fictícios e por vezes, em várias partes do texto, 

propositalmente, escrevi “uma professora”, “uma aluna” ou simplesmente “as mulheres” 

como forma de evitar constrangimentos posteriores.  

O pedido da entrevistada para que só eu ouvisse o que ela diria me remeteu a 

condição de cumplicidade para além da ética exigida no trabalho de campo. O incômodo de 

ter sua privacidade invadida por uma pessoa que não é do seu círculo de amizades – embora 

nos víssemos regularmente (refiro-me a todas as entrevistadas) e conversássemos em algumas 

ocasiões, não formamos laços de amizades fora da academia – não deixa de ser um fato, mas 

há um outro lado demonstrativo de que  

 

O fato de o entrevistador ser uma pessoa fora do círculo de relações do 

informante facilita e talvez mesmo estimule, dentro de certos limites, uma 

maior abertura por parte do entrevistado. A garantia de que o pesquisador 

“entra mas sai” cria uma situação de menor compromisso do que aquela 

existente com pessoas mais próximas – quer sejam amigas ou mesmo 

parentes. Assim, paradoxalmente, a pouca intimidade entre eles se converte 

em um recurso valioso para que seja estabelecido um contato bastante 

íntimo. (SALEM, 1977, p. 57-58) 

 

A pouca intimidade e o fato de ser pesquisadora contribuíram para que algumas 

mulheres falassem sobre assuntos relacionados ao tema da pesquisa de forma mais aberta e 

falassem também sobre outros assuntos. As conversas informais, ricas em informações e 

norteadora de grande parte do trabalho, foram de grande importância para o entendimento da 

concepção de beleza, das relações criadas e como a lógica de consumo permeia as escolhas 

das mulheres que frequentam a academia.  

Notas sobre espaço, tempo, atores, fenômenos sociais, reflexões acerca do tema, 

conversas informais – registros da observação participante – foram feitas no diário de campo, 

ao final de cada ida ao campo. A observação participante ocorreu dentro dos espaços da 

academia, de março a início de julho de 2010. Nesse período, realizei nove entrevistas (nos 

meses de junho e julho), frequentei três festas e uma palestra promovidas pela academia. 



42 

 

Afastei-me do campo no mês de agosto, mas continuei mantendo contato com as funcionárias 

por telefone e pelo Orkut – rede social. Em setembro, voltei ao campo e percebi que havia 

pouca mudança. A fisioterapeuta do turno da tarde havia mudado (era a terceira desde que 

comecei a ir para lá), três adolescentes começaram a frequentar esse turno e a academia 

parecia estar mais vazia. Em contrapartida, as músicas, as conversas, o ritmo e a diferença dos 

turnos eram, basicamente, os mesmos. No mês de setembro, entrevistei apenas uma aluna da 

tarde, fechando o total de dez entrevistas, com duração de 20 minutos a 1 hora cada. No início 

do mês de outubro, participei de um evento apoiado pela academia. Os dados construídos 

nesse período foram, a meu ver, significativos para a compreensão dos objetivos da pesquisa.  

A fase de construção e a fase de análise dos dados foram feitas de forma 

concomitante, tendo em vista que os textos antropológicos, segundo Geertz (1978), são 

interpretações e o ofício do antropólogo é descrever densamente uma cultura ao mesmo tempo 

que a interpreta. As interpretações que compõe essa dissertação, segundo Geertz (1978), 

podem ser consideradas de segunda ou terceira mão, já que a interpretação de primeira mão 

apenas os nativos podem produzir. A descrição densa, proposta pelo autor, é composta por 

quatro características: é microscópica, interpretativa, interpreta o fluxo do discurso social e 

fixa o dito para que ele não se perca no tempo. 

Comparo o “dito fixado nessa dissertação” aos tons de cinza que vejo nas fotografias 

em preto e branco. Se o cinza, essa “terceira cor”, é resultante da sobreposição do preto no 

branco, esse texto antropológico é o resultado de uma “fusão de horizontes” mostrada em um 

“encontro etnográfico”. 
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3 EXCLUSIVA PARA MULHERES  

 

 

Eu não queria vir pra cá porque achava que só ia escutar assunto de babá, 

casa, filhos, serviços domésticos. Aí eu fui para lá (referindo-se a academia 

que fica na outra rua) meu marido e meu filho malham lá. Foi o contrário: a 

conversa lá era essa. Aí eu vim pra cá. (Héstia, 47 anos) 

 

 

Nas primeiras idas ao campo, eu voltava para casa me questionando o porquê de 

malhar em uma academia exclusiva para mulheres. Inquietava-me o fato de nós, mulheres, 

termos conseguido nos inserir em ambientes ditos masculinos, termos conseguido o controle 

da nossa sexualidade através do uso da pílula anticoncepcional, da liberação da imagem dos 

nossos corpos seja na mídia, nas praias, nas cidades e ainda assim, em meio a tantas 

conquistas, procurar ambientes exclusivamente femininos.  

O ambiente rosa, os aparelhos rosa, as essências aromáticas sendo borrifadas 

constantemente fazia-me perguntar se malhar em uma academia feminina seria um retrocesso. 

Seria voltar para o período em que as mulheres cuidavam de seus corpos em ambiente 

exclusivos para elas e controlados por discursos médicos que estavam preocupados com a sua 

função materna? Malhar em um ambiente exclusivo para mulheres seria uma forma de 

corroborar com o discurso social que põe a mulher como o “belo sexo”?  

 
Figura 5. Somente para mulheres 
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Em suas caminhadas antropológicas pelas praias cariocas, Goldenberg (2010) 

observou a monocromia presente nos acessórios e nas roupas das meninas e o excesso que as 

mães fazem do uso do diminutivo para falar com e sobre suas filhas. São blusinhas, fitinhas 

de cabelo, sandalinhas, bolsinhas, são meninas cor-de-rosa, que estão sendo educadas para 

serem extremamente românticas, que estão aprendendo a ser delicadas e que em um futuro 

não tão distante serão mulheres que valorizarão a aparência, gastarão tempo e dinheiro com 

salão de beleza, ficarão obcecadas com dietas, cirurgias plásticas, botox, academias e mesmo 

sendo adultas permanecerão na busca do príncipe encantado. Para a antropóloga (2010, p.1), a 

cor rosa representa “um modelo feminino que parecia ter sido completamente abolido nos 

anos 70 pelas mulheres que desejavam ser „meio Leila Diniz‟: livres, fortes, poderosas, 

sexualmente ativas, donas do próprio corpo”. A monocromia das roupas das meninas opõe-se 

a policromia das roupas dos meninos, que desde cedo possuem mais liberdade nas suas 

escolhas. Se o fenômeno do rosa vai além da cor, Goldenberg finaliza suas análises 

perguntando:  

Se o corpo e a roupa fala algo sobre a nossa cultura, o que o rosa está 

falando sobre estas futuras mulheres? Estaria falando de um tipo de 

representação de gênero que associa a mulher à delicadeza, doçura, 

fragilidade, fraqueza, inferioridade, submissão? De mulheres cujo principal 

objetivo é conquistar um marido? De mulheres dependentes que precisam da 

proteção de homens fortes e poderosos? Estaria falando da clássica 

"dominação masculina" que transforma meninas em mulheres cor-de-rosa? 

(2010, p.2) 

Os questionamentos levantados pela antropóloga somados aos comentários 

preconceituosos que algumas pessoas faziam em relação à academia feminina – “Lá só tem 

dondoca!” “Malham lá porque o marido tem ciúmes” ou “Se é solteira, deve ser lésbica” – 

levaram-me a incluir nas entrevistas, de forma direta, a seguinte pergunta: Por que você optou 

malhar nessa academia exclusiva para mulheres? Deixá-las dizer os motivos pelos quais 

procuraram uma academia feminina não significa acreditar que as suas motivações individuais 

sejam desprovidas de fatores externos e deslocadas de um contexto sócio-histórico e cultural. 

Escutá-las discorrer sobre esses motivos seria uma maneira de encontrar nos seus discursos a 

forma como a cultura interfere na sua subjetividade, no seu estilo de vida, nas suas escolhas 

(MICHELAT, 1987). 

É importante ressaltar que a história do corpo é uma história constantemente 

produzida e que as práticas e representações corpóreas apresentam uma dimensão escondida 

da conduta humana (CRESPO, 1990). O corpo, para Mauss (1974, p. 217) é o “primeiro e 

mais natural instrumento do homem”, palco onde é exibida a indissolúvel mistura do 
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sociológico, do psicológico e do biológico. No corpo, e na maneira como ele é utilizado, os 

princípios norteadores da sociedade e da época nas quais está inserido são inscritos, 

demonstrando as diferentes concepções que a sociedade tem de homem e de mulher, em todos 

os aspectos de suas vidas. Essas concepções de gênero são modificadas de acordo com a 

classe, a raça, a religião, a idade, o que significa dizer que os conceitos de masculino e 

feminino – e a forma de seus corpos – transformam-se ao longo do tempo e são moldados de 

acordo com essas concepções (LOURO, 1996). 

Masculino e feminino se concebem na oposição e como oposição um ao outro, 

fazendo com que a forma de estar no mundo, de vivê-lo e percebê-lo seja diferente e 

dependente dos gêneros. Historicamente, há um trabalho constante de diferenciação que 

homens e mulheres se submetem para distinguir-se masculinizando-se ou feminilizando-se. 

(BOURDIEU, 2002). Esse trabalho de diferenciação pode ser percebido não só nos corpos 

dos sujeitos, mas também na indústria cultural, no mercado, na moda que criam produtos 

destinados a realçar essa oposição relacional entre o feminino e o masculino.  

A segmentação do mercado por gênero, idade e etnia tem sido a estratégia adotada 

por várias empresas para atrair e satisfazer as necessidades dos clientes. Essas segmentações 

podem ser observadas nas indústrias de cosméticos e produtos de higiene e beleza que lançam 

linhas de produtos específicos para mulheres ou homens; na área de serviços, podem ser 

observadas as clínicas de estéticas e as academias de ginásticas específicas por gênero 

(PAVANI, 2008). 

Podemos compreender o surgimento e o constante crescimento das academias 

femininas, se olharmos as mudanças provocadas na sociedade através da inserção da mulher 

no mercado de trabalho, no campo esportivo, a conquista da sua independência social e 

financeira (ESPÍRITO SANTO; JACÓ-VILELA, 2007; PAVANI, 2008) e a associação da 

mulher com a tríade beleza-saúde-juventude (DEL PRIORE, 2000; NOVAES, 2004) – fatores 

fundamentais para o fortalecimento desse empreendimento.  

É importante ressaltar que desde a década de 1920 há academias femininas no Brasil, 

porém os motivos pelos quais elas eram criadas, os serviços e as modalidades oferecidos 

diferem das academias femininas atuais. Em 1930, aproximadamente, começou o crescimento 

de academia de ginástica no Brasil. A partir de 1940, as academias passaram a ofertar lutas e 

halterofilismo monitorados por profissionais com formação superior e ganharam a forma que 

hoje é predominante no país. Essas modalidades consideradas masculinas e masculinizantes 

eram proibidas às mulheres que, regidas pelo discurso higienista da época, faziam atividades 

que não desenvolvessem os músculos e não prejudicassem a sua feminilidade e as suas 
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funções maternas, tais como balé, ginástica ou dança feminina moderna. Para tanto, existiam 

academias de ginástica feminina. Na década de 1950, começou a expansão gradativa de 

academias mistas, porém apenas após a década de 1980, com a liberação das lutas e dos 

levantamentos de peso entre as mulheres, é que público feminino passou a ser representativo 

nas academias (COSTA; GOMES; NEIVA, 2007). 

Em 1992, surgem as primeiras academias femininas nos Estados Unidos (ESPÍRITO 

SANTO; JACÓ-VILELA, 2007). As pioneiras nos serviços segmentados por gênero foram a 

Curves e Contours, redes que possuem franquias espalhadas por vários países do mundo. Em 

2003, a Curves chega ao Brasil
28

 e abre uma unidade na cidade de São Paulo e em 2004 a 

Contours inaugura, na cidade de Fortaleza, a sua primeira franquia no país
29

.  

As duas redes de academias possuem propostas parecidas tanto no método de 

treinamento quanto na forma de atrair e conquistar as clientes. Os treinos duram trinta 

minutos e priorizam as atividades cardiovasculares e de fortalecimento muscular, 

imprescindíveis para a perda de peso, a academia investe em um ambiente voltado para “os 

gostos femininos” e no discurso psicologizante dos prazeres e benefícios da atividade física. 

Outra particularidade comum às academias é a ausência de espelhos nas suas instalações 

físicas. Em relação aos motivos que levaram a abertura da academia Contours, informações 

divulgadas no site, relatam que os sócios da empresa, que antes tinham uma academia 

convencional, prestaram atenção nos comentários que a mãe de um deles fazia sobre não se 

sentir a vontade na presença de homens e na quantidade de jovens que frequentava o ambiente 

(COSTA; GOMES; NEIVA, 2007). 

Com uma proposta diferente, em 1º de junho de 2007 é inaugurada, em Teresina, a 

primeira academia exclusiva para mulheres no Piauí. Embora a academia reúna as 

características valorizadas pelo universo feminino, tais como a comodidade, a atenção, a 

higiene, entre outros, ela mantém o padrão de treino das academias mistas, ou seja, os treinos 

não duram trinta minutos, não há circuitos de atividades aeróbicas e há espelhos na academia. 

Os motivos para a criação da academia foram, basicamente, os mesmos que foram 

mencionados pelos proprietários da rede de academia citada anteriormente.  

Em entrevista com a gerente da academia “Única”, perguntei-lhe como surgiu a ideia 

de fazer um espaço exclusivamente feminino, ela respondeu-me que surgiu: 

 

                                                           
28

 Informação obtida, por e-mail, através da assessoria de imprensa da academia Curves.  
29

 Segundo a página da academia no site de relacionamentos Facebook. (Ver http://www.facebook.com/ 

ContoursBrasil) 
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Da necessidade, da especificidade, realmente. É por conviver muito tempo 

em academia, por sempre tá no meio, sempre conversando seja como 

praticante ou como professora ou como instrutora, eu comecei a perceber 

que existiam reclamações que eram bem dirigidas de mulheres. Nenhum 

homem reclamava daquilo, só mulher. Tipo da limpeza, da posição das 

coisas, da manutenção do banheiro, da decoração, da cor do lugar. Coisinhas 

que podem parecer bobagem, mas que fazem o ambiente perfeito, pra 

mulher. E daí, tem um outro fator além desse, que é uma coisa bem prática, 

que é o fato de ter muita mulher parada em casa, da mulher sedentária ser 

uma grande concorrente. Então foi também em busca de maior quantidade 

de clientes, de formar mais consciência sobre a necessidade de atividade 

física. (Ártemis, 39 anos) 

 

O sedentarismo feminino apresenta uma contradição, visto que as mulheres na 

sociedade contemporânea são mais cobradas (e se cobram mais) a terem um corpo dentro dos 

padrões idealizados e para isso os exercícios físicos frequentes são indispensáveis. As 

atividades da mulher dentro e fora do lar e a falta de identificação com o ambiente muitas 

vezes são citadas como motivos que as levam a não se exercitarem e a trocarem de academias 

com frequência. Ainda segundo Costa, Gomes e Neiva: 

 

Esta jornada de atividades dentro e fora de casa reduz o tempo livre, e as 

academias só para mulheres tornam-se atraentes por apresentarem a 

possibilidade de cumprirem o “dever” de se exercitarem em pouco tempo. A 

identificação de grupos de mulheres fora das práticas corporais, e talvez do 

padrão estético parece ser fundamental para estas empresas pensarem na 

possibilidade de inserir estes grupos nestas práticas. (2007, p.8) 

 

Para Lima e Maffia (2010) o que chama a atenção na escolha das academias femininas 

é que elas possuem as mesmas modalidades oferecidas nas academias mistas. As autoras 

acrescentam que hoje não se justifica mais a separar homens e mulheres com base nas 

diferenças biológicas e nos papéis sociais que cada gênero deve desempenhar. Mesmo assim, 

o número de academias específicas só para mulheres aumenta a cada ano. O que leva as 

mulheres a frequentarem essas academias?  

 

 

3.1 EXCLUSIVIDADE: POR QUE FREQUENTAR UMA ACADEMIA FEMININA?  

 

 

No artigo intitulado “Motivos de adesão à prática de atividades físicas em academias 

femininas”, Lima e Maffia (2010) investigaram os motivos que levam as mulheres a 

escolherem uma academia exclusivamente feminina em detrimento da mista. A pesquisa foi 
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realizada em uma academia feminina da cidade de Ubá, Minas Gerais e os motivos 

enumerados pelas mulheres pesquisadas foram: poder usar roupas mais a vontade, não ter a 

presença de homens, o tratamento ser diferenciado para mulheres, o fato de ter mulheres 

como profissionais e a higiene. 

Na academia feminina piauiense pesquisada, os motivos citados pelas mulheres não 

são diferentes. A higiene, a ausência de homens e a relação do homem com a higiene foram 

citados como fator na escolha da academia: 

Eu prefiro a “Única”, por quê? Porque a “Única” é limpa, porque na “Única” 

você tem um atendimento diferenciado. E o mais importante de tudo o 

homem não é higiênico, geralmente. Os homens suam fedorento, aí as 

máquinas ficam fedidas, aí fica aquela coisa bagunçada, aí ficam aqueles 

caras secando a tua bunda, tu não pode ficar a vontade, fazer os exercícios 

direito. Mulher, mulher, enfim se entende, não tem essas coisas. Então, eu 

me sinto muito mais à vontade e aqui preenche mais as minhas necessidades. 

(Atena, 31 anos) 

A necessidade de higiene e a aversão aos odores corporais implícitos na fala da 

entrevistada remetem-nos aos processos simbólicos do “nojo do corpo” analisados por 

Rodrigues (1983). Para o autor, as práticas corporais são comportamentos rituais que devem 

ser compreendidos não só pelas suas ações internas, mas também pela relação que tem com o 

contexto sociocultural de que faz parte e pela sua eficácia simbólica. As práticas higiênicas 

são utilizadas para imunizar mais as ideias do que as coisas, fixando modelos 

comportamentais que impedem as pessoas de transgredir limites e desorganizar a ordem 

simbólica. É preciso compreender que os processos fisiológicos possuem significados 

sociológicos e que a sociedade utiliza códigos de conduta em relação ao corpo e seus 

elementos. Cada sociedade tem seus modos particulares de se relacionar com o corpo, que são 

relativos ao sexo, à idade, à posição social e à situação – codificação dos atores sociais – em 

que o indivíduo se encontra. Identificar e distinguir essas codificações são uma maneira de 

apreender como se processa o nojo do corpo e o rito de higiene.  

Na nossa cultura, “a higiene separa as mulheres dos homens” (RODRIGUES, 1983, 

p. 119). Essa relação da higiene com o universo feminino começou a se intensificar por volta 

do final do século XIX, quando o discurso médico passou a imperar e controlar a vida de 

homens e mulheres através de normas higienistas. Nesse período, todos os costumes, hábitos e 

práticas cotidianos começaram a seguir o discurso médico-sanitarista. A mulher sempre 

mantida na esfera privada passou a ser a responsável pela higiene do lar, pela saúde e pelo 

bem-estar da família (MATOS, 2003). 
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Conselhos que diziam que o corpo, os pertences e o espaço doméstico deveriam 

permanecer limpos intensificam-se desde os anos 50 (SANT‟ANNA, 2005) e devem ser 

seguidos à risca principalmente pelas mulheres. Isso não quer dizer que os homens possam, 

em nossa cultura, ser “anti-higiênicos”, mas a eles é mais permitido: “homens tem o suor mais 

forte”, “homem tem cheiro de homem”, diz sociedade quando um homem exala odores. Em 

contrapartida, a mulher deve permanecer limpa, cheirosa e para isso há no mercado inúmeros 

produtos voltados para a higiene feminina que vão desde perfume para os cabelos a 

absorventes perfumados.  

Em um artigo sobre a socioantropologia da menstruação, Sardenberg (2004) afirma 

que todos os fenômenos do ciclo vital humano não são vivenciados de forma puramente 

biológica, já que as sociedades humanas atribuem significados, definem formas de 

comportamentos, atitudes e atividades típicas da cultura. Segundo a autora, em diversas 

sociedades há o sentimento de aversão ou nojo em relação ao sangue menstrual e de vergonha 

para a mulher menstruada. Assim, como o extremo cuidado com a higiene, a menstruação é 

outro fator que demarca a diferença entre homens e mulheres, e que aproxima as mulheres: 

 

Quando eu malhava na academia que era homem e mulher, quando eu tava 

no meu período de menstruação eu não ia, eu ficava toda inibida, não me 

sentia bem em certos aparelhos, né? Você não se sente bem tendo um 

homem por perto, você pensa que vai se sujar, aí eu faltava uma semana a 

academia. Achava que não compensava num mês faltar uma semana! Aí 

aqui não. Aqui eu venho todo dia, é com roupa rasgada, é menstruada, é de 

todo jeito. Aqui eu me sinto mais à vontade, só tem mulher. (Pandora, 27 

anos) 

 

O sentimento de vergonha associado ao receio de exibir o corpo aos homens foi 

mencionado também como marca da exclusividade da academia: 

 

Eu sou muito tímida aí esse negócio de usar roupa colada e ficar fazendo 

agachamento na frente dos homens, eu tinha uma certa vergonha.  Eu 

acabava inventando desculpas: Ah, eu não vou pra academia porque esse 

horário é cheio de homem. Ele botando aquele monte de peso e eu tinha que 

tirar aqueles pesos. Roupa colada... aí eu acabava ficando constrangida. 

(Diké, 23 anos) 

 

Eu sempre ia com vergonha, sabe? Chegava lá tinha homem, aí sempre 

chega um, chega outro, eles nunca deixam de olhar pra gente. Por mais feia 

que a gente seja, eles sempre olham. Olham pra dizer que é feia, olham pra 

dizer que é bonita. Enfim, homem é homem, né? E aqui não. Aqui a gente é 

mulher, então eu optei por isso, eu me sinto mais à vontade. Aqui não tem 

ninguém olhando. Quem é bonito, é bonito, quem já nasceu bonito... Você 

chega aqui e faz seu exercício que é pra fazer e também tem outra diferença 

aqui, aqui você é acompanhada, né? (Têmis, 55 anos) 
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Eu optei pra cá porque, primeiramente porque a dona é maravilhosa, a 

academia é linda, só é mulher, só são pessoas amigas. A gente vem 

arrumada, a gente vem desarrumada, é tudo a mesma forma. E nas outras 

que não era, a gente ficava meio receosa por conta de homens na academia, a 

gente não podia ir com short bem mais curtinho, um macacão mais colado. 

(Selene, 22 anos) 

 

A vergonha de exibir o corpo na frente dos homens na academia pode ser associada à 

moral da boa forma. Atualmente, a exposição do corpo exige do indivíduo bem mais do que o 

controle das suas pulsões, exige que ele tenha o autocontrole da forma do seu corpo, da sua 

aparência física. A pressão e as exigências para serem magras, jovens, bonitas e com o corpo 

malhado não afetam apenas as atrizes e/ou modelos, mas também as mulheres comuns, as 

“simples mortais” que veem todos os dias na mídia imagens de corpos e rostos perfeitos. 

Apegadas a esses padrões de beleza, as mulheres passam a ter receio de exibir seus corpos nus 

(ou com roupas coladas) menos pelo pudor do que pela inadequação aos padrões 

estabelecidos (GOLDENBERG; RAMOS, 2002).  

Os olhares na academia feminina embora pareçam mais discretos, não deixam de 

possuir uma dimensão invasiva carregada de sentidos que causam sentimentos diferentes dos 

olhares na academia mista. Dizer que os olhares parecem mais discretos não significa dizer 

que não haja um controle, através do olhar (e dos comentários), das vestimentas, da forma do 

corpo, dos modos de se comportar nesse espaço. Para uma melhor explicação do que foi dito, 

utilizarei a análise de Hansen e Vaz ao fazer um estudo comparativo entre duas academias: 

 

Por mais amenas que sejam as exigências e os investimentos na corpolatria, 

de nenhum modo esta academia perde a característica panóptica e 

disciplinar, no sentido que propõe Foucault (1987, 1999), ou permite 

qualquer desleixo em relação à gestualidade e aparência adequadas. Quem 

está naquele ambiente sabe que será visto, contemplado, analisado 

minuciosamente e, certamente, poderá agir na mesma direção, mas em 

sentido oposto (2006, p. 10).   

 

Durante a pesquisa de campo, várias vezes ouvi comentários sobre as roupas, os 

tênis, os acessórios que as colegas usavam. Quando uma aluna ia malhar de roupa, tênis e 

relógios novos ou quando mudava o cabelo, as colegas mais próximas comentavam o novo 

visual: “Hum, toda de roupa nova!”, “Cabelo novo!”, “Impressão minha ou tá de tênis novo?” 

Não percebi nenhum constrangimento em relação aos comentários sobre as aquisições e o 

novo visual. Penso que muitas vezes a busca por tais comentários, os investimentos feitos por 

ser notada, impulsionem as mulheres a se fazerem bonitas para irem à academia. 
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Com efeito, os cuidados físicos revelam-se, invariavelmente, como a forma 

de estar preparado para enfrentar os julgamentos e expectativas sociais. Da 

mesma forma, todo o investimento dado aos cuidados pessoais com a 

estética vincula-se a visibilidade social que o sujeito deseja atingir – evitar o 

olhar do outro, ou a ele se expor, está diretamente relacionado às qualidades 

estéticas do próprio corpo! (NOVAES; VILHENA, 2003, p. 17) 

 

O consumo de roupas e acessórios novos foi citado por uma aluna como indicador da 

satisfação com os exercícios físicos: 

 

A gente começa a pensar que tá gostando de vir à academia quando começa 

a querer tomar certas medidas, como por exemplo, comprar uma malha nova 

pra vir mais bonita, comprar um relógio bacana pra medir a frequência 

cardíaca. (Pandora, 27 anos) 

 

A diversão e o prazer são outras dimensões importantes apontadas por essas 

mulheres como fator de exclusividade. Pandora diz ter aprendido a gostar de frequentar a 

academia e isso se deve ao fato de malhar em um ambiente exclusivo para mulheres. 

Perguntadas se gostavam de frequentar a academia ou se achavam divertido malhar, as 

entrevistadas disseram: 

 

Engraçado, aqui eu acho divertido. Eu nunca achei, mas aqui eu acho. Não é 

fazendo propaganda não porque eu não tô ganhando nada pra isso. Mas até 

você que frequenta aqui, você vê que aqui tem um clima legal, tem um astral 

bem bom. (Eumênides, 40 anos) 

 

Eu gosto. É aquela coisa: na hora de sair pra academia, você nunca tem 

coragem, mas depois que você chega, você também não quer mais sair e sai 

numa satisfação, pelo menos comigo funciona assim. (Diké, 23 anos) 

 

Acho [divertido]. Tem uma turma que a gente se encontra todo dia e quando 

não vem, a gente já fica com saudade. (Têmis, 55 anos) 

 

A diversão de se exercitar está relacionada, nesse caso, com o fato de o ambiente, por 

ser exclusivamente feminino, permitir que essas mulheres, que se encontram regularmente, 

quase sempre no mesmo horário, façam amizades e compartilhem as suas vivências.  

 

 

3.2 DIFERENTES DINÂMICAS DOS TURNOS NA ACADEMIA: SOCIABILIDADE E 

DISTINÇÃO  
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Uma das minhas primeiras observações feitas em campo referia-se a diferença na 

dinâmica dos turnos na academia. A diferença do estilo de música, o modo como as pessoas 

se portavam e como elas se socializavam faziam da mesma academia, duas academias 

distintas. 

Na minha primeira ida ao campo, em um fim de tarde, estranhei a ausência do 

barulho típico daquele tipo de ambiente: não havia muitas mulheres conversando, o som não 

estava alto e não havia clipes de música pop internacional sendo exibidos nas televisões. 

Perguntei-me se aquele era o estilo daquela academia. Mas, na minha segunda ida ao campo, 

numa manhã, ao escutar gritos, risos altos, muitas conversas entre as alunas e as professoras, 

comecei a perceber que aquela diferença fazia parte do que chamarei de diferentes dinâmicas 

dos turnos na academia.  

Essas diferenças eram motivos de comentários jocosos sobre as mulheres que 

frequentavam o outro turno. Certo dia, em uma aula de abdominais, uma aluna pediu para que 

a professora “pegasse mais pesado” e deixasse os exercícios leves para as “fracas” da noite. 

Nas aulas de abdominais noturnas, as mulheres diziam-se muito dedicadas por estarem ali 

depois de um dia de trabalho. Em outra feita, as mulheres que malhavam de manhã foram 

chamadas de “galera da insônia”, pelo fato de estarem se exercitando antes mesmo de o 

mundo acordar.  

Nos bastidores, esses comentários ganhavam mais força e a diferença do ritmo nos 

turnos da academia chegou a ser pauta de uma reunião entre a gerência e as funcionárias. 

Após essa reunião, algumas professoras insatisfeitas com o que foi debatido, perguntaram-me 

qual a minha opinião sobre o assunto, o que eu tinha observado de diferente nos dois turnos. 

Nesse momento, vi que como pesquisadora eu não poderia adentrar nas discussões da equipe 

de trabalho, mas que poderia sim, dizer que de acordo com as observações e entrevistas, as 

mulheres que frequentam o turno da manhã têm gostos diferentes das mulheres que 

frequentam o turno da tarde/noite.  

As mulheres que frequentam o turno da manhã vivenciam os momentos de exercitar 

o corpo como também o momento de fazer amizades e estabelecer vínculos. As mulheres que 

frequentam os turnos tarde e noite também utilizam o espaço para ter convívio social, embora 

isso não seja uma de suas prioridades. Essas diferenças podem ser percebidas no que as alunas 

dizem sobre o turno oposto: 

 

As meninas de manhã são muito mais unidas, né? E são muito barulhentas, 

eu tava comentado com as meninas da tarde. Eu fui fazer de manhã um dia e 
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me perturbou muito o ouvido porque uma grita dum canto, outra grita do 

outro, o som é muito alto. O som que eles colocam, aquelas músicas muito 

bate-estaca e tem hora que dói o teu ouvido porque aquilo ali é um local 

fechado. A acústica é péssima e incomoda porque, assim, ali a gente tem 

pessoas novas, adolescente, mas ali a gente tem senhoras, né? (Nikê, 44 

anos) 

 

Eu acho as alunas mais alegres, tem um entrosamento maior, os professores 

também são mais atenciosos com os alunos no turno da manhã. À tarde eu 

acho um pouco largado [ ] Assim cada um por si, né? Cada um chega, faz 

seu treino e pronto, vai pega a bolsa e vai embora. E de manhã tem uma 

coisa, assim, uma amizade, todo mundo se conhece pelo nome. (Eumênides, 

40 anos)  

 

 À tarde eu acho muito parado, eu acho quase morto, muito morno, as alunas 

vêm bocejando, parece que vem sem querer, vem obrigada. Eu não gosto, 

gosto de coisa pra cima. (Pandora, 27 anos) 

 

Marques (2005) ao utilizar corpo e espaço como categorias para se conhecer uma 

cidade, formulou a distinção, baseada em tipos ideais, entre espaços de sociabilidade “quente” 

e espaço de sociabilidade “fria”. Segundo ele, os espaços de sociabilidade quente são aqueles 

onde as pessoas vão dispostas a se conhecerem, a formarem vínculos afetivos, 

compartilharem crenças, a construírem sentidos e significados de comunidade. Por sua vez, os 

espaços de sociabilidade fria são espaços onde os indivíduos estão focados em si e mantém 

relações impessoais, predominando o uso da exterioridade dos corpos, que servem não só para 

distanciar trocas simbólicas como também para que a identidade seja lida através da sua 

aparência. A questão da aparência física também está presente nas sociabilidades quentes, 

como enfatiza o autor: 

 

Não que a questão das aparências físicas e da superfície dos corpos esteja 

ausente nas sociabilidades quentes; às vezes, ao contrário, é a própria 

aparência corporal que se incumbe de constituir um sentimento de 

comunidade entre os membros de um grupo. Quero dizer, entretanto, que nas 

relações quentes os contatos não estão restritos à mera exterioridade, são 

mais profundos, duradouros e definitivos, uma vez que incluem o 

compartilhamento de certos sentidos, significados e representações (2005, p. 

7). 

 

Inadvertidamente, os turnos da academia poderiam ser classificados em turno quente 

(manhã) e turno frio (tarde/noite), porém essa classificação, mesmo que seja de tipos ideais, 

não pode ser considerada totalmente para a análise na academia, pois não corresponderia ao 

cotidiano e as observações feitas no decorrer da pesquisa de campo. Embora no turno da 

manhã pareça prevalecer o tipo de sociabilidade quente, observo que a academia, em todos os 

turnos, comporta os dois tipos de sociabilidade. 
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Simmel (1987) analisa a vida mental dos indivíduos na metrópole e compara-a com a 

vida nas pequenas cidades. Para ele, o ritmo das grandes cidades intensifica os estímulos 

físicos, subjetivos e afetivos dos indivíduos, que adquirem uma postura mais reservada em 

relação às pessoas e acontecimentos ao seu redor como forma de se auto preservarem. A 

atitude blasé – atitude de indiferença e alta impessoalidade – comum nas grandes cidades 

contrasta com as relações pessoais com grande carga emotiva que prevalece na cidade 

pequena, que por sua vez possui um ritmo de vida que flui de maneira mais lenta. O 

comportamento dos indivíduos da metrópole causa estranheza nos indivíduos da cidade 

pequena e vice-versa. 

Essas atitudes analisadas e comparadas por Simmel (op. cit) se assemelham as que 

foram encontradas na academia. O turno tarde/noite possui características mais presentes nos 

grandes centros urbanos, tais como a impessoalidade, as reservas nos relacionamentos e a 

atitude blasé. O turno manhã possui mais características de cidade pequena, as pessoas são 

emotivas, procuram fazer amizades, conversam sobre a sua vida pessoal, compartilham 

lanches, comemoram aniversários, enfim, estão mais dispostas a trocas simbólicas. 

A academia estimula a criação de vínculos sociais e afetivos entre as mulheres 

(alunas e funcionárias) através dos eventos científicos e sociais realizados e apoiados pela 

academia. As festividades têm o intuito de tornar o ambiente mais familiar, propiciar trocas de 

experiências, estimular as alunas a não desistirem de ir malhar e agregar valor ao seu serviço, 

conseguindo assim uma clientela assídua e fiel. Sobre os eventos promovidos, as alunas 

dizem:  

 

A gente tem oportunidade de interagir mais com as amigas. Umas malham à 

tarde, outras de manhã. Aí nas festinhas a gente se vê. (Selene, 22 anos) 

 

Tá aí outra coisa que eu acho super legal aqui na academia porque não fica 

aquela coisa monótona. Aqui tudo é motivo de festa, dia da mulher é motivo 

de festa, dia das mães é motivo de festa, natal é motivo de festa, páscoa é 

motivo de festa, festa junina, aniversários, tudo é motivo de festa. 

(Eumênides, 40 anos) 

 

Eu acho ótimo porque incentiva mais a gente. De vez em quando tem que ter 

alguma coisa pra incentivar e até as alunas se conhecerem. É muito bom. 

(Têmis, 55 anos) 

 

As festas desenvolvem esses momentos [de socialização], é quando você 

conhece pessoas de outros horários, é quando você conversa sobre outras 

coisas, você brinca, enfim promove a sociabilização. Que é o que faz segurar 

o aluno na academia, né? (Atena, 31 anos) 
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A maioria das mulheres entrevistadas (com exceção de uma que diz que sempre foi 

para academia unicamente para fazer ginástica) falou que é importante fazer amizade na 

academia. A amizade, nesse espaço, serve como estímulo para conseguir obter o resultado 

esperado, como “extensão do social” e até como paliativo das dores psíquicas. Sobre a 

importância desse vínculo afetivo, as alunas falaram que: 

 

Ah, eu acho muito agradável. Eu acho que estimula. Academia se você não 

criar uma coisa assim que alegre, é muito monótono academia, até pra quem 

não tem muito tempo, pra quem é dondoca e tudo, tem o tempo vago é bom. 

Mas pra quem não tem tempo... (Eumênides, 40 anos)  

 

Acho importante fazer amizade, principalmente com professor. Sabia? 

Porque, pra mim, pelo menos, é uma diversão a mais. Porque você ir prum 

ambiente que você entra e sai e ninguém percebe que você foi, que você 

deixou de ir, é desmotivador. Muitas vezes acabo vindo mais porque eu 

gosto muito das meninas, de ficar conversando. Eu sei que mesmo eu tando 

com preguiça, elas vão me motivar. (Diké, 23 anos) 

 

Eu acho que em qualquer lugar tanto faz ser dentro da academia, ou fora da 

academia, é sempre bom a gente ter pessoas pra conversar. (Deméter, 67 

anos) 

 

Academia não pode ser só corpo, academia tem que ser um momento social 

porque se for só o exercício físico pelo exercício físico a pessoa se chateia, a 

pessoa se abusa, a pessoa cansa. Até porque o resultado do exercício físico 

não é imediato, ele demora um tempo. Então você precisa de outras relações, 

você precisa de outros motivos pra vir pra academia e a amizade, a parte 

social é importantíssima. (Atena, 31 anos) 

 

Academia se você for perceber ela praticamente é um consultório de 

psicólogo, né? Vamos supor que você tenha um problema ontem à noite e 

você vem de manhã, se você é uma pessoa alegre... Eu me considero uma 

pessoa alegre. Se eu chego triste, as meninas já dizem: o que foi que 

aconteceu? E começa a conversa, você já sai daqui melhor. É como se fosse 

um relaxante, uma coisa boa. (Pandora, 27 anos) 

 

Anteriormente Courtine (2005) já associava as motivações afetivas com o aumento 

das atividades físicas na sociedade americana. Para o autor, as práticas de atividades físicas 

tornaram-se, entre 1870 e 1880, parte integrante do cotidiano americano, o esporte 

transformou-se em uma paixão. A prática progressiva da atividade física passou a preencher o 

tempo vago. Aparelhos de musculação ocupavam os espaços da academia, das casas e dos 

escritórios, demonstrando que o cuidado com a forma do corpo deveria fazer parte da rotina 

doméstica e que o tempo livre, a ociosidade – condenados pela ética puritana da tarefa – 

passaram a ser substituídos pela prática contínua de exercícios físicos, “que passa a ser um 
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lazer às margens do tempo de trabalho e um trabalha instalado no coração do tempo de lazer” 

(COURTINE, 2005, p. 94). A fala de uma das mulheres é exemplificativa disso: 

 

Pra mim academia deixou de ser só física, é uma coisa social[ ] Aqui é o 

meu momento de lazer, aqui é o meu momento social. (Atena, 31 anos) 

 

Durante o ano, o “trabalho instalado no coração do tempo de lazer” cede espaço para 

outros lazeres: os eventos e as atividades comemorativas realizadas pela e na academia. 

Algumas datas comemorativas já fazem parte do calendário oficial da academia: dia da 

mulher, dia das mães, aniversários do mês, maratona indoor de revezamento, são joão e 

coelhinho da páscoa  estão dispostos no site da academia.   

No decorrer da pesquisa de campo tive a oportunidade de participar de algumas 

dessas atividades. Na primeira semana no campo participei da festa em comemoração ao dia 

da mulher
30

. No mês seguinte, no dia 22 de abril, a academia em parceria com uma personal 

sex trainer
31

, striptóloga e proprietária de um espaço utilizado como laboratório de sedução 

promoveu uma palestra com o tema: “Mulheres de aço ou fada dos negócios?” O palestrante 

era um russo com orientação indiana e estava na cidade fazendo palestras para mulheres, em 

ambientes femininos. No início da palestra, às 19h, foi servido um chá afrodisíaco. O segredo 

do chá não foi revelado, mas pelo sabor sabíamos que tinha gengibre, cravo da índia, canela e 

algumas flores – uma mistura de sabores que agradou a poucas. O palestrante, chamado de 

mestre, iniciou a conversa falando sobre a cura do feminino, o que me fez pensar se as 

mulheres estavam doentes. Por falar português com dificuldade, a comunicação ficou 

complicada e algumas alunas começaram a ir embora. O mestre falou, resumidamente, que a 

mulher pode conseguir o que quiser sem precisar ficar sobrecarregada. Uma aluna disse que a 

vida para as mulheres não era fácil, pois além do trabalho fora de casa, elas tinham que 

administrar a casa, a vida dos filhos, o marido e o cachorro. Todas sorriram e o mestre disse: 

“Quem disse que vocês precisam fazer isso tudo? Se seu filho já é grande, não precisa de você 

o tempo todo. O seu marido também não”. Poucas mulheres concordaram com o que ele disse 

e a palestra continuou sem interrupções até ele falar que as mulheres podem conseguir 

qualquer coisa utilizando o seu poder de sedução. As mulheres retrucaram, meio indignadas, 

falaram que se fizessem isso no trabalho seriam acusadas de assédio sexual. O mestre 

explicou que isso nada tinha a ver com assédio e que ser doce não significava serem 

                                                           
30

 Já relatada no Capítulo 2, item 2.4. As interações e as construções parciais dos dados.  

 
31

 Consultora das artes sensuais. 
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vulneráveis, as mulheres deveriam valorizar as diferenças entre os sexos e sem culpa viver o 

seu lado feminino. O palestrante divulgava as ideias da Escola do Feminino
32

, uma associação 

de mulheres que ministram cursos com a proposta de resgatar as características femininas 

“perdidas”. 

Durante a palestra, observei que as mulheres, amigas da gerente, eram as únicas que 

estavam com roupas que não eram de malhar e as que mais questionavam o palestrante. Elas 

malham no turno da manhã, mas frequentam todos os turnos e eventos. Aproveitei a ocasião 

para fazer amizade e conhecer um pouco mais das colegas da academia. 

No começo de junho, a professora das aulas do salão propôs que ensaiássemos a 

coreografia oficial da música da copa (Diski Dance) e apresentássemos no dia da festa junina, 

marcada para a última quinta-feira do mês. Ofereci-me para gravar a música e o vídeo em um 

cd e levar para ela no dia seguinte. Passamos a ensaiar a coreografia praticamente todos os 

dias. Nesse período, por causa do estágio docente no turno da tarde, frequentei mais o turno 

da manhã. O fato de estar ensaiando a coreografia, de a música ser divertida fez com que eu 

me aproximasse mais das pessoas da academia e passasse um turno todo conversando com as 

alunas e as professoras. Senti nesse momento que eu já estava integrada, mas um detalhe me 

fez perceber que essa integração não era total. Uma lista com sugestão de comidas e bebidas 

ficava disposta no balcão da recepção, cada aluna escolhia o que queria levar e colocava seu 

nome para que não houvesse muitos pratos repetidos. Fiz a minha escolha e coloquei o meu 

nome na lista da manhã. No dia seguinte, quando fui escolher qual prato levar para a festa do 

turno da tarde/noite, vi que meu nome já estava lá. A recepcionista havia tirado meu nome da 

lista da manhã e colocado na tarde. Perguntei por que meu nome já estava na lista, ela 

respondeu que eu havia preenchido a lista errada. Perguntei se eu poderia ir para as duas 

festas, ela disse que sim, que não tinha problemas. A mudança do meu nome nas listas me deu 

a impressão de que ela me identificava com o turno da tarde, período em que comecei a 

malhar. 

Não encontrei um vestido caipira que me caísse bem e acabei indo para a festa junina 

com roupa de malhar. A professora Cárites ofereceu-me a saia que havia levado para uma 

colega usar, achei melhor não aceitar. Não havia chegado ninguém para a festa, a academia 

estava vazia e eu saí para pegar os salgados que encomendei. Era o aniversário da professora 

Aglaia e eu resolvi comprar um bolo pequeno para cantar os parabéns. Quando voltei para a 

academia, quatro alunas haviam chegado e também não estavam a caráter. Cantamos parabéns 
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 Ver http://www.escoladofeminino.com.br 
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para a professora e fomos para o salão dançar quadrilha. Duas professoras da manhã 

chegaram vestidas a caráter, uma era a noiva. Atena também foi vestida com um vestido 

idêntico ao da Ártemis. Dançamos quadrilha e embora tivesse uma noiva, não houve 

casamento. Ninguém se dispôs a ser o noivo. Entretanto, não houve problemas com o título de 

“galinha caipira”. Após a quadrilha, dançamos a coreografia da copa. Terminadas as danças, 

era a hora de se servir. Havia muita comida: paçoca com banana, Maria Izabel
33

, bolo de 

milho, creme de galinha
34

, salgadinhos, beiju de coco, refrigerantes. Enquanto comiam, as 

mulheres diziam que aquelas calorias seriam queimadas no dia seguinte. Comer em excesso 

ou consumir os alimentos – doces, refrigerantes, comidas com alto teor de gordura e calorias – 

que são evitados durante os dias comuns, para Sabino (2004) seria um exemplo de um ritual 

de inversão.  

Além dessa festa, participei da festa surpresa de aniversário da fisioterapeuta do 

turno da manhã. Pandora levou bolo e creme de galinha, todas as mulheres se reuniram em 

torno da cantina e cantaram “Parabéns para você” para a aniversariante, que emocionada e 

envergonhada, chorou e não obedeceu aos pedidos de discurso. Após as felicitações, algumas 

alunas dirigiram-se à mesa em que uma professora deixa exposta uma maleta com brincos, 

pulseiras, anéis, colares, pingentes de prata para comprar “lembrancinhas” para a 

aniversariante. As colegas de trabalho sugeriam o presente que ela mais gostaria de ganhar.  

O último evento que participei foi a Caminhada Rosa
35

 no mês de outubro. A 

academia apoiou a caminhada vendendo os kits (uma mochila jeans, uma blusa, um gloss e 

um cartão que seria trocado por uma sombrinha no dia da caminhada), incentivando as alunas 

a participarem. Comprei meu kit e às 07h00min do dia 9 de outubro de 2010 eu estava na 

Igreja São Benedito, no centro da cidade, para o “Abraço Rosa”, nome dado ao momento de 

concentração no adro da igreja, local onde é realizada uma celebração religiosa e logo após 

uma sessão de alongamento e aquecimento. Na ocasião encontrei as alunas do turno da 

manhã. Uma das alunas auxiliou a gerente da academia e seu esposo, também educador físico, 

na realização dos exercícios de aquecimento e alongamento que eram copiados por quase 

todas as pessoas que estavam no adro da igreja. 
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 Prato típico da culinária piauiense feito com arroz misturado com carne seca cortada em pequenos cubos. 
34

 Prato típico da culinária piauiense. 
35

 Todo o ano acontece, em várias cidades do mundo, uma caminhada para alertar a população sobre a 

necessidade de prevenir e detectar o câncer de mama. O mês escolhido para a realização da caminhada é o 

outubro, sendo conhecido como Outubro Rosa. (Ver http://www.outubrorosa.org.br/) 
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Figura 6. Por uma questão de saúde 

 

Encontrar aquele mesmo grupo de mulheres me fez perceber que embora a academia 

seja um local propício “para encontros provisórios e calorosos, onde é possível passar horas 

agradáveis sem ter de se comprometer muito” (LE BRETON, 2008, p. 54), é possível 

encontrar vínculos de amizades e comprometimentos construídos entre halteres e anilhas: 

 

Pra mim academia deixou de ser só física, é uma coisa social [ ] Aqui é o 

meu momento de lazer, aqui é o meu momento social. Então é aqui que eu 

faço as minhas amizades mesmo. [ ] As minhas melhores amigas são da 

academia. Lá também era assim [referindo-se a outra cidade em que morou]. 

As minhas melhores amigas eram da academia e aqui as minhas melhores 

amigas são daqui. (Atena, 31 anos) 

 

Muito boas. Melhores do que muitas amizades que você tem há cinco anos, 

né? (Pandora, 27 anos) 

 

Se a amizade por um lado estimula a aluna a ir para a academia, por outro aumenta a 

cobrança pela procura de um corpo mais dentro dos padrões. Essa cobrança é feita por meios 

de brincadeiras: 

 

Por exemplo, se eu faltar um dia na academia [as amigas] me mandam uma 

mensagem: Sua bunda está no pé. Venha pra academia! Eu digo: O quê? Já 

estou indo, correndo. (Pandora, 27 anos) 

 

A fulana me chama atenção, se eu fico gordinha ela diz: Você tá gorda. Se 

eu tô magra, ela diz: Você tá magra! (Atena, 31 anos) 
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Embora algumas alunas afirmem não sofrer influência da percepção da sua imagem 

corporal pelos comentários das outras mulheres, esse tipo de influência é recorrente na 

academia. Além dos comentários, a influência também se dá pelos olhares e comparação do 

próprio corpo com o corpo da colega: 

 

Você olha e você fica querendo ter, né? Poxa ela malha tão direitinho, isso aí 

dela tal tal, eu quero. É o parâmetro, né? Você se vê e quer a coisa que a 

pessoa tem. (Atena, 31 anos) 

 

Vamos supor que você tenha uma barriguinha acentuada e a outra vem pra 

academia de top. Fulana, por exemplo, é uma aluna que vem pra cá de top. 

Todo mundo quando ela chega morre e diz: Vai vestir a blusa! Por quê? 

Porque é linda, a barriga dela é linda, é seca, é sarada. Lipoaspiração! Mas 

linda a barriga. Então aquilo ali: Ah, se eu fizer uma lipoaspiração na minha 

vai ficar daquele jeito? Você fica pensando: Poxa, já tô com mais de ano e 

nada da barriga ficar daquele jeito! E você fica pensando: será que faço, será 

que não faço? Será que é uma boa opção, será que não é uma boa opção? 

Querendo ou não influencia! (Pandora, 27 anos) 

 

Por mais que você tente, você sempre tá tentando se superar, aí na academia 

se você vê uma pessoa que consegue [ ] Ah, eu posso ter entrado agora, mas 

daqui a pouco eu quero tá daquele jeito, eu quero conseguir pegar aquele 

peso, eu queria fazer tal coisa que eu não conseguia antes. Não só por 

vaidade, mas até pra tentar se superar mesmo (Diké, 23 anos) 

 

O controle do corpo e a rivalidade, sempre expressa em forma de brincadeira, faz 

parte do cotidiano das mulheres que malham. Para exemplificar como isso ocorre na 

academia, citarei duas situações que ocorreram nas aulas de abdominais matutinas. 

Certo dia, a professora de abdominal sugeriu que fizéssemos um circuito – cada 

aluna escolheria um tipo de exercício abdominal e o faria durante um minuto, depois passaria 

para o colchonete do lado e faria, por um minuto, o abdominal que a colega estava fazendo. 

Esse rodízio era para ser feito até todas as alunas fecharem o circuito, ou seja, todas deveriam 

fazer todos os abdominais sugeridos. As alunas que não aguentavam os exercícios saiam do 

circuito enquanto as que permaneciam gritavam: desclassificada, desclassificada, 

desclassificada. A professora incentiva as que permaneciam, dizendo: “Força! Vamos lá, 

meninas, pensem na barriga!” Aguentei o circuito, mas sugeri que ao invés dele fosse feita 

outra série de exercícios, mal terminei o pedido, ouvi o hino: desclassificada, desclassificada. 

Outro dia, em um exercício em que se coloca uma anilha no abdômen e se eleva o quadril, 

uma aluna pediu a professora mais uma anilha de 5 quilos, totalizando os 15 kg de peso que 

estava em seu abdômen, a mesma quantidade da colega do lado, que imediatamente pediu 

mais uma anilha de 5 kg e disse: “Se ela pode mais 5 kg, eu também posso!” 
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Sabino (2003) observou a ocorrência de uma forma de competição entre as mulheres 

que malhavam nas academias cariocas. Essa competição, pautada na otimização da beleza e 

forma corporal, visava obter um maior destaque pessoal e assim conseguir a atenção dos 

homens que elas consideravam mais interessantes na academia. Uma das estratégias utilizadas 

para “vencer” a disputa era tornar público os defeitos físicos e morais da rival: 

 

Comparecendo diariamente a essas instituições por um período razoável de 

tempo, é possível a um pesquisador chegar supostamente a saber até mesmo 

detalhes íntimos de alguma marombeira, dado que elas reciprocamente se 

acusam de terem celulite e estrias em determinadas regiões que a roupa 

esconde, ou de apresentarem gordura localizada no quadril ou no abdômen, e 

assim por diante (SABINO, 2003, p. 3-4). 

 

Por pesquisar em uma academia exclusiva para mulheres não percebi nenhuma 

rivalidade que tivesse como centro a disputa pelo “homem ideal”. A rivalidade (competição) 

centrava-se na forma corporal e na maneira como se chegou a ela. Os defeitos das colegas 

eram revelados de forma mais sutil: “Como ela é bonita! Aí depois eu fui ver: Ah, mas foi 

com plástica. Eu tenho que fazer isso sem ser com plástica”, “Ela é linda, o cabelo é mexido 

(alisado), mas é lindo!”, “Ela é uma santa para casar de branco”, dito de forma irônica. 

Em observação participante feita em academias do Rio de Janeiro, Santos e Salles 

(2009) perceberam que as pessoas, de ambos os sexos, analisavam o próprio corpo e os dos 

demais numa tentativa de comparação. Essas atitudes fazem com que a musculação, embora 

não seja uma atividade competitiva, adquira um viés competitivo que se manifesta pela 

comparação entre os corpos. Os espelhos da academia eram utilizados como um referencial de 

avaliação pessoal e de confirmação do grau de inserção na norma que regula o corpo 

malhado. Observaram também que nessa avaliação especular, os homens olhavam-se mais do 

que as mulheres e focavam o seu olhar, predominantemente, para os seus braços e 

posteriormente para as pernas. Em contrapartida, as mulheres analisam as nádegas. 

Na academia feminina pesquisada, percebi que além das nádegas e coxas, as 

mulheres observavam mais o abdômen, o seu e o das outras. Ter barriga “tanquinho” ou “não 

ter barriga” parece ser o desejo de grande parte das mulheres que malham. Frases como “Olha 

como eu estou gorda!”, geralmente são ditas enquanto a mulher toca (às vezes aperta) a 

barriga e se diz insatisfeita. O desejo de eliminar gorduras e definir a musculatura dessa 

região é utilizado como forma de incentivo durante as aulas de abdominais. E não só nessas 

aulas, ter o corpo dentro dos padrões – com baixo percentual de gordura e musculatura 
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definida – é o maior incentivo para suportar a rotina monótona e as dores causadas pelos 

exercícios. 

Para Sabino (2004) conviver com a dor ou com a fadiga muscular enquanto se realiza 

um exercício faz parte da construção identitária dos indivíduos que malham, que de tão 

acostumados já conhecem e distinguem as dores. Entre os fisiculturistas cariocas, Sabino 

encontrou a “existência de distinção das dores”: 

 

A existência de distinção das dores entre os fisiculturistas demonstra um 

entendimento sensorial do metabolismo muscular que as organiza em boas 

dores, aquelas que apontam para “um funcionamento construtivo do 

músculo”, entenda-se tal aspecto enquanto crescimento muscular, e dores 

más, aquelas que apontam para lesões articulares (2004, p. 171). 

 

No primeiro mês de pesquisa de campo, estranhei bastante a expressão “dorzinha 

boa”. Para mim, nenhuma dor era normal ou boa e tê-la comigo durante os primeiros dias de 

academia foi um dos maiores desafios da pesquisa. Além do terrível mal estar causado pelas 

dores, eu não conseguia entender como as pessoas se submetiam aquela rotina. Durante um 

exercício, falei sozinha: Eu não aguento, vou desistir! Uma professora que estava perto ouviu 

e aconselhou-me a continuar e indicou-me um relaxante muscular. Achei conveniente não 

tomar a medicação, pois desconhecia os efeitos colaterais; continuei a fazer os exercícios e 

senti que passei pelo rito de iniciação das academias quando, depois de duas semanas, passei a 

ir malhar em dias consecutivos. Observando a minha assiduidade e a ausência de reclamação, 

uma professora disse: Agora vai! 

 

A dor também tem função iniciática, estando presente em todas as chamadas 

técnicas corporais, ela acompanha os ritos de passagem instaurando-se nos 

indivíduos enquanto memória inscrita na carne e signo de pertencimento a 

um grupo social específico. (SABINO, 2004, p. 175) 

 

A dor também me permitiu fazer amizade. Não a dor de iniciação, mas a dor causada 

pela vacina contra o vírus Influenza A (H1N1)
36

. Nesse dia, ao sair do posto de vacinação fui 

à academia. Enquanto eu me aquecia, perguntei se a professora já havia se vacinado, ela 

respondeu que só ia no fim de semana por causa das reações da vacina. Falei que tinha 

acabado de me vacinar e que não estava sentindo dores. A outra professora falou que uma 

aluna, que estava na esteira, tinha se vacinado e estava com o braço muito dolorido. Resolvi 

iniciar uma conversa com Selene, disse que não estava sentindo nada e ela me alertou que o 

                                                           
36

 No período da pesquisa de campo, iniciou-se no país a campanha de vacinação contra a Influenza A (H1N1), 

conhecida popularmente como Gripe Suína. O Ministério da Saúde dividiu o período da vacinação de acordo 

com os grupos prioritários. O relato dessa observação ocorreu no dia 6 de abril de 2010. 
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mal estar só começava horas após a vacina. Continuei a me exercitar. No fim do treino, 

quando fui fazer os exercícios de solo, comecei a sentir um incômodo no braço em que havia 

sido aplicada a vacina. A professora disse que a minha dor era psicológica, logo em seguida 

Selene chegou para fazer os exercícios no solo. Ela reclamava de moleza no corpo, dores e 

mal estar: “Tô para desmaiar e elas (referindo-se às professoras) não param de me mandar 

fazer os exercícios”.   

Esse caso é bem exemplificativo do “estatuto de passividade” que as alunas 

adquirem quando seguem à risca todas as recomendações dadas. A professora, nesse caso, 

pode ser comparada:  

 

[...] a uma espécie de reedição, ou melhor, corporificação de um “fiscal” - 

alguém cuja função é, tão somente, exigir que uma disciplina seja cumprida 

e que, acima de tudo, prontifique-se em assumir a condição de figura 

desejante no lugar do sujeito (NOVAES, 2004, p. 109).   

 

Se a aluna não aguentava mais, se aquela dor não fazia parte do que é chamado de 

“dor boa”, por que ela não parava de malhar? Por que ela obedecia às ordens das professoras? 

Por que levar essa dor ao extremo? – questionava-me. Talvez a explicação possa estar nas 

palavras de Sabino: 

 

O uso do sofrimento – e até mesmo o prazer nele contido – está relacionado 

a uma etapa de aprimoramento e conquista da intensidade da existência e 

maximização do gozo subsumidos em um movimento de sensibilização 

crescente do corpo e excitação gradativa dos sentidos de modo geral. (2004, 

p. 175) 

 

A dor causada pela vacina me aproximou de Selene, que logo em seguida começou a 

falar de outros assuntos, especificamente de estética. Dicas sobre salão de beleza, tratamentos 

estéticos, alimentação deveriam fazer parte das minhas conversas, caso eu quisesse fazer 

amizade de forma mais rápida, já que a maioria das alunas, para não dizer todas, conversa 

com as professoras enquanto realiza os exercícios. Os assuntos são variados, englobam os 

feitos no fim de semana, comentários sobre novelas e programas de televisão, noticiários do 

jornal e predominantemente assuntos relacionados à estética, alimentação e exercícios físicos. 

 

 

3.3 COMER ENGORDA, MALHAR EMAGRECE: PRÁTICAS ALIMENTARES E 

PRÁTICAS CORPORAIS FEMININAS 
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No dia 7 de maio, enquanto fazia os meus exercícios nos aparelhos aeróbicos, fiquei 

atenta à conversa da aluna que utilizava o aparelho do lado. Ela contava para a professora que 

tinha engordado e que já havia procurado uma nutricionista para refazer a dieta. A palavra 

nutricionista soou para mim como uma oportunidade de entrar na conversa. Perguntei-lhe 

quem era a sua nutricionista, ela respondeu-me que era uma que fornece as refeições diárias 

baseadas na dieta da cliente. Eu disse que não conhecia essa nutricionista e para prolongar a 

conversa revelei que a minha irmã mais velha também era nutricionista. Ela disse que eu tinha 

uma ajuda em casa e por isso era magra. Falei que não conseguia seguir dietas e ela começou 

a me falar da importância da alimentação, que não comia carnes há 20 anos e que essa foi uma 

das melhores coisas que ela fez para si mesma. Confessei que era quase impossível eu não 

comer carne, ela me interrompeu dizendo que tudo é questão de costume e que o prazer que 

uma má alimentação traz não compensa o desprazer e que mesmo sendo nova eu já deveria 

mudar meus hábitos alimentares.  

Para tirar o foco das minhas preferências alimentares e assim poder aprofundar a 

conversa, falei que a minha outra irmã estava concluindo um curso técnico em gastronomia e 

estava fazendo vários experimentos com soja e que naquele dia ela tinha feito um quibe de 

soja ao forno. Ela ficou interessada pela receita e disse que agora já existem restaurantes que 

vendem comidas saudáveis na cidade
37

. A professora interrompeu o assunto alegando que nós 

estávamos conversando demais e perguntou qual o motivo de tanto falatório. A aluna 

respondeu: “Adivinha?!? Estamos falando de comida, mas de comida saudável!” 

Segundo Santos (2006, p. 16), a dieta alimentar associada à atividade física forma 

um dos pilares que sustentam o projeto de construção do corpo do século XXI. “A prescrição 

destas práticas engloba uma rotinização e, cada vez mais, uma interdependência na conquista 

do corpo ideal”. Conquanto haja a recomendação para que elas sejam feitas de maneira 

concomitante, essas práticas possuem características próprias que, muitas vezes, não podem 

ser conciliadas no cotidiano. Para a prática de exercícios físicos é necessário que o indivíduo 

tenha tempo e espaço destinados para a sua realização, o mesmo não acontece com a prática 

alimentar, visto que os indivíduos, no decorrer da história, sempre reservaram espaço e tempo 

no seu cotidiano para a satisfação das suas necessidades mais básicas. 

                                                           
37

 Foi inaugurada na cidade uma filial da rede de lanchonetes Subway, empresa pioneira em “alimentação 

saudável” e rápida. Interessante observar que a lanchonete situada na Avenida Jóquei Clube é frequentada, no 

período da noite, por muitas pessoas acima do peso, várias vestidas com roupa de academia. Outra observação é 

que sucos naturais não são vendidos no Subway. Os sanduíches saudáveis e com baixo teor calórico são 

acompanhados de refrigerantes, sucos e chás artificiais.  
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  A comida, por ultrapassar as fronteiras do self, exerce funções biológicas, 

psicológicas e sociais, participando da “construção do corpo não só do ponto de vista da 

materialidade como também nos aspectos culturais e simbólicos” (SANTOS, 2006, p. 5). O 

que se é permitido comer ou não, como, quando e quanto se deve comer, enfim, a vivência 

das práticas alimentares faz parte da construção identitária individual e coletiva: 

 

[...] o ato de comer é uma prática cultural que implica relações sociais, 

crenças, classificações, enfim, formas de conceber o mundo. A alimentação 

tem, então, um grande poder simbólico, marcando identidades individuais e 

sociais e, mais profundamente, algo que implica na relação natureza e 

cultura. Trata-se, assim, de um campo privilegiado para discussão. (COSTA, 

2009, p. 136) 

 

Dietas, alimentação e o ato de comer estão na ordem do dia (SANTOS, 2006). Falar 

sobre comida é rotina na mídia e nas academias, local onde sempre tem alguém dizendo que 

está com fome, fazendo dieta ou que comeu demais e precisa queimar as calorias. A 

alimentação, para as pessoas que malham, é um dos fatores mais importantes para a obtenção 

de um corpo bonito e saudável e serve também como um indicador do gosto de classe 

(BOURDIEU, 2007b). 

Segundo Bourdieu (2007b), as preferências alimentares são relativas à ideia que cada 

classe faz do corpo e do efeito que a alimentação tem sobre ele, ou seja, o efeito da 

alimentação refere-se à força, à saúde, à beleza – categorias que tem hierarquias e sentidos 

diferentes para as diferentes classes. As classes mais populares estão mais interessadas na 

força do que na forma do corpo, por isso tendem a consumir produtos que sejam ao mesmo 

tempo mais barato e nutritivo. As classes mais abastadas privilegiando a forma do corpo 

consomem alimentos leves, saudáveis e que não fazem engordar. 

Questionadas como era a alimentação delas, as entrevistadas responderam: 

 

Se eu achar pão francês e um pão integral, eu pego o integral. Se eu achar 

um queijo branco e um queijo amarelo, eu pego o branco. Eu sou muito 

consciente, não sou gulosa, não ataco comida não. Sou super tranquila com 

comida, não gosto de guloseimas, não gosto de sanduíches, não gosto de Mc 

Donald’s, não passo nem perto. (Eumênides, 40 anos) 

 

Lá em casa a gente, todos nós, só usamos produtos integrais, carboidratos 

integrais, tipo macarrão integral, arroz integral, pão integral, queijo magro, 

presunto light, coisas assim, iogurte de qualidade. Eu me preocupo com 

qualidade, talvez peque na quantidade. Talvez coma muito, mas como coisas 

boas. (Ártemis, 39 anos) 
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Só como arroz integral, macarrão integral, proteína magra. Só final de 

semana que eu exagero um pouquinho. Meu pecado é o vinho. (Atena, 31 

anos) 

 

Eu gosto mais de frutas, carboidratos mais ou menos, só na hora do almoço, 

à noite não. Eu dou prioridade a uma sopinha, cafezinho com bolacha, coisa 

mais leve. (Selene, 22 anos) 

 

Eu gosto muito de salada, como muito peixe durante a semana, eu como 

frango, eu não como carne vermelha, espécie nenhuma, só mesmo frango e 

peixe e salada. Arroz é arroz integral. Eu não como carne vermelha faz mais 

de dez anos. (Têmis, 55 anos) 

 

Em um estudo sobre as práticas corporais e alimentares cotidianas de Salvador, 

Santos (2006) fez uma classificação dos praticantes de atividade física a partir das suas 

trajetórias alimentares. As quatro categorias definidas são: “eu como de tudo” composta por 

sujeitos que mesmo reconhecendo as recomendações contemporâneas dos benefícios da 

alimentação saudável, não estão dispostos a mudar seus hábitos alimentares, o que não exclui 

a possibilidade de isso acontecer no futuro. Esse grupo não representa o descontrole; regras, 

interdições e preocupações com a alimentação e sua relação com o corpo e a saúde são 

encontradas nele. Há uma relativa satisfação com o corpo entre os sujeitos pertencentes a esse 

grupo. 

O segundo grupo foi chamado de “sempre cuidei da minha alimentação” e foi 

composto por indivíduos que partem do discurso da “alimentação natural” e já o praticam há 

décadas. O terceiro grupo chamado de “não consigo me controlar!” é composto por sujeitos 

insatisfeitos com o corpo, que não conseguem mudar seus hábitos alimentares, são adeptos 

das dietas
38

 e vivenciam ciclos de alternância entre a severa restrição e o descontrole 

alimentar. 

O quarto e último grupo, “encontrei a verdade dentro de mim!”, é composto por 

indivíduos que mudaram suas práticas, ou estão em mudança, através da reeducação 

alimentar, que diferentemente da dieta, propõe uma mudança permanente e uma perda de peso 

progressiva. 

Embora esses grupos venham de uma realidade específica, identifiquei nos discursos 

das mulheres entrevistadas características semelhantes às das encontradas por Santos (op. cit). 

Quando questionava qual a relação que elas mantinham com a comida, elas respondiam: 

 

                                                           
38

 “A dieta, conforme concebida no senso comum, pode ser caracterizada por uma restrição alimentar severa 

durante um curto período de tempo com o objetivo de promover uma perda de peso rápida” (SANTOS, 2006, p. 

152). 
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Eu tenho um problema: eu como de tudo e gosto de comer bastante. Então 

muitas vezes eu tenho que me controlar. Muita gente diz que pelo o que eu 

como era pra eu ser muito gorda, mas eu tento me controlar. (Diké, 23 anos) 

 

Como demais. Mas é uma relação boa, eu gosto [ ] Só que o que me mata é o 

arroz. Eu como muito arroz. Eu acho que é por isso que eu dou uma 

engordadinha de vez em quando, porque eu como muito arroz. Eu não 

consigo me livrar do arroz. Mas eu gosto de salada, gosto de fruta, gosto de 

tudo. Esse é o meu problema: eu gostar de tudo. (Pandora, 27 anos) 

 

Não me privo de nada. Às vezes aquilo que eu acho que me faz mal, eu 

deixo. Aquilo que engorda, eu evito comer, mas como um pouco. Se eu 

gosto, eu como, não exagerado, todo dia, toda hora, mas uma vez ou outra. 

(Deméter, 67 anos) 

 

Eu sou muito consciente do que me faz mal, eu já não janto porque eu 

dormia mal quando eu jantava. Agora eu não tô mais jantando, eu tomo leite, 

aveia, alguma coisa assim.  (Têmis, 55 anos) 

 

É tranquila. Eu tenho prazer em comer, mas consigo... Tenho 

problemas com chocolate! (Ártemis, 39 anos) 

 

Eu procuro me alimentar da melhor forma possível. Eu acho que no 

momento a única coisa em que eu peco é que de vez em quando eu ainda 

tomo um refrigerante. Mas é muito pouco. Eu procuro comer frutas no café 

da manhã, leite, queijo. E tento me alimentar a cada três horas. Como eu não 

sou muito de verduras, eu tento comer frutas pra repor ou suprir o que as 

verduras têm e eu não como. (Nikê, 44 anos) 

 

Das dez entrevistadas, apenas uma relatou que “come de tudo” e não faz dieta. “Se 

eu tiver com vontade de comer um bolo de chocolate, eu como. Depois eu corro, queimo as 

minhas calorias na esteira.” Selene diz não sentir culpa quando come demais e completou 

“Como uma pizza brincando!”. As outras entrevistadas relataram mal estar psicológico, 

sensação de culpa por exagerar na comida: 

 

Quando a gente come mais do limite? Muita! [sensação de culpa] Dá 

vontade de enfiar o dedo na garganta, mas eu não faço isso, eu sempre fico 

com cuidado na hora da comida. (Têmis, 55 anos) 

 

Quando eu como doce a noite, que eu exagero um pouco eu fico meio triste. 

Fico: Ô, meu deus, eu não deveria ter feito isso. Alguns momentos de prazer 

e tanto sacrifício pra perder isso depois. (Atena, 31 anos) 

 

Durante a pesquisa de campo, percebi que após os feriados, datas comemorativas e 

nas segundas-feiras a maioria das mulheres intensificava ou aumentava a quantidade de 

exercícios aeróbicos como forma de compensar as calorias ingeridas e amenizar a sensação de 

culpa advinda dos excessos cometidos na alimentação. Uma situação é bem ilustrativa do 

fato: na sexta-feira anterior aos dias das mães, uma professora incentivava as alunas a fazerem 
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mais exercícios falando o seguinte: “Vamos pagar logo os pecados que vocês vão cometer 

nesse fim de semana. Vamos queimar logo o almoço do dia das mães!”  

 Os excessos cometidos e o ganho de peso, geralmente tidos como negativos, 

induzem as mulheres a restringirem a sua alimentação de forma brusca, tal qual o relato de 

uma entrevistada que diz “Às vezes me dá uma loucura e eu acabo fazendo alguma dieta 

louca”. Fazer uma dieta rígida não é o ideal para as mulheres que acreditam na reeducação 

alimentar e nas chamadas “trocas inteligentes”: 

 

A dieta tem que vir pra mudar teus hábitos alimentares, eu acho isso. Não 

adianta eu fazer uma dieta super rígida durante dois meses, perder dez quilos 

e depois voltar tudo ao mesmo tempo e comer tudo. Não adianta. A dieta pra 

mim é uma mudança de hábitos, é você absorver outros, é você fazer trocas 

inteligentes. A gente lá em casa come massa até porque eu preciso de 

energia. Eu substitui totalmente a massa branca pela massa integral, seja no 

arroz, nos pães, no macarrão, totalmente. Carne, né? Eu evito comer muita 

carne porque eu sei que muita carne traz radicais livres e envelhece, pesa nos 

rins, pesa no estômago. Então eu diminuí a porção de carne e compro carne 

magra. Como mais peixe, peixe faz bem. Como mais sardinha, Ômega 3, 

essas coisas. Então assim a importância da dieta pra mim é isso, não é 

manter a dieta um dia, dois dias, dois meses, não. É você mudar seus hábitos 

(Atena, 31 anos). 

 

A obtenção e/ou manutenção de um corpo mais esbelto são apontadas como a 

importância de se fazer uma dieta: 

 

Não existe resultado estético, existe resultado fisiológico, você vai se sentir 

melhor, vai reduzir o percentual de gordura, vai aumentar a capacidade 

corporal, vai melhorar a flexibilidade, mas na hora de se olhar no espelho vai 

se achar gorda se não tiver uma dieta (Ártemis, 39 anos). 

 

É você não passar daqueles dois quilos a mais que você sempre acha que 

tem. Como eu te disse é muito mais difícil você recuperar, perder dez quilos 

do que perder dois quilos (Nikê, 44 anos). 

 

Bom se você tem necessidade eu acho que você deve fazer, tanto pela saúde 

como pela beleza. Se você é gorda, deve fazer um regime, eu acho que deve 

fazer. (Deméter, 67 anos) 

Se você tiver se achando. Porque, às vezes, você não está acima do seu peso, 

mas você, seu corpo, sua autoestima, está achando que precisa emagrecer 

uns dois quilinhos, um quilinho aí eu acho importante. (Pandora, 27 anos) 

 

Segundo Freitas (2002), a dieta não significa apenas o consumo de alimentos leves 

ou a prática da reeducação alimentar. Ela faz parte de um fenômeno global contemporâneo 

chamado de “cultura do emagrecer”. Para as mulheres da academia o ditado popular: “toda 

mulher sempre acha que está dois ou três quilos acima do peso” parece ser pleno de 
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significado. Percebi, durante as observações e entrevistas, a valorização do corpo magro e a 

aversão à gordura.  

Um dia, no fim do meu primeiro mês de academia, disse para uma professora que 

tinha engordado um quilo, pensei que ela fosse achar que o ganho era positivo, porém ela 

disse: Um quilo! O que aconteceu? Respondi-lhe que estava comendo mais e achava que os 

exercícios aumentavam meu apetite. Tive a sensação de que estava indo de encontro ao que 

ditava as regras da boa forma, sensação que foi reforçada em outro dia quando ao abrir uma 

barra de cereal, uma professora chamou a minha atenção: Já vai comer? Respondi que estava 

com fome e ela, num tom brincalhão retrucou: “Pois vai comer na esteira!” Nesse mesmo dia 

dois episódios bem ilustrativos sobre a aversão à gordura aconteceram. 

Eu estava fazendo exercícios no aparelho chamado “voador peitoral” – que fica 

localizado no canto esquerdo no fundo do salão de musculação, local que me permitia uma 

visão mais ampla da academia – enquanto observava a conversa de uma aluna com uma 

personal trainer. Não escutei o que elas diziam, mas pelos gestos percebi que era algo 

relacionado à gordura localizada no abdômen, pois a aluna – que estava deitada em um banco, 

fazendo abdominais – levantou a blusa e apertou a barriga fazendo uma dobra. Pouco minutos 

depois fui fazer abdominal na área que fica a maca de alongamento. Uma mulher estava sendo 

alongada pela fisioterapeuta da academia e outra estava sentada no banco esperando a maca 

ficar vaga para ela ser alongada por sua personal trainer. Com o rosto extremamente 

vermelho, consequência do esforço para realizar os exercícios físicos, ela apertava a dobra de 

gordura axilar e dizia: “Isso não pertence a esse corpo!”, a sua personal trainer disse: “Não 

pertence mesmo. Você que a colocou aí, agora você vai ter que suar para perdê-la!”, a mulher 

brincou: “Sai desse „corpitcho‟ que não te pertence”. Elas riram e a mulher continuou a 

reclamar do corpo, dessa vez eram as pernas que pareciam finas para sustentar “aquele 

corpão”. 

A insatisfação com o corpo está presente na vida de muitas mulheres. Nas 

entrevistas, perguntava se elas estavam satisfeitas com o corpo. Ártemis foi a única mulher 

que se disse “super satisfeita”, Atena disse que estava, mas não 100% (“Ninguém tá 100% 

nunca!”), Selene disse “mais ou menos, nunca a gente tá”, Nikê disse que estava satisfeita e 

Deméter também disse estar satisfeita, pois não era mais criança para querer seguir padrões, 

as outras alunas não estavam satisfeitas e o motivo era semelhante para todas: 

 

Pra mim sempre eu tenho que perder alguma coisa, alguns quilos. (Diké, 23 

anos) 
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Queria diminuir um pouquinho a barriga e diminuir minhas pernas. Afinar as 

minhas pernas. Minhas pernas são muito grossas. (Eumênides, 40 anos)  

 

Porque tem gordura por tudo quanto é canto. (Têmis, 55 anos) 

 

Eu acho que eu tenho que secar mais um pouco, apesar de que as professoras 

não estão deixando. Eu me sinto bem mais sequinha, eu me sinto melhor. Eu 

não quero ser gostosona, eu já disse pra elas. Eu tô um pouco flácida nas 

pernas porque eu enrolo muito nos exercícios pras pernas, então não tô muito 

satisfeita não. Mas o marido tá, as amigas dizem que tão, mas eu não estou e 

o que interessa é a minha pessoa. (Pandora, 27 anos) 

 

Na primeira entrevista que fiz com uma aluna, percebi o peso que a gordura tem no 

imaginário dessas mulheres. Perguntei-lhe em qual relação social a aparência mais interferia, 

ela respondeu-me que no mercado de trabalho, pois era visível que as lojas preferiam as 

pessoas mais bonitas para trabalhar. A aparência (aqui está sendo usada como sinônimo de 

beleza), para ela, não interfere nas relações afetivas, pois “tem gente que até gosta das 

gordinhas, né? Gordinhas são felizes, são alegres”. Perguntei-lhe se ela seria feliz se fosse 

gordinha e assim fiz com todas as entrevistadas, as respostas foram:  

 

Eu, magrinha, já não tenho essa autoestima maravilhosa, se eu fosse gorda 

eu acho que eu tava louquinha, doida. (Pandora, 27 anos) 

 

Eu acho que não. Mas eu conheço várias gordinhas felizes, super bem 

humoradas. Mas tem muita gordinha azeda, né? (Eumênides, 40 anos)  

 

Eu já tive 17 ou 18 quilos a mais que eu tenho, eu já pesei quase 80kg. Não 

era o padrão de beleza que eu queria, eu não tava me sentindo bonita, não 

tava me sentindo bem, por isso foi que eu recorri a uma dieta séria, uma 

academia mais pesada e fiz a lipo. Porque eu queria me sentir melhor. Não é 

o meu padrão, não é o que eu gosto pra mim, não é o que eu queria pra mim. 

(Atena, 31 anos) 

 

Não sei, eu acho que com a minha cabeça hoje eu acho que não. (Selene, 22 

anos) 

 

Ninguém é feliz por ser gordo, eu não acredito nunquinha que: “Ah, eu sou 

feliz porque eu sou gordo”. Não é. Porque a pessoa se sente inferiorizada no 

meio porque a maioria é magra, a maioria são pessoas mais fininhas, então 

quando têm dois ou três bem mais recheados, eles se sentem mais 

inferiorizados, mas eles não demonstram, apesar de que eles são bem 

conscientes. Mas tem gente que é infeliz, é gordo e continua comendo. 

Parece que eles comem porque ficam com depressão. Não sei. Eu tenho um 

filho que é gordo, eu sinto que ele não é feliz, mas ele diz que é, que ele 

gosta de ser gordo, que as meninas acham ele fofinho, mas é mentira dele.  

(Têmis, 55 anos) 
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A fala das entrevistadas, e em especial a última, é representativa não só da 

positividade que a magreza tem na contemporaneidade e da aversão que se tem da gordura, 

mas também da imagem que a sociedade tem das pessoas gordas: 

 

Não havendo qualquer tipo de restituição simbólica que possa despertar a 

piedade alheia, os gordos são mantidos excluídos, como párias, pois já não 

participam das regras do jogo social. Não à toa, na sociedade 

contemporânea, os obesos são denominados “malignos” ou “malditos” – 

como no jocoso termo empregado por Fischler. Possuem também, um 

comportamento visto como depressivo e por isso, desprovido da obstinação 

necessária para a contensão de suas medidas corporais. Enfim, sua imagem 

demonstra um certo desânimo perante a vida e traduz fracasso no 

agenciamento do próprio corpo e dos seus limites. (NOVAES, 2004, p. 104) 

 

O atual estado de corpolatria que põe o corpo como o grande investimento individual 

(NOVAES, 2004) somado aos imperativos padrões de beleza atuais induz os indivíduos a 

buscarem um corpo cada vez mais magro. Essa busca, muitas vezes, acontece de forma 

desenfreada e desencadeia transtornos alimentares tais como a anorexia
39

 e a bulimia
40

. 

Para Stenzel (2004), anorexia e obesidade não são extremos opostos. A valorização 

do corpo magro não sobrevive sem a desvalorização e rejeição do corpo gordo, assim: 

 

Mulheres obesas sofrem por não corresponderem ao modelo e por isso usam 

cada vez mais a comida para “engolir” suas frustrações diante da busca pelo 

corpo magro. Em contrapartida, as possuidoras da magreza esquelética 

temem a obesidade e “vomitam” suas inquietações. (2004, p. 179) 

 

A aversão à obesidade e a obsessão pela aparência pautada nos padrões de corpo belo 

atuais permeia o universo masculino e feminino, porém de forma diferenciada. Segundo 

Stenzel (2004), pesquisas indicam que a insatisfação com o peso do corpo atinge mais as 

mulheres do que os homens. As expectativas sociais em relação aos gêneros contribuem para 

essa insatisfação, enquanto a sociedade espera que os homens sejam inteligentes, fortes, bem-

sucedidos profissionalmente e financeiramente; espera-se que a mulher seja atraente, delicada 

e maternal. Mesmo que a mulher tenha adquirido uma autonomia e hoje desempenhe outros 

papéis sociais, ela ainda se sente vulnerável aos imperativos culturais e aprisiona-se aos 

padrões estéticos mais do que os homens.  

                                                           
39

 A anorexia nervosa ou anorexia é um transtorno alimentar que mistura fatores psicológicos, fisiológicos e 

sociais. Uma das suas características é a rígida e insuficiente ingestão alimentar que ocasiona uma rápida perda 

de peso. A anorexia afeta principalmente mulheres adolescentes e adultas jovens.  
40

 A bulimia nervosa ou bulimia é um transtorno alimentar caracterizado pela ingestão compulsiva de alimentos 

seguida de comportamentos compensatórios (vômitos, uso de laxantes e/ou diuréticos, exercícios físicos em 

demasia) para evitar ganho de peso. A bulimia prevalece no sexo feminino. 
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Fazer dieta, mentir sobre os hábitos alimentares, comer escondido são atitudes que 

não podem ser restringidas a indivíduos que possuem transtornos alimentares, como 

classificam a medicina e a psicologia. Os sentimentos e as atitudes desses indivíduos podem 

ser analisados como uma forma de “reproduzir e perpetuar um padrão de comportamento 

ditado pela cultura” (STENZEL, 2004, p. 181). Fazer dieta hoje em dia é uma maneira de 

demonstrar autocontrole, disciplina e determinação – características extremamente 

valorizadas na sociedade contemporânea. 

O jejum autoimposto e a prática de provocar vômitos após as refeições hoje são 

considerados doenças, mas nem sempre foram. Em um artigo sobre a evolução histórica da 

anorexia nervosa, Weinberg (2010) investiga qual a influência cultural na origem e 

manutenção do quadro anorético. Na Antiguidade, vários povos tinham na prática religiosa do 

jejum uma forma de purificação. Entre os gregos, o jejum, os vômitos e enemas eram 

recomendações médicas para o tratamento de quase todas as enfermidades. A ascese (do 

grego askesis) significava os exercícios físicos dos atletas que seguiam uma rígida dieta para 

estarem aptos a competirem. Posteriormente, o ascetismo passou a representar a virtude, 

alcançada pela autodisciplina e autopunição corporais que incluía desde o jejum a 

autoflagelação. No século IV, o ascetismo encontrou sua forma mais rigorosa com a saída da 

civilização egípcia para as regiões de deserto em busca da meditação. No período medieval, a 

tradição ascética marcava a vida de homens e mulheres cristãos que defendiam a virgindade 

ou a castidade – surgiam as santas jejuadoras. Embora os motivos que levem a prática do 

jejum autoimposto tenham mudado em função das diferenças socioculturais e históricas, a 

recusa da alimentação ainda funciona como uma via de expressão. 

 

As santas que jejuavam eram capazes de sobrepor-se à autoridade religiosa 

masculina por meio das suas práticas austeras: podiam criticar as poderosas 

autoridades religiosas seculares e assumir a prática do ensino, 

aconselhamento ou mesmo reformar, em seu benefício, as regras da Igreja. 

As meninas jejuadoras do fim da Idade Média recebiam atenção dos padres e 

dos familiares quando afirmavam não precisar comer devido à divina 

Providência: elas se assemelhavam de alguma forma às santas medievais, 

ainda que não fossem recebidas com a mesma veneração e respeito. Na 

atualidade, as pressões culturais reforçam o conceito de que ser magra é 

importante e o apelo da magreza estendeu-se a vários aspectos da vida diária. 

Em outras palavras, ser magra é ter poder. (WEINBERG, 2010, p. 232-233) 

 

Ser magra na sociedade contemporânea é ter o poder de controlar o próprio corpo, é 

ter o poder de sedução e de aceitação social. Para alcançar esse “poder de ser magra” muita 

mulher na academia lança mão de receitas fitoterápicas, treinos pesados e regimes malucos 
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que podem comprometer além da saúde física, a saúde mental. Uma senhora relatou, em 

conversa informal, que sua filha, também aluna da academia, seguia uma dieta rigorosa a 

ponto de só comer a clara do ovo assada no microondas. A mãe que acha desnecessária tanta 

rigidez e não sabe até quando a filha, que já é magra, vai aguentar, culpava-se e aumentava a 

quantidade de exercícios por ter comido um Mc Donald’s na noite anterior. 

Durante a pesquisa de campo não tive contato com nenhuma aluna que tivesse 

assumidamente anorexia ou bulimia, embora, segundo a gerente, haja três casos de mulheres 

com anorexia matriculadas na academia.  

É importante dizer que essas mulheres buscam o bem estar, a felicidade. E para isso é 

preciso estar bem com a forma do corpo, ou seja, não ter excessos, ter o corpo dentro dos 

padrões atuais de beleza e saúde. 
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4 O CORPO BELO COMO OBJETO  

 

 

Nos discursos atuais sobre o corpo, independente do gênero masculino ou feminino, 

a saúde e o bem estar figuram como umas das maiores preocupações dos indivíduos. É fato 

que a saúde é uma das preocupações mais rígidas na atualidade (LE BRETON, 2008), mas 

não podemos esquecer que existem outras implicações simbólicas nos cuidados do corpo e na 

prática de exercícios físicos. As buscas pela longevidade e pelo prazer podem ocultar outras 

razões importantes que não são ditas ou captadas em um primeiro momento (CRESPO, 1990). 

Gontijo (2002, p. 59) ao analisar a sociedade carioca observou que as primeiras 

populações difusoras da corrida ao body building foram, essencialmente, as de homossexuais 

e simpatizantes. A necessidade de ter um corpo musculoso e viril para os homens e o ideal de 

magreza com curvas para as mulheres “parecem ter sido introduzido e divulgado pela 

necessidade de responder às consequências sociais e culturais desastrosas dos primeiros anos 

da epidemia de HIV”. 

Passadas algumas décadas, trabalhar o corpo em uma academia de ginástica continua 

indicativo de valores e símbolos culturais, além da necessidade de ter uma melhor qualidade 

de vida, há a necessidade do sentimento de pertencer a um determinado grupo social, a um 

estilo de vida. Neste sentido, o corpo recebe a importância de ser veículo de aceitação ou não 

aceitação pela aparência que possui. A socialização é realizada através da representação do 

corpo: 

 

Em um contexto social e histórico particularmente instável e mutante, no 

qual os meios tradicionais de produção de identidade a família, a religião, a 

política, o trabalho, entre outros se encontram enfraquecidos, é possível 

imaginar que muitos indivíduos ou grupos estejam se apropriando do corpo 

como um meio de expressão (ou representação) do eu. (GOLDENBERG; 

RAMOS, 2002, p.42) 

 

O corpo na contemporaneidade é muito mais do que veículo de sensações. Ele passa 

a ser o passaporte do sucesso, da aceitação, o cartão de visita do homem e da mulher. É um 

meio de representação, contestação, negação, distinção, comunicação e de arte (a exemplo 

os/as fisiculturistas, os corpos tatuados e/ou com piercings). Dentre todas as formas de 

apresentação e representação do corpo, o corpo belo agrega o maior valor simbólico 

(SABINO, 2000), pois a sociedade atual concebe a beleza “como uma característica 

estritamente física, um valor autônomo distinto de qualquer valor moral” (LIPOVETSKY, 
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2000, p.121), diferentemente do conceito tradicional que tem a beleza como a soma da beleza 

física e da beleza moral, difundido até o século XVIII.  

A moral hoje, neste viés, estabelece-se pelo corpo, cria a necessidade e o dever do 

indivíduo de interferir no seu corpo, mudando-o com a intenção de sentir-se aceito ou bem 

sucedido no âmbito das relações sociais. “Um corpo „em forma‟ se apresenta como um 

sucesso pessoal, ao qual qualquer mulher ou homem pode aspirar, se realmente se dedicar a 

isso” (GOLDENBERG, 2002, p. 9). A dedicação começa pela procura de inúmeros artifícios: 

academias de ginásticas, intervenções cirúrgicas, clínicas de estética, drogas para aumentar ou 

diminuir o apetite, várias dietas milagrosas. A cultura do corpo vai além de ter um corpo 

dentro dos padrões, é uma “cultura do narcisismo”, ou seja, estamos vivendo em um momento 

paradoxal em que os indivíduos se voltam para si mesmo procurando se distinguirem através 

do corpo belo. 

A preocupação excessiva com a aparência física, com a saúde e o esforço para 

enquadrar-se nos padrões de corpos aceitos socialmente “não levam, necessariamente, a 

fragmentação ou atomização do indivíduo, pois há um sentido de coletivo, de pertencimento a 

um nós que perpassa essas manifestações” (CASTRO, 2007, p. 22). Frequentar uma academia 

de ginástica, onde várias pessoas se exercitam, solitariamente, olhando-se no espelho e 

reproduzindo um sentimento de pertencimento a si mesmo antes de se sentir membro de um 

grupo social (LE BRETON, 2006), assim como adotar um estilo de vida pautado no 

consumismo de roupas, adereços, bens materiais e simbólicos, embora “sejam manifestações 

do individualismo contemporâneo, fazem parte de um movimento mais amplo, que ordena 

toda a sociedade, caracterizando-se como regulação social” (CASTRO, 2007).  

Esse deslocamento citado pode ser percebido nas práticas corporais e nos estilos de 

vida das mulheres, especificamente das brasileiras, que sofreram inúmeras modificações 

físicas, simbólicas e normativas nos últimos anos. A higienização do corpo, a invenção dos 

cosméticos, o movimento feminista, o imperativo da magreza, o jeans colado, o 

aprofundamento do decote, entre outros, fizeram com que elas se despissem e transferissem as 

características de suas roupas para a sua pele. A sua forma física passou a ser o seu valor, a 

sua moral; a preocupação com o fogo do inferno foi transferida para a balança e para o 

espelho (DEL PRIORE, 2004). 

O medo de envelhecer, de engordar, de ter um corpo que não se enquadre nos 

padrões idealizados pela sociedade contemporânea impulsiona as mulheres a buscarem, 

muitas vezes de forma desequilibrada, o equilíbrio entre a tríade beleza-saúde-juventude. 

Sendo a beleza sinônima de juventude, esta por sua vez associa-se a ideia de saúde (DEL 
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PRIORE, 2004). A obtenção dessa tríade, através de técnicas de modificação ou/e 

aperfeiçoamento corporal, intensificou-se nos últimos anos, fazendo com que o “mercado do 

embelezamento” se consolidasse em consonância com os manuais de medicina que desde o 

início do século XIX anunciam as vantagens físicas e morais da prática de exercícios físicos.   

Em estudo histórico sobre as práticas gímnicas em academias no Rio de Janeiro, 

Novaes (2001, p. 21) concluiu que “a ginástica de academia no percurso de sua evolução teve 

nos períodos de 30/60 e 60/90, sempre presente, predominantemente, o objetivo estético”. Ao 

analisar os propósitos dos praticantes das atividades gímnicas em academias cariocas, 

concluiu que: o usuário – o praticante – anseia pela projeção social através de seu corpo, 

“alguns usuários estão ligados às academias da moda, ou seja, as mais comentadas, pelas 

oportunidades de projeção e de relacionamento social que estas lhe proporcionam” 

(NOVAES, 2001, p.117). 

Perguntei as entrevistadas na academia piauiense por que elas começaram a malhar, 

apenas uma disse que começou a frequentar academias por razões estéticas, as outras 

responderam que malhavam por saúde, bem estar e por gostar de exercitar o corpo:  

 

Saúde mesmo. Manter o peso, melhorar o tônus muscular. A minha profissão 

dá muita dor nas costas, nos ombros, no pescoço. Se ao final do dia você não 

tiver um trabalho de alongamento, não tiver um preparo bom, você fica 

quebrado e até prejudica a profissão cedo porque fica cheia de dor, de 

artrose. (Eumênides, 40 anos) 

 

Acho que é melhor pra saúde, pro meu bem estar. (Deméter, 67 anos) 

 

Saúde, né? Tenho problema de cefaleia crônica, então o médico falou que 

era bom eu fazer exercício físico que talvez eu melhorasse o 

condicionamento e a dor de cabeça. E realmente acontece, está acontecendo. 

(Pandora, 27 anos) 

 

Bom, na verdade foi porque eu tenho hipotireoidismo muito forte. Meu 

hipotireoidismo é altíssimo. Eu sou uma paciente muito consciente, se o 

médico me mandar fazer uma coisa, eu vou fazer e o médico me disse que eu 

tava com esse hipotireoidismo, ia tomar remédio a vida inteira e nunca ia 

ficar boa e que a minha solução ia ser exercício físico vigoroso. Aí eu 

comecei [a malhar] duas, três horas. Isso já faz mais ou menos uns sete anos. 

(Atena, 31 anos) 

 

Desde criança que eu sempre gostei de esportes, sempre gostei de praticar 

algum tipo de atividade física e academia, eu também sempre gostei de certa 

forma cultuar o corpo, trabalhar o corpo. (Nikê, 44 anos) 

 

Eu sou cardíaca e sempre que eu paro eu começo a me sentir cansada, de 

teimosa mesmo. Não é pra parar e fico cansada, como eu falei, mas eu tento 

fazer caminhada e o médico reclama, me passa carão porque eu não tenho 

que parar de fazer atividade física. (Têmis, 55 anos) 
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Pela estética mesmo, pra ficar com o corpo bonito, definido. (Selene, 22 

anos) 

 

Em busca do corpo perfeito. [risos] Não, foi assim, em busca de saúde 

mesmo e vaidade mesmo. (Diké, 23 anos) 

 

Se a busca por exercícios físicos foram inicialmente impulsionadas pela busca de 

saúde, a permanência na academia advém também dos resultados na aparência física, que 

muitas vezes passam a serem os grandes motivadores para a rotina de exercícios físicos. 

Perguntadas por que continuam a frequentar a academia, as mulheres responderam que: 

 

Hoje também pela saúde, mas quando a gente vai vendo uma mudança no 

corpo da gente, a gente vai gostando. Hoje eu já faço musculação porque eu 

acho que melhorou muito o meu corpo, deu uma melhorada, isso a gente vai 

melhorando a autoestima da gente e vai querendo fazer, vai querendo mais e 

mais, querendo melhorar mais. Você se sente bem definida, termina se 

sentindo melhor. Achei legal. (Eumênides, 40 anos) 

 

Mesma coisa (saúde). E a idade pesa, é bom ir se conservando, né? [risos] E 

a atividade física é muito bom, eu acho. (Deméter, 67 anos) 

 

Nos primeiros seis meses era mais devido à enxaqueca, né? Mas depois eu 

fui vendo o culto ao corpo aqui, vendo que cada mulher era mais bonita que 

a outra e eu dizendo: Ah, eu quero pra mim, eu quero aquela coxa, eu quero 

tá com aquela bunda. E agora eu frequento mesmo pra ficar bonita, pro meu 

bem estar físico e pessoal, pra me olhar no espelho e me achar bonita, 

bacana, autoestima elevada. (Pandora, 27 anos) 

 

Pra manter, né? Pela saúde. É primordialmente saúde. O conceito de ficar 

bem, de me sentir bonita, de ficar magra, foi até secundário pra mim. Porque 

eu nunca me achei obesa, embora eu fosse mais rechonchudinha, mas eu não 

era obesa. Mas assim, foi sempre saúde, né? Mas hoje eu continuo pela 

saúde e pelo próprio prazer do convívio social com as amigas, por me sentir 

bonita, tudo isso. (Atena, 31 anos) 

 

Você vive uma vida muito sedentária hoje em dia, tudo é na sua mão, 

televisão você usa o controle remoto, você só anda de carro, você usa 

elevador. Toda vez, cada vez mais, você tá diminuindo as suas atividades 

físicas de caminhar, de fazer alguma atividade, então eu procuro ter, fazer 

uma atividade física, uma academia. Também gosto de jogar, eu pratico 

tênis. Eu gosto de ciclismo. Eu sempre gostei de fazer atividade física, é um 

prazer pra mim. (Nikê, 44 anos) 

 

Por conta da saúde, continuo por conta da saúde e porque eu tava ficando... 

Eu frequentei, eu passei um tempo, seis meses sem frequentar, aí comecei a 

me sentir muito fraca, sem força e então eu voltei à academia pra me 

fortalecer um pouco, eu tava sem força, me sentindo cansada, mas agora já 

tô bem de novo. (Têmis, 55 anos) 

 

Pra ficar mais bonita. (Selene, 22 anos) 
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Hoje é mais a busca pelo corpo perfeito mesmo. (Diké, 23 anos) 

 

Na atualidade, segundo Sabino (2004), as práticas corporais passaram a ser um dever 

coletivo, uma forma imperativa de otimização da saúde. Os meios de comunicação participam 

desse processo divulgando as preocupações com o corpo, com a saúde e com a vida. São 

inúmeros meios midiáticos – tais como revistas, sites, programas de televisão – que abordam 

a temática e utilizam o discurso médico para vender um ideal de saúde que associado ao ideal 

de boa forma nem sempre poderá ser alcançado. 

Tantos são os discursos sobre saúde e tantas são as fórmulas receitadas para obtê-la 

que defini-la torna-se uma tarefa não muito fácil. Boa parte das entrevistadas mostrou-se 

embaraçada quando eu perguntava “O que é saúde?” Em alguns casos, para melhor 

compreender o conceito de saúde da entrevistada, eu lançava a seguinte pergunta: “Para você, 

o que seria uma pessoa saudável?” As respostas foram as seguintes: 

 

Eu acho que saúde tem que ser valorizada, tem que ser vista como bem estar, 

tem que ser vista como realmente... Aumentar anos de vida, passar isso pros 

filhos de boa alimentação, de atividade física.  (Eumênides, 40 anos) 

 

Saúde é você ter energia pras suas tarefas diárias e mais além, você ter 

vontade de viver. É você ter vontade de sair, você ter vontade de acordar, ter 

ânimo pra trabalhar, pra criar seus filhos e você se enxergar assim. Você ter 

essa energia e conseguir localizá-la. Aí você se sente saudável como um todo 

porque vai tá realmente com o corpo saudável, entendendo que isso é bom e 

a cabeça vai tá no lugar, tranquila. Sem tá em depressão, que é tão comum. 

(Ártemis, 39 anos) 

 

Saúde pra mim é a melhor que deve existir no mundo porque sem saúde 

você não tem nada. Eu acho que a saúde é o essencial. [ ] Saudável é você ter 

condição de fazer as coisas... Cada dia a gente vai ficando mais velho e tá 

precisando mais se conservar, é isso que eu acho que deve ser. (Deméter, 67 

anos) 

 

Bem estar físico, psicológico, mental. Minha concepção de saúde é você tá 

feliz. Se você for gordinha e estiver tudo bem, nos padrões médicos que eu 

digo, colesterol, diabetes, sem tirar o físico que eu digo na aparência, né? 

Mas você se gostar e não tiver nem aí pro que os outros vão pensar e tiver 

numa boa, pronto. Agora você pode ser linda, magérrima, lindona, toda 

musculosa e tal e às vezes você é super infeliz, você não se gosta, um 

comentário, às vezes, pode deixar você arrasada, né? Enquanto várias 

gordinhas que eu vejo, que eu converso, que eu convivo, autoestima lá em 

cima, melhor que a minha e muito. (Pandora, 27 anos) 

 

A minha concepção de saúde é eu me sentir bem, eu desenvolver todas as 

minhas atividades bem. Pra mim é coisa muito clínica porque eu tenho que ir 

pro médico de três em três meses por causa do meu hipo [tireoidismo]. Então 

quando eu vejo a minha pele bem, quando eu vejo meu intestino 

funcionando bem, meu cabelo sem cair, minhas unhas sem quebrar, então 
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tudo isso eu já... Então a minha concepção de saúde. É aquela história saúde 

tem que vir de dentro, você tem que se sentir bem. (Atena, 31 anos) 

 

A minha concepção de saúde, hoje passando pelo o que eu passei, minha 

concepção de saúde é você poder fazer o que você sente vontade de fazer e 

teu corpo permite. Eu sentia vontade de fazer uma caminhada, mas eu tinha 

muita anemia e eu não conseguia fazer, então eu não tinha energia pra fazer. 

Então no momento que eu fiz o tratamento pra anemia e eu consegui 

caminhar, eu conseguir jogar meu tênis. Isso pra mim é a minha concepção 

de saúde. É você tá bem com seu corpo, é você conseguir realizar as 

atividades que você deseja fazer [emocionada] (Nikê, 44 anos) 

 

Saúde pra mim é tudo. Não tem coisa melhor que você tá com saúde pra 

você resolver o resto das coisas. Pessoa saudável seria aquela que, ih são 

tantas, vou dizer algumas somente. Pessoa saudável é aquela que se cuida 

bem, que cumpre com a sua dieta, que vai ao médico, que faz o seu exercício 

e que faça tudo o que tem que ser feito pra poder ser uma pessoa saudável. E 

ter contato com as outras pessoas e viver sempre alegre porque viver sempre 

zangado você fica doente. Ser feliz! Isso é muito importante. (Têmis, 55 

anos) 

 

É você tá bem com o seu corpo. É praticamente isso. (Selene, 22 anos) 

 

Saúde pra mim é você tá bem. Como é que eu digo? Não porque assim pra 

mim, eu até te falei da minha resistência, pra eu subir uma escada. Eu subia 

as escadas da faculdade e já chegava lá ofegante. Pra mim isso era um sinal 

de que a minha saúde já não estava tão legal. Questão de resistência mesmo, 

de dormir bem, de bem estar durante o dia. Pra mim saúde é isso. (Diké, 23 

anos) 

 

Percebemos que há na sociedade contemporânea uma associação entre saúde, beleza, 

bem estar e felicidade que se fez presente na fala das entrevistadas. É interessante perceber 

que esse “bem estar” ou “estar bem” está ligado ao corpo e a aparência que se tem: 

 

Tá bem é tá com um corpo legal, é não tá derrubada, sabe? Tá sempre de alto 

astral, apresentável, não tá largada [ ] Eu gosto de tá bem comigo mesma.  

Eu não vou nem ao supermercado se eu não passar um lápis e um batom. 

Nem de chinelo eu vou.  (Eumênides, 40 anos) 

 

O gosto pelo bem estar físico e psicológico expressos na fala da entrevistada reflete o 

que Courtine (2005) chama de “servidões do bem-estar”. A alegria, “o alto astral” passa a ser 

uma obrigação, o bem-estar psicológico é reflexo da forma física, que é moldada pela prática 

constante de exercícios físicos. Mas não é só isso, os exercícios físicos passam a ser vistos 

como uma forma de valorizar a todos os aspectos da vida, segundo relato de uma entrevistada: 

 

Eu posso te dizer que a atividade física ela muda tudo porque você começa a 

valorizar a sua alimentação, você valoriza a sua vida. Você valoriza a sua 

saúde. Quem faz atividade física... Ah, a pessoa ficou paranoica, tá doidona, 
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só pensa em exercício, não come mais nada. Mas não é isso. É que a partir 

do momento que você sente seu corpo melhorar, você sente a evolução, você 

dorme melhor, você vê que sua vida flui melhor depois que tá fazendo 

atividade física sistemática, você vai ter mais cuidado, querendo ou não. 

Quando você vai beber, você pensa em uma tacinha de vinho, você se segura 

mais, você fica mais saudável, querendo ou não. Você vai comer uma 

feijoadona? Vai comer, não deixa de comer, mas vai comer uma conchinha 

da feijoada. Por quê? Porque você valoriza aquele todo aquele trabalho que 

você já vem fazendo. Então esse conjunto todo que é o cuidar da saúde, né? 

Não é: Ah, eu malho pra poder afinar a cintura, malho pra poder endurecer o 

bumbum, malho pra poder engrossar a coxa... Ninguém quer ser feia, todo 

quer ser bonito. E claro que o belo é relativo. Apesar de relativo, todos nós 

queremos ser bonitos. Então, a atividade física lhe mostra como ser, né? Que 

é cuidando da saúde. (Ártemis, 39 anos) 

 

 Para Foucault (2004) o corpo está preso em poderes que lhe impõe limitações, 

proibições e obrigações. Não basta apenas cuidar do corpo, é preciso trabalhá-lo, vigiá-lo sem 

folga, controlá-lo, torná-lo dócil e útil, enfim, discipliná-lo. Percebemos na fala da 

entrevistada que a atividade física mostra a importância da disciplina na construção do corpo 

das pessoas que malham. Como um mecanismo difuso, a disciplina não fica restrita à 

frequência, à academia, às repetições das séries de exercícios, aos espaços físicos da academia 

e à vigilância dos instrutores (professores ou personal trainers), ela se estende para todos os 

campos da vida: é preciso observar e controlar as calorias ingeridas, dominar os desejos e 

valorizar o trabalho corporal que se faz em prol da saúde e da beleza, pois é através dele se 

alcançarão os resultados superiores às limitações e coerções impostas.  

Cuidar do corpo já foi internalizado como hábito rotineiro, frequentar a academia já 

faz parte da obrigação diária dessas mulheres, que relatam mal estar físico e psicológico 

quando não conseguem cumprir esse dever mesmo que só por um dia. Questionadas como se 

sentem quando falta a academia, elas disseram: 

 

Peso na consciência: Eita hoje não deu pra eu ir pra academia. Meu deus, eu 

só faço musculação duas vezes por semana e ainda não fui! [risos] Fica 

sempre aquela coisa, mas eu não consigo fazer à noite. Só faço musculação 

de manhã. (Eumênides, 40 anos) 

 

Me dá uma ansiedade, eu fico querendo gastar energia, sabe? A gente fica 

ansiosa, fica angustiada porque não fez aquilo no horário devido. Fica 

faltando alguma coisa. Por que isso? Aí vem a explicação fisiológica. Porque 

quando você faz atividade física sistemática, todo dia no mesmo horário, seu 

corpo libera endorfina naquele horário. A partir do momento que eu deixei 

de fazer naquela horinha ficou faltando aquilo no meu corpo, já é fisiológico 

realmente. Não é mais: Ah, eu gosto de malhar, preciso ir malhar. Não! O 

corpo já precisa daquilo, precisa e claro quando a pessoa pergunta: O que eu 

sinto? Eu sinto bem estar fantástico até porque já é uma coisa que eu sei 

fazer direito, eu tenho uma consciência corporal, todos os exercícios eu faço 
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bem feitinho, então me dá um prazer e uma leveza, meu corpo fica leve, eu 

me sinto completa. Ele sendo usado na plenitude, eu consigo sentir o corpo 

inteiro durante o exercício e pós-exercício, me sinto muito bem, muito bem 

mesmo. (Ártemis, 39 anos) 

 

Eu não gosto, é como tipo: Engordei um quilo porque não fui pra academia. 

[risos] É um sentimento de derrota, de não ter conseguido superar a minha 

preguiça ou coisa assim. (Diké, 23 anos) 

 

No dia que eu não venho no outro dia já tô me achando pesada. Eu acho que 

preciso tá fazendo exercício, porque isso é muito bom. (Deméter, 67 anos) 

 

Fico louca. Em casa, eu fico: Meu deus, perdi o dia. Essa comida toda que eu 

tô comendo hoje eu devia ter gastado lá na esteira. Mas eu ando me 

recriminando tanto não porque o indicado é três vezes, então, pra saúde. 

Como eu não sou muito fã, mas agora eu já tô ficando, tô vendo que eu já tô 

enlouquecendo já. (Pandora, 27 anos) 

 

Ai, péssima. Mal humorada, irritada, impaciente, cansada. É vicio. É vicio! 

(Atena, 31 anos) 

 

Eu me sinto mal, eu me sinto gorda. (Selene, 22 anos) 

 

Ah, eu me sinto como se eu tivesse realmente deixado de fazer uma coisa 

que eu gosto. Porque eu vou pra academia porque eu tenho prazer de ir pra 

academia. É como se eu tivesse deixado de fazer uma das etapas da minha 

rotina. (Nikê, 44 anos) 

 

Ah, me sinto como a gente tá de folga de alguma, me sinto bem alegre. Mas 

aí no dia que você volta pra academia, você já tá sentido que fez falta aquele 

dia que não veio. Fica mais cansada, com o corpo preguiçoso, fora de forma. 

(Têmis, 55 anos) 

 

A busca desse bem estar, desse aparentar estar bem nem sempre é tranquila e 

saudável. Além do tempo e do dinheiro dispendidos para a obtenção dos objetivos, alguns mal 

estares devem ser colocados na conta de quem se propõe a ter o seu bem estar acima de 

qualquer outra coisa: 

 

[...] a racionalização instrumental ascética do cotidiano, realizada em nome 

da saúde (mas, visando, efetivamente, à construção da forma ideal), pode 

cobrar desses indivíduos o preço da perda da mesma. Não apenas devido ao 

uso indiscriminado de drogas, mas também ao excesso de exercícios, que 

comumente causam lesões por esforço repetitivo nos praticantes. (SABINO, 

2000, p. 71-72) 

 

Os excessos cometidos pelos praticantes podem ser observados em quase todas as 

academias. Durante a pesquisa de campo, presenciei um episódio que citarei para ilustrar o 

que foi dito. Cheguei à academia às 15h – horário em que reabria. Junto comigo chegaram 

duas mulheres, mãe e filha. As persianas da porta estavam abaixadas, tocamos a campainha e 
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uma professora abriu a porta para que pudéssemos entrar. A mulher mais velha – a mãe – 

reclamou do horário da academia: “É bom ficar dormindo depois do almoço... Eu poderia tá 

malhando, mas aqui só abre essa hora, eu perco tempo”. As funcionárias explicaram que a 

academia fechava para o almoço, que ninguém ficava lá naquele horário e que elas tinham 

acabado de chegar. Uma professora foi guiar nosso alongamento e cobrou para a senhora o 

atestado médico que a liberava para práticas aeróbicas de longa duração. A senhora ficou 

chateada com a cobrança e disse que seu médico era um ótimo profissional. A professora 

esclareceu que não desconfiava da capacidade do médico dela, mas precisava ver a liberação. 

A aluna ficou extremamente irritada, disse que não era moleca e que não aceitava que a 

professora falasse com ela daquela forma, reforçou que estava sendo acompanhada pelo 

melhor endocrinologista da cidade, que não ia levar documento nenhum para a academia e 

que se a professora quisesse que acreditasse nela. Para evitar maiores transtornos, a professora 

foi acompanhar outra aluna, mas a mulher continuou a falar, pediu para a recepcionista 

verificar quantas mensalidades já estavam pagas, disse que não ficaria mais naquela 

academia: “Se eu pago essa, posso pagar qualquer outra. Não sou obrigada a ficar aqui!”. 

Vendo que a situação estava indo além do necessário, outra professora foi conversar com a 

aluna, que brigava e pedalava. Não consegui escutar o que a professora disse, só ouvi a 

resposta da aluna, que aumentando o tom da voz disse: “Eu não gostei da forma como ela 

falou comigo. Não vou trazer exame nenhum, não vou mais ficar aqui. Até hoje tomo 

remédios pro meu braço que foi lesionado nessa academia. Meu médico disse para eu não 

pegar peso e posso passar 1 hora fazendo exercícios aeróbicos. Não sou moleca!”. A 

professora que cobrou a liberação médica se aproximou e disse: “Não desconfio da senhora, 

mas aqui eu sou a responsável por suas atividades. Eu só pedi a liberação do médico porque 

se algo acontecer vou ser responsabilizada”.  

Após os ânimos terem se acalmados e a mulher ter ido embora, a professora 

explicou-me o que havia acontecido. A aluna tem diabetes e, às vezes, ela tinha crise de 

hipoglicemia – diminuição do nível de glicose (açúcar) no sangue. Uma hora de atividade 

aeróbica, segundo as professoras, não era o mais indicado, já que, algumas vezes, a aluna 

sentiu mal estar durante os exercícios e por isso, elas passaram a cobrar o parecer do médico. 

Não sei se o médico liberou a paciente para fazer os exercícios aeróbicos, não tive mais 

contato com a aluna, não a encontrei em nenhum outro horário e isso me leva a crer que ela 

não frequenta mais a academia. 

Esse caso me remeteu aos excessos que são cometidos em nome da boa forma. 

Embora muitas outras mulheres utilizem o discurso médico para guiarem as suas práticas 
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corporais (e alimentares), algumas delas extrapolam os seus limites físicos para alcançarem 

um corpo mais próximo do que elas consideram ideal, submetem-se a procedimentos 

invasivos duvidosos (tais como as cirurgias plásticas em clínicas que não possuem estrutura 

apropriada, sem equipamentos de emergências e com profissionais sem qualificação 

adequada), utilizam medicações sem acompanhamento médico, fazem dietas extremamente 

rígidas etc.  

Não é difícil encontrar casos na sociedade em que mulheres tenham ido ao óbito por 

causa dessas atitudes. Na fase de conclusão do projeto dessa dissertação, exatamente em 

janeiro de 2010, dois casos foram incessantemente divulgados na mídia nacional e local. No 

dia 25 de janeiro daquele ano, a mídia nacional divulgava a morte da jornalista Lanusse 

Martins. A jovem de 27 anos havia se submetido a uma cirurgia de lipoaspiração em um 

hospital particular especializado em oftalmologia de Brasília que alugava o centro cirúrgico 

para a clínica onde o médico de Lanusse trabalhava. No meio da cirurgia, a cânula de sucção 

de gordura perfurou os rins da jornalista, causando a hemorragia que a levou ao óbito. O caso 

ganhou grande repercussão nacional e o cirurgião plástico foi indiciado por homicídio doloso 

(crime que acontece quando o agente tem o desejo de matar)
41

.  Três dias após esse episódio, 

a mídia local divulgava o falecimento da jovem de 20 anos Dalila Gomes, que fazia uso de 

esteroides anabolizantes (as conhecidas “bombas”) para acelerar o ganho de massa muscular
42

 

e malhava compulsivamente. Hospitalizada com problemas neurológicos, musculares e renal, 

causados pelo uso dos anabolizantes, a jovem não resistiu. 

Para Berger esses casos, em que as mulheres assumem diversos riscos em nome de 

um corpo belo, refletem mais do que uma simples vontade de ter um corpo mais próximo do 

considerado ideal, não é apenas ter um corpo mais magro ou mais sarado:  

 

Não se trata de meros quilos perdidos. Trata-se de fazer as pazes com o 

espelho e, portanto, consigo mesma. Trata-se de se sentir integrada e, 

portanto, aceita. Trata-se de ascender, via corpo, ao grupo das bonitas e bem 

sucedidas. Trata-se de existir, numa cultura em que beleza e magreza se 

associam, sendo pré-condição de felicidade (2006, p. 205). 

 

Durante a pesquisa de campo não ouvi relatos de uso de substâncias que alteram o 

metabolismo na academia. Nenhuma mulher entrevistada relatou ter usado remédio para 

                                                           
41

 As informações foram colhidas no site de notícias jurídicas e políticas Jus Brasil. (ver em 

http://www.jusbrasil.com.br/noticias/2142026/mp-denuncia-cirurgiao-por-homicidio-doloso-de-jornalista-no-df) 
42

Todos os portais de notícias da capital noticiaram o caso, assim como as emissoras de televisão locais, porém 

após as exaustivas e incessantes especulações sobre o caso, nenhuma nota definitiva sobre o laudo médico foi 

divulgada. (Ver http://www.cidadeverde.com/estudante-morre-por-susposto-uso-de-anabolizantes-familia-

espera-laudo-52159). 
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engordar ou emagrecer, três entrevistadas fazem o uso de suplemento alimentar e uma faz uso 

de um produto para acelerar o crescimento do cabelo. Sobre o uso dessas substâncias elas 

disseram:  

 

Nunca tomei. Logo eu nunca fui gorda, o máximo que eu já cheguei de peso 

é o que eu tô aqui, agora. Eu sempre fui pra menos disso, nunca fui pra mais. 

Então não precisei tomar remédio nem pra engordar, nem pra emagrecer. 

(Eumênides, 40 anos) 

 

Suplemento eu já tomei demais, muita proteína. Teve uma época que eu 

fazia muita atividade física tipo três horas por dia e tal. Eu treinava mesmo 

como atleta, então eu precisava disso, eu precisava tomar proteína, 

carboidrato, tudo bem com nutricionista me instruindo. (Ártemis, 39 anos) 

 

Eu já tive vontade [de tomar remédio] pra emagrecer e já fui até a um 

endocrinologista, mas aí ele acabou não me receitando porque disse que eu 

não precisava.[ ] Essas proteínas pra academia, eu tive vontade, mas não tive 

coragem porque engorda, aí eu acabei desistindo. (Diké, 23 anos) 

 

Tomo carboidrato por causa das corridas de longa duração e a gente tá 

tomando BCAA
43

, que é aminoácido, exatamente por causa das corridas 

longas. (Atena, 31 anos) 

 

Não, nunca. Eu já fiz, uma vez, um regime pra diminuir, eu perdi uns quilos, 

mas foi com um médico, orientado, mas foi com alimentação. Não tomei 

remédio nenhum. Não tomo nenhum remédio sem orientação. [ ] Porque 

nunca é bom nenhum remédio sem ser orientado pelo médico. (Deméter, 67 

anos) 

 

Nunca, nunca tomei suplemento, nunca fiz uso de remédio pra emagrecer, 

pra engordar. Tava na onda da Herbalife um tempo eu digo: “Ah, meu deus, 

ai vontade de tomar aquele chá, todo mundo tá tomando na academia”, mas 

me controlei. Mas me deu vontade, eu não vou mentir. (Pandora, 27 anos) 

 

Não tomo [remédio]. Pra engordar, eu tomei quando eu era criança, eu era 

muito magrinha e naquela época era muito comum os pais darem remédio 

pra abrir o apetite. Tomava remédio pra verme, tomava remédio pra abrir o 

apetite, tomava ferro, tomava vitamina. [Hoje] Eu tomo, não sei se seria um 

suplemento ou um complemento. Eu tomo por conta exclusivamente do meu 

tratamento, que eu preciso, né? É acompanhado por nutricionista. É um 

complemento, na verdade, é um complemento de proteínas e carboidratos e 

lipídios pra aumentar a minha ingestão calórica porque só o que eu consumia 

de alimento, o que eu conseguia consumir de alimento não supria eu só tava 

praticamente consumindo o que eu gastava. Eu precisava consumir mais do 

que eu gastava pra poder aumentar o peso. (Nikê, 44 anos) 

 

Tomo remédio pro cabelo, pro crescimento do cabelo. Não [tomo 

suplemento]. Tenho medo de engordar. (Selene, 22 anos) 

                                                           
43

 Abreviação de Branch Chain Amino Acids. Os “aminoácidos de cadeia ramificada” são utilizados por atletas 

ou por quem deseja aumentar o ganho de massa muscular. 
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O receio de engordar presente na fala da maioria das entrevistadas indica quais os 

padrões de beleza que guiam os projetos, de longo e curto prazos, que essas mulheres fazem 

para as suas vidas. A hipertrofia – ganho de massa muscular – também é um dos projetos 

bastante pedidos, segundo a professora, porém o programa mais procurado: 

 

Geralmente é o emagrecimento porque a mulher nunca tá... sempre tá gorda. 

Principalmente em academia só de mulher, ela sempre se acha mais gorda do 

que qualquer outra (Cárites, 23 anos) 

 

Emagrecer, “secar”, “perder gorduras localizadas” é o objetivo da maioria das 

mulheres que frequentam a academia feminina. O sucesso ou fracasso desses projetos 

dependerão do esforço e da dedicação que elas destinarão para tal empreendimento.  

Mesmo que o esforço e a dedicação estejam presentes na rotina dessas mulheres e 

que o projeto de ter um corpo belo seja uma “escolha individual”, o projeto é montado em 

conjunto, em parceria com profissionais da área, entre os mais procurados estão os 

endocrinologistas, nutricionistas, dermatologistas e educadores físicos.  

O cuidado de si, segundo Berger (2006), não se limita ao desempenho que cada 

indivíduo vai dispensar no trabalho e nas ocupações que terá com o seu corpo. Cuidar de si 

não é um exercício solitário, é uma prática social e por isso requer comunicação com o outro. 

No caso das academias de ginásticas, esse outro é o que possui autoridade científica e técnica, 

ou seja, é o profissional responsável pelo programa de treino, personal trainer, instrutor ou 

professor.  

Cuidar de si mesma é um imperativo que permeia o universo feminino. Frequentar 

uma academia, fazer dietas, frequentar salões de beleza compõe os cuidados que as mulheres 

da academia, sozinhas ou com ajuda de profissionais, fazem para si. Sobre os cuidados que 

tem com o corpo e com a beleza, elas falaram que: 

 

Além de me alimentar super bem. Bem no sentido de saudável. Eu vou ao 

dermatologista. Eu uso hidratante, protetor solar. Eu nunca fiz coisas mais 

profundas na pele. Mas esses produtos de dermatologistas eu gosto sempre 

de tá acompanhando. Olha o que me acompanha na bolsa [mostra o protetor 

solar]: protetor solar! Daqui a pouco vou passar o protetor solar pra sair. 

(Eumênides, 40 anos) 

 

Eu sempre, sempre tenho descanso adequado, durmo cedo, acordo cedo, saio 

só uma vez na semana, bebo no máximo umas duas taças de vinho. Claro, 

como todo mundo tem dia que a gente cai na gandaia, mas é esporádico. 

Faço atividade física diária. Já tô pertinho de fazer 40 anos, então há 5 anos 

que eu já faço check up todo ano. Vou ao dermatologista de 6 em 6 meses, 

vou ao dentista de 6 em 6 meses. Acho que é isso. (Ártemis, 39 anos) 
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Academia, salão de beleza e tento me alimentar bem. (Diké, 23 anos) 

 

Ah, eu procuro fazer tudo que for de bom pra poder ter um cuidado com a 

minha saúde, com o meu corpo. Se tem um jeitinho da gente melhorar, a 

gente melhora. Já fiz dieta. Hoje, atualmente, eu não faço, mas procuro 

conservar e vou à clínica de estética fazer tratamento no meu rosto. 

(Deméter, 67 anos) 

 

Salão de beleza eu vou todo sábado. Amo fazer unha, adoro dar massagem 

no meu cabelo. Limpeza de pele vou uma vez ao mês. Academia, todo dia, 

cinco dias por semana. O que mais? Durmo bem, oito horas por dia. Tento 

não me intoxicar, como diz a nutricionista. É difícil porque eu sou doente 

por chocolate, por refrigerante, tento comer esse tipo de coisa só nos finais 

de semana, numa festinha, num aniversário. Esse é o cuidado que eu tenho 

com o meu corpo. (Pandora, 27 anos) 

 

Eu faço drenagem uma vez por semana, mais ou menos. Eu malho todos os 

dias. Eu me alimento bem, eu bebo muita água, eu faço todos os exames 

rotineiros que tem que ser feito. É isso. (Atena, 31 anos) 

 

Eu tô me formando em Nutrição, a minha alimentação eu já regro um pouco, 

eu já sei o que é certo ou que é errado, o que é bom e o que é ruim, o que 

engorda e o que não. Bebo muita água, faço os tratamentos básicos como 

massagem, drenagem, hidrato a minha pele, vou ao dermatologista. (Selene, 

22 anos) 

 

Ah, eu faço minha academia. Muito embora eu tenha tido esse câncer de 

estômago, mas eu sempre fui uma pessoa que sempre me alimentei, nunca 

gostei de comer comida gordurosa, sempre procurei me alimentar. Eu gosto 

de frutas, eu não bebo, eu não fumo, eu sempre pratiquei esportes, eu gosto 

de passar um creme no meu corpo. Eu quase não uso maquiagem, mas não 

porque acho que estraga a pele. É porque não gosto, eu acho ao natural 

melhor. (Nikê, 44 anos) 

 

A associação que as sociedades fazem do feminino com os cuidados e 

embelezamento do corpo atravessa séculos e movimenta a economia, entretanto os cuidados 

de si que privilegiam a beleza, a boa forma e a saúde fazem parte de uma nova ideologia que é 

tida como um legítimo estilo de bem viver (NOVAES, 2004). Na academia pesquisada, o 

projeto e a prática de ter um corpo belo requerem além de tempo, um bom investimento 

econômico que ultrapassa a noção de financeiro. Sobre essas noções de investimentos, elas 

disseram: 

 

Ótimo. Maravilhoso. Eu sonho um dia em ser dondoca. Trabalhar só um 

turno e no outro ficar na academia, depois ir pra clinica de estética. Eu digo 

pros meus meninos: Eu quero que vocês cresçam, fiquem independentes pra 

eu trabalhar menos. Aí de tarde eu vou pra academia, pra clínica de estética, 

fazer massagem, drenagem, só relaxando. (Eumênides, 40 anos) 
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Eu acho que é o melhor investimento porque o resultado é para sempre, né? 

Ninguém tira o resultado de você, você sempre vai tá com a saúde 

melhorada em função daquele investimento. (Ártemis, 39 anos) 

 

Eu acho essencial. Eu acho que se a pessoa tá bem com ela mesma, tá com a 

sua autoestima elevada, ela acaba transmitindo isso pras outras pessoas. 

(Diké, 23 anos) 

 

Depende se a pessoa se sentir bem, se fizer bem pra ela, pra autoestima dela, 

se ela ficar melhor, pra tratar o povo melhor, pra ficar melhor no trabalho, 

vale investir. Não tenho nada contra não. Agora coisas muito incisivas, 

doentias, eu já não acho bacana. Tem muita gente aqui que fez plástica no 

braço, plástica na perna, plástica na bunda, plástica na panturrilha, plástica 

na barriga, plástica no peito, eu acho demais, entendeu? Vai chegar uma hora 

que vai estagnar, não vai ter pra onde ir porque quem não quiser envelhecer 

tem que morrer. Então a gente tem que aceitar a velhice da gente. Deixar de 

se olhar tanto no espelho porque um dia você não vai ver aquilo que você tá 

vendo hoje.  (Pandora, 27 anos) 

 

Em cuidados com academias, em cuidados em clínicas de estéticas, eu acho 

válido. Eu acho que é muito bom você se sentir bem, você se sentir bonita, 

todo mundo quer independente de ser só mulher, o homem, a mulher, hoje a 

criança, o adolescente, o velho, todo mundo já quer se sentir bem, quer se 

sentir bonita, né? Na verdade, eu acho que sempre as pessoas quiseram isso. 

Antes as pessoas não tinham coragem de dizer. O homem, principalmente, 

não tinha coragem de dizer que queria ser, estar bonito. Hoje ele já tem, já é 

mais vaidoso. Mas eu acho que a mulher em si é vaidosa, então ir pruma 

academia, ir pra um salão de beleza, ir pra uma loja de estética, eu acho que 

é muito bom, se você pode e tem condição, eu acho excelente. (Nikê, 44 

anos) 

 

Eu acho uma ótima ideia desde que você tenha uma bolsa, uma poupança, 

não é nem uma bolsa porque uma bolsa seca não dá. [risos] Eu acho ótimo 

que a pessoa se cuide quando é cedo pra envelhecer bonita. (Têmis, 55 anos) 

 

Importante. É investir em você, né? Você investe em você, é igual você 

investir seu dinheiro. Onde você vai investir seu dinheiro? Vou investir 

numa casa. Mas aí você tá doente, você tá sem se sentir bem. Adianta você 

ter dinheiro se você não tá bem? Então investir no corpo é importante sim. É 

investir na sua imagem, é investir na sua saúde, no psicológico, no físico. 

(Atena, 31 anos) 

 

O indivíduo contemporâneo reivindica seu corpo como forma de domínio e de 

apresentação de si. Ele remodela, conserva, constrói seu corpo de forma a ocultar o 

envelhecimento e demonstrar saúde e vigor. O corpo passa a ser um patrimônio que deve ser 

administrado de acordo com o interesse e sentimento de estética do indivíduo (LE BRETON, 

2008). 

Investir tempo e dinheiro em atividades que possibilitem o alcance das metas 

idealizadas sobre o corpo, enquanto objeto de investimento psíquico, social, cultural e 

econômico, faz parte da rotina dessas mulheres que, gerenciando o seu corpo como um 



88 

 

patrimônio, fazem além dos exercícios na academia tratamentos estéticos com 

dermatologistas e/ou fisioterapeutas, frequentam salões de beleza e não descartam a 

possibilidade de fazer uma cirurgia plástica estética (as que ainda não fizeram).  

 

 

4.1 UM CREMINHO AQUI, UM RETOQUE ALI: O QUE ELAS PENSAM SOBRE 

TRATAMENTOS ESTÉTICOS E CIRURGIAS PLÁSTICAS  

 

 

A aparência acima de tudo, a busca pelo corpo ideal, a roupa adequada à moda 

vigente movem significativamente a economia mundial e demonstram, de forma concreta, a 

concepção de que o indivíduo contemporâneo é dono de si e tem em seu corpo a apresentação 

do seu “eu”.  A sociedade contemporânea permite que o indivíduo faça as suas escolhas de 

forma autônoma e que encontre em seu corpo uma forma de socialização e integração com 

outros indivíduos. O corpo passa a ser um território que emana sensação, sedução, juventude, 

de valor incontestável na sociabilidade, através do olhar do outro (LE BRETON, 2008). 

Essa apresentação de si, através do domínio, do cuidado, da modificação da forma de 

seus corpos, tem elevado a procura por tratamentos corporais, tais como dietas, massagens, 

tratamentos dermatológicos, capilares, ginástica, musculação e cirurgias plásticas, entre 

outros. Nesse último quesito, o Brasil é reconhecido pelo aperfeiçoamento das técnicas e está 

no segundo lugar no ranking dos países que mais fazem cirurgias plásticas com finalidades 

estéticas, perdendo apenas para os Estados Unidos. 

A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) estima que 434 mil cirurgias 

plásticas estéticas sejam feitas por ano, 88% do total são realizadas pelo sexo feminino, um 

total de 381.92 mil mulheres modificando seus corpos por ano
44

. O que pode indicar o fato de 

que o sexo feminino, numa construção histórica moderna, está associado à beleza e se 

preocupa mais com a construção e a manutenção dela do que o sexo masculino 

(LIPOVETSKY, 2000). 

Embora hoje os homens apresentem comportamentos similares aos das mulheres no 

que tange a estética e aos cuidados com o corpo, a sociedade e toda a propagação da cultura 

de massa nos mostram constantemente a condição da beleza à mulher, associando-a ao “belo 

                                                           
44

 Dados referentes às cirurgias feitas no país em 2009. Dados sobre as cirurgias plásticas feitas em 2010 ainda 

não foram divulgados pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. (Sobre os dados mencionados, ver 

http://www2.cirurgiaplastica.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=100:plastica-de-mama-

ultrapassa-lipo&catid=42:ultimas-noticias&Itemid=87) 
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sexo” (LIPOVETSKY, 2000). Desde criança, a mulher aprende que a beleza pode ser usada 

como uma moeda bastante valorizada na busca de ascensão social e relacionamento amoroso 

(CABEDA, 2004) – ideia reforçada, na sociedade contemporânea, através das incontáveis 

imagens femininas veiculadas pela mídia (NOVAES, 2004). 

Reconstruir o corpo com a ajuda da ciência e tecnologia para obter mais saúde, 

juventude e vigor, além do bem estar psicológico é uma promessa fascinante a diversas 

épocas históricas, porém na atualidade ela ganhou um maior espaço na sociedade midiática e 

uma banalização de importância no cotidiano das pessoas (SANT‟ANNA, 2004). Essa 

banalização pode ser demonstrada na moda dos pais presentearem com cirurgias plásticas 

estéticas as adolescentes no seu aniversário de 15 anos, as “debutantes do bisturi”
 45

 e nas 

vendas de pacotes de tratamentos estéticos feitos em sites de compra coletiva
46

. 

Sobre a reconstrução do corpo através da cirurgia plástica estética o relato de uma 

aluna da academia, que é especialista em medicina estética
47

 e trabalha na clínica de um 

cirurgião plástico renomado na cidade, levou-me a perceber que mesmo que haja uma 

banalização, ainda há vergonha em assumir que as modificações corporais feitas através de 

tratamentos estéticos invasivos. Hebe contou-me que a clínica não tem placa, apenas o nome 

escrito em tinta no chão da calçada porque as mulheres querem privacidade: 

 

A gente colocou uma placa. Muitas reclamaram porque alguém ia ver o carro 

delas estacionado e isso seria constrangedor. É diferente de ver o carro 

estacionado em uma academia. Algumas mulheres não se importam, mas 

tiramos a placa e fizemos uma enquete com as clientes. Deixamos 

formulários na recepção. Elas não querem placas. Muitas negam até a morte 

que fizeram plásticas. (Hebe, médica) 

 

Quatro entrevistadas se submeteram a cirurgias plásticas de cunho estético. Duas 

colocaram próteses de silicone nas mamas, uma fez lipoaspiração e a outra fez 

abdominoplastia (procedimento que remove a gordura e o excesso de pele no abdômen) e 

lifting mamário (procedimento que modifica a posição da mama, elevação dos seios). Sobre a 

motivação que as levaram a fazer as cirurgias elas falaram:  

                                                           
45

 Informação divulgada no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (Ver 

http://www2.cirurgiaplastica.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=326:plastica-agora-e-

presente-de-15-anos&catid=42:ultimas-noticias&Itemid=87) 
46

 Os anúncios desses tratamentos violam a ética médica e são proibidos pelo Conselho Federal de Medicina. 

(Ver http://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/816793-especialistas-alertam-para-riscos-de-tratamentos-

oferecidos-por-sites-de-compra-coletiva.shtml) 
47

 A medicina estética não é reconhecida como especialidade médica pelo Conselho Federal de Medicina, porém 

muitos profissionais se intitulam especialistas em medicina estética. (Ver 

http://www.sbcd.org.br/pagina.php?id=164).  
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Meu peito era muito pequenininho, aí eu botei com 30 anos, eu queria me 

sentir mais mulher, eu parecia muito mais nova do que eu era. Eu achava 

meu peito muito miudinho, eu era mais magrinha e achava que botar peito eu 

ia parecer que tava mulherão assim 30 anos e tal. (Ártemis, 39 anos) 

 

[Tenho] Silicone. Pretendo aumentar. Porque eu não fiquei satisfeita com o 

tamanho. O médico disse que era pra eu por um tamanho e aí eu acabei 

birrando com ele e coloquei um menor e me arrependi. (Selene, 22 anos) 

 

Já fiz uma lipo. Eu tinha muito quadril. Sempre fui muito quadrilzuda. 

(Atena, 31 anos) 

 

Fiz cirurgia de barriga e mama. A mama na verdade não foi nada. Na 

verdade, pra mim o médico me enganou. Na época, eu não coloquei silicone, 

eu tinha tido menino tava com um ano, meu filho tinha um ano e três meses. 

E eu não quis colocar silicone. Na verdade assim, eu disse que ele só 

enrijecesse mais, deixasse mais levantado e tudo, mas meu corpo nem tinha 

voltado ao normal ainda. Então eu achei que ele não foi ético comigo, ele 

não fez a cirurgia que ele deveria fazer. Na barriga, eu fiz plástica de barriga. 

Não sei como fala o nome.  É aquela que corta do umbigo pra baixo, desce 

tudo de novo. Aí se você me perguntar: Você faria de novo? Eu não sei, 

porque eu acho que acaba sendo um pouco mais artificial. Quem olha 

sempre sabe que você fez uma cirurgia plástica. (Nikê, 44 anos)  

 

Segundo Le Breton (2008, p. 87), modificar o corpo, no imaginário da sociedade 

ocidental contemporânea, remete a uma mudança moral do indivíduo e, de maneira inversa, a 

mudança moral do indivíduo o leva a acreditar que seu corpo não é mais apropriado e que é 

preciso modificá-lo. “Se o homem só existe por meio das formas corporais que o colocam no 

mundo, qualquer modificação de sua forma determina uma outra definição de sua 

humanidade”. Nesse sentido, a cirurgia estética funciona como uma operação simbólica já que 

modifica também a identidade de quem a faz: 

 

A cirurgia estética é uma medicina destinada a clientes que não estão 

doentes, mas que querem mudar sua aparência e modificar, dessa maneira, 

sua identidade, provocar uma reviravolta em sua relação com o mundo, não 

se dando um tempo para se transformar, porém recorrendo a uma operação 

simbólica imediata que modifica uma característica do corpo percebida 

como obstáculo à metamorfose (LE BRETON, 2008, p. 47). 

 

No imaginário social, fazer 30 anos é um dos grandes marcos na vida da mulher 

contemporânea, é quando ela se torna “uma mulher de verdade” e é quando a sociedade 

começa a cobrá-la mais, tanto no campo profissional quanto no amoroso, além do campo 

estético. Assim, a entrevistada ao fazer 30 anos decidiu colocar próteses de silicone nos seios, 

parte do corpo que representa a feminilidade, para se sentir um “mulherão”. As demais 

entrevistadas modificaram o seus corpos por não se sentirem bem com a forma que eles 
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tinham: seios pequenos, gordura localizada no quadril, seios e barriga flácidos não 

correspondem às normas das aparências cultivadas na contemporaneidade. 

As entrevistadas que não fizeram “plástica” não descartam a possibilidade de uma 

intervenção cirúrgica no futuro e/ou caso sintam a necessidade de fazer. 

 

Acho que se eu fosse fazer, eu tinha vontade de fazer uma lipo nas minhas 

pernas. Eu acho minhas pernas muito grossas, não gosto de pernas grossas. 

Minhas coxas grossas... (Eumênides, 40 anos) 

 

Puxaria mais um pouquinho o rosto pra não ficar com as preguinhas bem 

marcadas, tirar mais esse... Linhas de expressão. Vou fazer! (Deméter, 67 

anos) 

 

Eu pretendo fazer. Eu falei que não era vaidosa, mas quando a gente vai 

ficando mais velha, a gente acaba pensando. O que eu penso de fazer é aqui 

nas minhas pálpebras. Mas isso eu penso, mas não sei se faria. (Têmis, 55 

anos) 

 

Não vou dizer que nunca faria, mas no momento não. Eu não gosto de nada 

invasivo. [Se fizesse?] Seria tirar a gordura localizada. (Diké, 23 anos) 

 

Se eu tiver o meu primeiro filho e eu ficar neurótica, neurótica porque o 

peito caiu, porque a barriga cresceu porque a estria apareceu talvez eu pense 

em fazer. Não sou contra não, mas agora nesse exato momento eu acho que 

eu tenho coisas melhores pra fazer, pra me preocupar. E a academia eu acho 

que pode chegar ao resultado que eu queira sem nada incisivo. (Pandora, 27 

anos) 

 

As cirurgias plásticas têm sentidos diferentes para as mulheres de diferentes idades. 

Percebemos que as entrevistadas com menos idade se preocupam mais com a forma do corpo, 

diga-se de passagem, com a forma magra e rígida do corpo, enquanto as mulheres com mais 

idade se preocupam primeiramente com as marcas que o tempo vai imprimindo em seus 

rostos. Envelhecer é um processo natural e inevitável, porém “permanecer jovens” é uma das 

preocupações da mulher brasileira (GOLDENBERG, 2007).  

O desejo de permanecer jovem entra em conflito com o medo de o resultado do 

procedimento estético, invasivo ou não, não ser o esperado e o corpo ficar com marcas 

indesejáveis podem ser percebidos na fala de uma aluna sobre os tratamentos estéticos: 

 

Nunca fiz e nem tenho coragem ainda. Morro de medo de me deformar. Vai 

que eu passe um peeling desse, faça um negócio que esse povo faz e vai 

manchar meu rosto... sou assim meio... com esse tipo de procedimento mais 

invasivo. Botoxinho vá lá, mas eu nunca botei não. Mas eu vou chegar lá 

ainda. Vou botar, mas eu fico nos cremes, creme de dermatologista. Creme 

hidratante que tira umas ruguinhas. (Eumênides, 40 anos) 
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O desejo de ter uma pele lisa e uniforme, a busca pela juventude é indicativa da 

predileção social pelo padrão de beleza relacionado com estados de vigor, boa forma e 

energia. Ciente dessa busca pela juventude, a indústria de cosméticos cria produtos que 

prometem retardar os “sinais” do tempo, rejuvenescer, além de tirar manchas, deixar a pele 

mais uniforme e até mais firme. Os benefícios desses produtos são divulgados pela 

publicidade, que estrategicamente tentam classificá-los como mercadoria de primeira 

necessidade (VANZELLOTTI, 2007). Atualmente, a indústria da beleza – “que contempla 

companhias de cosméticos, farmacêuticas, perfumistas, de cirurgias plásticas, lojas de 

departamento, farmácias, salões de beleza e estéticas, spas” (VANZELLOTTI, 2007, p. 23) – 

é a que mais cresce no Brasil. Segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de 

Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC), o Brasil é o terceiro maior 

consumidor de produtos e serviços de beleza
48

.  

A nova economia das práticas femininas de beleza, que tem relação primordial com o 

corpo, fez com que o consumo de produtos de beleza se democratizasse e intensificasse. Os 

produtos não são usados apenas para corrigir imperfeições dos traços ou da pele, mas também 

para combater o desgaste físico tais como o cansaço, o ressecamento da pele e dos cabelos, 

flacidez, olheiras, enfim, sinais que não refletem um estilo de vida pautado na beleza e na 

saúde (VANZELLOTTI, 2007). 

Para corrigir, melhorar e manter a forma do corpo e do rosto, as mulheres lançam 

mão de exercícios físicos, de produtos cosméticos, dos procedimentos dermatológicos e das 

cirurgias plásticas. Essas últimas, por vezes, configuram como a última opção: 

 

[...] a cirurgia plástica estética surge como um recurso aceitável e bem visto 

só quando a mulher já se valeu de todas as outras possibilidades, já fez 

exercícios, já fez dietas, ou seja, já se empenhou o bastante, mas não 

conseguiu se livrar de uma ou outra gordura localizada, especialmente 

aquelas situadas na cintura. Neste contexto, a cirurgia plástica estética é um 

plus, uma espécie de prêmio que a mulher se dá na conquista do corpo 

perfeito. (BERGER, 2006, p. 217) 

 

A ciência e a tecnologia estão mais do que disponíveis para ajudar as mulheres a 

conquistar um corpo perfeito, elas estão engajadas na luta contra os efeitos do tempo, das 

imperfeições do corpo, principalmente do feminino que segue mais as padronizações de 

beleza.  

 

 

                                                           
48

 Ver http://www.abihpec.org.br/conteudo/caderno_tendencias.pdf 
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4.2 A IMPORTÂNCIA DA BELEZA NAS RELAÇÕES SOCIAIS  

 

 

É discurso recorrente no meio científico e até mesmo fora dele o fato de 

vivenciarmos, hoje, a era da imagem (MAFFESOLI, 1999). Portanto, na atualidade, se é o 

que se traz estampado no corpo. Mas, é válido que se lembre de que a preocupação com a 

imagem – entenda-se aí a estética do corpo, as roupas, ações, formas de expressão verbal e 

modos de vida – não é algo exclusivo do início de século XIX e que o conceito de beleza é 

relativo à cultura e à época histórica na qual os indivíduos estão inseridos, reproduz a sua 

integração com o meio em que vive, reflete aquilo que eles consideram “maior”.  

Como não é intenção do trabalho fazer uma abordagem filosófica, nem tampouco da 

história da arte, não desprezando os seus valores, utilizaremos o termo beleza (e belo) para 

observar que ela reproduz uma integração dos indivíduos com o meio em que eles vivem, um 

reflexo daquilo que eles consideram “maior”. No caso da Antiguidade, o cosmo, no sentido 

místico do termo, seria o instituidor da beleza, e a integração com ele faria com que ela fosse 

reproduzida em imagens que denotasse tal harmonia (RANDOM, 2000). Na 

contemporaneidade, diferentemente da Antiguidade, a beleza não corresponde à harmonia 

entre conteúdo e forma, a beleza é simplesmente a forma como é vista e sentida, nesse caso, a 

forma do corpo. Não de um simples corpo, mas de um corpo magro, com baixo percentual de 

gordura localizada, musculatura definida, tudo bem trabalhado em academia. Um corpo que 

além das formas bem definidas demonstrem saúde e juventude. 

Para Berger (2006), definir o conceito de beleza é uma das tarefas mais ingratas que 

se pode ter, pois assim como o acontece com o conceito de cultura, ao definir o conceito de 

beleza podemos cair mergulhar num pântano conceitual e filosófico. Falar de beleza, segundo 

Teixeira:  

 

[...] é a um só tempo tratar de alguma coisa muito real, que desperta 

sentimentos intensos e inspira ações que vão da contemplação reverencial e 

silenciosa a ousadias de ordem conceitual e/ou material para desfrutá-la e/ou 

produzi-la, mas que também se furta a uma definição objetiva. (2001, p.189) 

 

Para algumas das entrevistadas dizer qual a concepção de beleza que elas tinham 

também foi uma tarefa complexa, pois beleza, para elas, é uma integração de diversas 

características físicas e de personalidade:  

Beleza vai muito além do que se tá vendo, né? Muito além. A beleza pra 

mim se enquadra muito na personalidade da pessoa também, muitas vezes 
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ela nem tem aqueles traços perfeitos, mas consegue ser uma pessoa bela pelo 

o que ela é, pelo o que ela passa pra você. Acho que esse conceito de beleza 

é muito relativo. (Eumênides, 40 anos)  

 

A beleza é uma coisa tão complicada de se falar porque o que é belo pra 

mim pode não ser pra ti. (Pandora, 27 anos) 

 

Beleza é o teu bem estar, é você se sentir bem com você mesma, você se 

olhar e se sentir atraente, se sentir feliz. (Nikê, 44 anos) 

 

A pessoa ser bonita não é só a beleza física, nem aparente, acho que deve ter 

a beleza interna. A pessoa saber ser, porque não adianta você ser em algumas 

coisas e não ter a beleza interna, né? Essa beleza física nada pode ser feito se 

você não tiver a beleza interna, é o que eu acho, é o que eu procuro ver nas 

pessoas e conservar isso. (Deméter, 67 anos) 

 

Para as outras entrevistadas a concepção de beleza está ligada as características 

físicas: 

 

Aquela pessoa magra, se possível com o músculo definido, o básico (Diké, 

23 anos) 

 

Ser belo pra mim é eu me olhar no espelho e tá satisfeita com o que eu tô 

vendo. Não é magra, nem muito gorda. É um corpo enxuto, é um corpo 

delineado, não é um corpo flácido, é um cabelo bem cuidado, uma mão bem 

cuidada, um rosto bem cuidado. (Atena, 31 anos) 

 

É você tá bem com o seu corpo independente de ser uma cirurgia plástica, 

você tem que se sentir bem (Selene, 22 anos) 

 

Eu acho que beleza é fundamental porque sua casca é seu cartão de visita. [ ] 

beleza é essencial e beleza tá estritamente ligada à saúde. Beleza tá ligada à 

saúde e à felicidade. Se você não tá saudável, você não tá feliz. Se não tá 

feliz, você não tá bonito. Não adianta. (Ártemis, 39 anos)  

 

A fala das entrevistadas nos revela que as características físicas que definem a beleza 

são alcançadas pela prática de exercícios físicos, pelas intervenções cirúrgicas, pelos cremes 

dermocosméticos, maquiagens e vestimentas. Para ser bonita é preciso ser magra, malhada, 

com os músculos definidos e bem cuidada. A beleza nesse sentido, segundo Novaes (2004, p. 

76), “deixa de ter como função mostrar as características essenciais das mulheres e passa, 

cada vez mais, a seguir modelos menos diferenciados entre homens e mulheres”. Os ideais 

masculinos de beleza podem ser encontrados nas opções de ter um abdômen e braços 

definidos, de ter um corpo malhado. Porém, o excesso de músculos não configura como o 

ideal de beleza feminino para as mulheres entrevistadas. A feminilidade do corpo não pode 

deixar de existir mesmo que algumas partes estejam mais definidas. Essas características 

podem ser percebidas nas respostas que elas deram sobre o que seria um corpo bonito.  
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Bom falando de corpo mesmo é o da Paola de Oliveira que tá aí nos 

outdoors, capa da revista Boa Forma. Eita, a mulher tá arrebentando! Corpo 

lindo o dela, mas é um corpo realmente bem malhadinho, né? Musculoso 

não, mas bem definido, bem bonitinho. Eu acho que tá bem, não precisa ser 

aquela coisa assim muito musculosa, né? Corpinho assim todo malhadinho, 

todo arrumadinho. (Eumênides, 40 anos) 

 

É um corpo que não tenha muita gordura, que não muita gordura localizada e 

seja bem definido (Diké, 23 anos) 

 

Paola Oliveira. Seca, rígida, mas com forma. Bundinha acentuada, perninha 

também, aquele calombinho lá que a gente chama [referindo-se ao 

quadríceps], braço duro. Braço mole... Meu negócio é braço. Ai eu sou louca 

por braço. Braço torneado. Pra mim a Madonna, o braço da Madonna é tudo. 

(Pandora, 27 anos) 

 

É enxuto, nem muito magro, nem muito gordo, bem torneado, bem delineado 

(Atena, 31 anos) 

 

Pra mim é um corpo magro, sarado, definido, tudo no lugarzinho. (Selene, 

22 anos) 

 

É um corpo trabalhado. (Nikê, 44 anos) 

 

É aquele malhadão mesmo. Tudo durinho, tudo em cima. É aquela mulher. 

Você tá falando de mulher, né? É aquela mulher de 1,70, seios pequenos, 

não grande. Acho que eu tenho trauma porque os meus são grandes. Cintura 

fina, uma bunda média, eu não gosto de bunda grande, eu não acho bonito, 

não é que eu goste, não acho bonito bunda grandona porque já fica 

desproporcional e chama muita atenção. Não gosto de nada que chame muita 

atenção. Pernas grossas, então isso aí fica um corpo bonito. A barriga bem 

definida é bonito, isso em qualquer mulher, independe da idade. (Têmis, 55 

anos) 

 

As atrizes, cantoras, modelos famosas – celebridades – que estão em constante 

aparição na mídia são tidas como modelo de corpo perfeito para as mulheres que malham. 

Duas entrevistadas citaram a atriz Paola de Oliveira
49

 como exemplo de corpo bonito. As 

outras mulheres citadas foram: Dani Bananinha, Solange Frazão, Luiza Brunet, Mirella 

Santos. É importante ressaltar que as mulheres citadas estavam em constante aparição na 

mídia, no período em que foram feitas as entrevistas.  

A beleza midiática – corpos e rostos perfeitos adquiridos através de cirurgias 

plásticas, tratamentos estéticos e retoques em programas de edição de imagens – é tida como a 

beleza desejável. É comum mulheres e homens desejarem parecer com as celebridades do 

momento. Em pesquisa feita em uma academia de ginástica teresinense, Ana Maria Rodrigues 
                                                           
49

 Atriz brasileira do casting da Rede Globo de Televisão. A atriz, que já foi rainha de bateria de uma escola de 

samba do Rio de Janeiro, foi protagonista de novelas dessa emissora e apareceu em vários comerciais e anúncios 

publicitários em 2009/2010.  
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deparou-se com o mesmo achado, os entrevistados citaram celebridades como exemplos de 

corpo bonito: 

 

Sheila Carvalho e Paulo Zulu, embora não estivessem em evidência no 

momento da pesquisa, são presenças constantes na mídia. Ela já foi eleita a 

mulher mais sexy do Brasil, e ele figura como referência de beleza 

masculina. Por sua vez, naquele momento Kléber, até então um anônimo, se 

tornara conhecido ao participar do reality show Big Brother Brasil; 

Giannecchini fazia papel de galã em uma telenovela, e Bonner, como 

apresentador de telejornal tem sua imagem diariamente na televisão. Nota-se 

que as referências dos depoentes, em sua maioria, têm origem nessa mídia, 

sendo que a sua influência fica ainda mais evidente quando se considera que 

a indicação dos modelos de beleza pelos sujeitos entrevistados está muito 

bem datada. No momento da pesquisa essas pessoas se achavam em 

exposição. Em outra ocasião, outras poderão ser lembradas, o que mostra a 

efemeridade dos eventos midiáticos. (2003, p. 123) 

 

A mídia aparece como meio divulgador não só de padrões de beleza, mas de 

maneiras de alcançar a felicidade, que invariavelmente está ligada aos cuidados que se tem 

com o corpo. É grande a influência que a mídia, e especialmente as voltadas para a saúde e o 

corpo, tem na vida dessas mulheres. Na academia, encontramos revistas com dicas de dietas, 

de exercícios, de roupas que estão na moda, de dicas para encontrar a felicidade verdadeira.  

As mulheres que ilustram as reportagens dessas revistas são, na esmagadora maioria 

das vezes, famosas ou modelos que tem o corpo dentro dos padrões de beleza atuais e que 

demonstrem sucesso, juventude e felicidade. As dicas dadas nas reportagens são levadas a 

sério e são seguidas por um incontável número de mulheres. O relato de uma entrevistada 

pode ser esclarecedor da temática. Questionada sobre se fazia dieta com acompanhamento de 

um nutricionista, ela respondeu: 

 

Não. Eu leio muita revista Boa Forma. Adoro ler revista Boa Forma, esses 

sites também de mulher, né? Eu gosto de olhar dieta. Aqui na academia tem 

muita revista, eu gosto de ler. Se eu tiver sentada num local e tiver revista 

Corpo a Corpo, Boa Forma, essas revistas pra comer bem, eu pego. Prefiro 

elas que a contigo, a Caras. Prefiro essas revistas de cuidado com o corpo. 

Então eu leio tanta dieta, tanta dieta que não precisa nem da nutricionista 

porque eu já sei o que tem que fazer. A gente é que termina não fazendo, né? 

Furando um pouquinho. (Eumênides, 40 anos) 

 

Mas não é só a dieta que é seguida, seguem-se também os modelos de corpo, os 

cortes de cabelos, as roupas, os modos de viver. Na contemporaneidade, segundo Farhat 

(1992), a mídia influencia desde os modos de se vestir até a forma como as donas de casa 

cozinham. No que tange a cultura do corpo, Berger (2006) corrobora com Farhat: 
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No que se refere à cultura do corpo na contemporaneidade, a imagem é 

central, primeiro porque toda cultura do corpo passa por imagens reais do 

corpo, projetadas como espetáculo e, segundo, porque as imagens veiculadas 

pelos meios de comunicação são indissociáveis desse processo de desejar e 

construir um corpo ideal (1992, p. 185). 

 

Outra mídia de grande importância na academia é a televisão, que ficam 

constantemente ligadas. Geralmente uma televisão exibe clipes musicais enquanto a outra 

exibe programas de variedades, jornais e novelas. Enquanto se exercitam, as mulheres 

assistem a clipes das chamadas “divas do pop” – Madonna, Beyoncé, Alicia Keys, Fergie, 

Britney Spears, Rihanna, Shakira, Lady Gaga – e shows nacionais de música baiana – Ivete 

Sangalo, Claudia Leitte, Margareth Menezes e Ara Ketu. O que todos eles têm em comum é a 

exibição de corpos malhados com roupas provocantes e danças sensuais. As mulheres da 

academia pareciam estar acostumadas a ver aquelas imagens, talvez elas fossem usadas como 

um incentivo a mais.  

Em relação aos shows exibidos, o show da cantora baiana Ivete Sangalo no Réveillon 

Enchanté
50

 2010 em Salvador era o que mais despertava comentários no ambiente. Certo dia 

eu estava fazendo esteira quando uma mulher de aparentemente 40 anos (e que malha todos os 

dias) disse que uma professora tinha dito que a Ivete estava gorda porque estava ficando 

velha. A aluna parece não ter gostado do comentário e acha que a cantora está gorda porque 

tem “tendência” e na gravidez não pode fazer tanta dieta. Ouvindo a conversa, uma professora 

aproximou-se e disse que o problema dela era genético, pois toda a família da cantora, que já 

foi musa do carnaval baiano, era obesa.  

No dia seguinte, o mesmo show estava sendo exibido e as mulheres continuavam a 

fazer comentários sobre “a gordura da Ivete”. Cheguei a questionar-me se o vídeo era exibido 

para inquietar as alunas e incentivá-las a malhar mais. Não havia tantos comentários quando 

outros shows e clipes eram exibidos, mas o da cantora baiana era provocativo: Como uma 

diva poderia estar gorda?? Nesse dia uma aluna que pedalava na bicicleta do meu lado disse: 

“Tá gorda demais. E olha que é casada com nutricionista!”, a professora novamente se 

aproximou e disse: “Ela tem tendência a ser gorda!” A aluna respondeu: “Mas mesmo assim. 

Ela está demorando a emagrecer!”  

Aos 36 anos, a cantora deu luz ao seu primeiro filho, engordou 15 quilos e era alvo 

de críticas de várias mulheres que achavam inaceitável o fato de uma mulher rica, bem 

sucedida pessoal (pois agora ela era tinha uma família) e profissionalmente, “ter perdido o 

                                                           
50

 É uma festa de réveillon que existe desde 2008 e tem como atrações bandas locais e nacionais. Todo ano a 

festa acontece em uma cidade diferente.  
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controle” do seu próprio corpo. Segundo Berger (2006, p. 185), “de tanto ver o corpo malhado 

exposto, seja no dia-a-dia, seja na mídia acostumamo-nos a desejá-lo, e de tanto desejá-lo, ele 

se tornou vital para nós”. As imagens são formas de recortar, apreender e organizar o real e o 

imaginário, portanto vê-la gorda poderia ser positivo, afinal nessa fase da vida as mulheres 

tendem a ganhar mais peso e por não ser indicado fazer dietas muito restritivas durante a 

gravidez e no período da amamentação a perda de peso pode ser demorada. Porém, vê-la 

gorda teve um caráter negativo para as mulheres que transferiam para a imagem da cantora o 

medo de não vencer a velhice, a tendência a engordar, ou seja, a natureza de seus corpos. 

O desejo de construir um corpo ideal muitas vezes está ligado às recompensas que a 

beleza – “expressão máxima da aparência pessoal” (DWECK; SABBATO; SOUZA, 2005, p. 

2) – traz para as pessoas que a possuem. A sociedade atual reconhece que a beleza é um 

grande facilitador para as relações sociais, afetivas e de trabalho.  

É interessante perceber que as mulheres discorreram com mais facilidade sobre esse 

tema. Elas acham que a aparência interfere nas relações sociais, porém o porquê de a 

aparência interferir difere entre algumas mulheres: 

 

Interfere sim. Porque se a pessoa não tá bem consigo... até eu quando não tô 

me sentindo bem com o meu corpo, eu evito de sair de casa, eu evito de ver 

as pessoas, você acaba, às vezes você nem percebe, mas acaba se trancando 

mais no seu mundo. Eu, pelo menos, faço isso quando não me sinto bem. 

Quando você tá se sentindo bem, você já é mais expansiva. (Diké, 23 anos) 

 

Com certeza. É exatamente isso. Não é uma aparência bonita ou uma 

aparência feia, é a aparência que deixa você satisfeita com você. É essa a 

ideia. Pra mim, o principal da beleza é: eu tenho que tá bem comigo. Se eu 

não tô bem comigo, eu não tô bem com ninguém. Você vê essas pessoas mal 

humoradas, essas pessoas irritadas, essas pessoas impacientes, são pessoas 

que tem problemas delas e que estão transferindo pras outras pessoas. É 

natural. A gente só dá o que a gente tem, né? Então se eu tô bem comigo eu 

não tenho que dar nada negativo pra ninguém. Eu não tenho nada negativo 

pra dar pra ninguém. Então pra mim a importância da beleza, a importância 

de tratar bem o corpo, a importância do corpo bonito. O corpo não é o 

bonito, é como você falou é o corpo bonito pra mim. É eu me sentir bem 

comigo mesma. Eu não preciso ser a Gisele Bündchen, nem preciso ser 

nenhuma modelo, eu preciso tá me sentindo bem comigo mesma. Eu me 

sentindo bem comigo mesma, eu vou me sentir bem com todo mundo, então 

as coisas vão ser muito melhor. Quem é que vai querer contratar uma pessoa 

irritada, uma pessoa mal humorada, uma pessoa de cara feia o tempo todo, 

uma pessoa deprimida, numa empresa? Quem é que vai querer? Qual aluno 

vai aturar uma professora chata, que tá resmungando o tempo todo da vida? 

Ninguém aguenta. Então a simpatia, o tá bem com as pessoas, o tá bem com 

você é importantíssimo pra qualquer tipo de relação. (Atena, 31 anos) 
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Para essas mulheres há uma relação intrínseca entre aparência e narcisismo. A 

responsabilidade de ter um bom relacionamento social, seja ele qual for, vai depender do 

indivíduo, de como ele se sente e isso está ligado ao modo como ele se ver. Não desprezando 

a relação entre aparência e narcisismo, outras entrevistadas falaram que a interferência nas 

relações sociais se dá não só por conta das características físicas, belas ou feias, que os 

indivíduos possuem, mas também pelos símbolos que eles portam, a forma como se 

apresentam para os outros. Nesse caso, no jogo dos espelhos sociais se constroem as relações 

interpessoais: 

 

As pessoas, primeiro, enxergam o visual depois é que elas chegam a você. 

Elas chegam a você primeiro pelo o que você aparenta ser. Eu digo assim 

porque às vezes até você mesmo tem dificuldade de chegar nas pessoas pelo 

o que você aparenta, né? (Nikê, 44 anos) 

 

Não adianta até quando você vai pruma entrevista de emprego, fica a que 

tiver melhor postura, a que tiver melhor arrumada, melhor maquiada. Às 

vezes você nem é essas coisas maravilhosas que a sociedade coloca: linda, 

cabelo liso, branca, tal tal tal, nas você tá bem arrumada, tem uma postura 

elegante, fica. Não adianta, eu vejo isso muito porque eu tenho uma loja no 

shopping e quem entra nas outras lojas de havaianas, até isso... Não precisa 

nem ser beleza não. Havaiana, shortinho, shortinho rasgado, uma blusinha, 

você não é atendido, o pessoal fica é com medo de você. Agora vá todo 

arrumado, eu vejo isso constantemente. (Pandora, 27 anos) 

 

Depende muito da ocasião, da pessoa. Mas se você anda sempre bem 

arrumadinha não interfere em nada. (Têmis, 55 anos) 

 

Sobre a interferência da aparência nas relações afetivas, os cuidados que se tem com 

o corpo, a beleza e o amor próprio (refletido na máxima “quem se ama, se cuida”) figuraram 

entre as respostas: 

 

Influencia um pouco. Nem tanto e nem tão pouco. Eu sou a favor que a 

mulher seja vaidosa, se conserve para várias coisas na vida, inclusive isso. 

Porque às vezes tem homem que não observa, não dá valor, mas tem outros 

que tão mais atento e é tão ruim se o marido ou namorado achar que você 

deve se ajeitar, melhorar isso e aquilo. Fica meio pesado você receber de um 

marido, de um namorado, de uma pessoa: Ô fulano se ajeite, você tá meio 

assim [ ] Aquela mulher relaxada, caída, sem se cuidar, sem arrumar seus 

cabelos, sem se pintar, sem nada. Deixa a pessoa mais caída. (Deméter, 67 

anos) 

 

Se tiver uma roda com um monte de gente bonita ou um monte de gente feia 

e um bonito, você se aproxima primeiro de quem? Do bonito. Aí depois que 

você troca conversa com ele e vê que ele é totalmente vazio e que o feio é 

totalmente mais agradável na conversa. Aí você se aproxima do feio, mas o 

feio precisou falar primeiro. Só calado, na aparência física você vai primeiro 

pro bonito. (Nikê, 44 anos) 
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Depende. Eu não sei explicar. Relações afetivas, familiares não. Afetivas de 

namoro, interfere, eu acho que interfere. Dependendo da pessoa que você 

esteja. Tem homem que quer a mulher lindíssima, sempre linda, sempre 

linda, sempre linda. Por isso muitas eu nem culpo, ficam neuróticas, 

querendo se emplastificar toda. Já tem outros que não, que aceitam você do 

jeito que você é. Meu marido, por exemplo, diz: Eu gosto de você é natural. 

E nem escovinha ele me deixa fazer. Porque ele gosta assim. Mas tem outros 

não, que não gostam. Então depende muito da relação, mas eu acho que 

interfere. (Pandora, 27 anos) 

 

Todo mundo gosta de ter alguém bonito do lado. E se alguém disser o 

contrário, não vai tá muito bem consigo mesmo. [ ] Se você tiver mal 

fisicamente com certeza vai afetar seu relacionamento com o marido ou com 

o companheiro que seja. Isso afeta porque você não fica bem. (Ártemis, 39 

anos) 

 

Porque é esse o negócio: Se você não ama a si próprio, como você vai amar 

o outro? É mais ou menos isso. (Diké, 23 anos) 

 

A beleza tornou-se uma promessa acessível para todas: sendo bela e bem cuidada, a 

mulher terá mais chance no mercado matrimonial. Por outro lado, estará presa e fadada a 

infelicidade se estiver fora dos padrões de beleza. Para ser uma mulher atualizada com o 

mundo, feliz no casamento e acima de tudo feliz consigo mesma será preciso cuidar da 

aparência, valorizando a sua beleza (BERGER, 2006). Todos esses pré-requisitos para a 

felicidade pessoal e amorosa, também contam no mercado de trabalho. Sobre a interferência 

da beleza no mercado de trabalho, elas disseram: 

 

Você pode ver hoje você chega nessas lojas aí, as meninas são todas 

arrumadinhas, bonitinhas. Eu acho que tem um pouco de seleção nesse tipo 

de coisa de aparência. Nas relações afetivas não. A gente vê que tem gente 

que até gosta das gordinhas, né? Que gosta de gordinhas. Gordinhas são 

felizes, são alegres. Agora no mercado de trabalho é pesado essa coisa da 

aparência.(Eumênides, 40 anos) 

 

Eu tenho uma amiga que ela é extremamente magra, feia, fisicamente. E ela 

tava desesperada atrás de emprego, aí eu liguei pra algumas amigas que são 

empresárias e elas tinham uma plaquinha de vendas na porta dela: 

Precisamos de vendedoras. E eu falei dessa minha amiga que ela conhecia, 

na mesma hora ela já dá uma desculpa, diz que a pessoa não tem o perfil pra 

ela, entendeu? Então, a beleza nesse caso interfere muito. Eu tenho outra 

pessoa que trabalha comigo que é extremamente gorda. Então além d‟ela já 

chegar nos lugares se achando inferior as pessoas, as pessoas quando ela 

chega também faz aquela, tem aquela diferença por ela ser gorda. Então eu 

acho que beleza interfere muito (Nikê, 44 anos) 

 

Interfere demais. Eu mesma quando estagiava eu era chamada pra ir fazer 

reuniões, palestras além do que era devido porque era pra ser divido entre 

mim e outra pessoa, mas porque a outra não era tão padrão, sempre era eu 



101 

 

que ia fazer. Quando era pra fora, era eu, quando era pra dentro da empresa, 

era ela. Então eu vi isso aí. A gente vê. (Pandora, 27 anos) 

 

O discurso das entrevistadas pode ser associado ao interesse que as diferentes classes 

destinam aos investimentos e a atenção que são dados à apresentação de si, além da 

consciência dos ganhos que ela (leia-se uma boa aparência) pode trazer, segundo Bourdieu: 

 

[...] os investimentos de tempo, esforços, privações, cuidados que elas [as 

classes] lhe dedicam, realmente, são proporcionais às oportunidades de 

lucros materiais ou simbólicos que, de uma forma razoável, podem esperar 

como retorno; e, mais precisamente, eles dependem, por um lado, da 

existência de um mercado de trabalho em que as propriedades cosméticas 

possam receber valor (em graus variáveis, segundo a natureza do ofício) no 

próprio exercício da profissão ou nas relações profissionais e, por outro, das 

oportunidades diferenciais de acesso a este mercado, e aos setores deste 

mercado, em que a valorização profissional recebe sua maior contribuição da 

beleza e de uma conduta digna. (2007a , p. 194) 

 

A beleza, segundo Dweck, Sabbato e Souza (2005), funciona como uma variável 

econômica que reflete nos mercados de trabalho, de bens e de serviços. Tanto quanto a 

inteligência, ela funciona como um elemento discriminador, é muito valorizada em 

determinados setores e influencia não só na contratação, mas também no salário. Os autores 

citados mencionam em seu artigo sobre o impacto socioeconômico da beleza pesquisas que 

concluem que a aparência física dos indivíduos influi em seus rendimentos. O prêmio pela 

beleza, tanto para homens quanto para mulheres, é a diferença de 5% a 10% a mais na 

remuneração, em diversos setores. Para algumas profissões, principalmente as que requerem 

contatos interpessoais, a aparência física torna-se mais importante e pessoas com “aparência 

acima da média” (leia-se as pessoas mais bonitas e bem vestidas) é a maioria no quadro dos 

empregados. 

Se a beleza pode fornecer uma confiança generalizada de imediato a quem a possui, 

ela também pode despertar uma série de sentimentos opostos. Situações em que homens e 

mulheres são julgados negativamente por serem bonitos são corriqueiras, segundo Teixeira 

(2001). Entretanto, segundo o autor, o viés negativo da beleza atinge principalmente as 

mulheres, pois a sociedade associa beleza a uma pressuposta disponibilidade sexual, já que as 

bonitas são mais assediadas e por isso estão mais vulneráveis e predispostas a ter um maior 

número de relacionamentos amorosos e sexuais. Não só a desconfiança relativa ao 

comportamento amoroso e sexual, a beleza também desperta inveja, vaidade e rivalidade 

como pode ser percebido no relato de uma entrevistada: 
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 A beleza eu acho que de vez em quando também atrapalha. Depende. Se for 

mulher atrapalha. [Por quê?] Porque se tiver outra mulher tem aquela 

questão da rivalidade: Ah, ela é mais bonita do que eu, então eu não vou 

querer ela na minha empresa. Isso acontece. (Selene, 22 anos) 

 

Mesmo que haja um lado negativo, os benefícios da boa aparência física são maiores 

e os indivíduos não deixam de se preocupar com a aparência, continuam buscando a beleza e 

a sensação de bem estar que ela provoca. Para duas entrevistadas esse é o grande diferencial 

nas relações sociais e especificamente nas relações de trabalho: 

 

É bom pra você ter até, como eu diria? Tratar bem as outras pessoas. Porque 

se você não se sente bem, você acaba se trancando, sendo mal humorada, 

acaba tratando mal as pessoas, descontando em pessoas que não tem nada a 

ver. (Diké, 23 anos) 

 

Como a beleza é subjetiva pra os olhos de quem vê. Se eu me sinto bonita 

comigo mesmo, sim! Quando a gente se sente feia, a gente não fica triste? 

Ah, eu tô tão gordinha. Ah, eu não quero sair de casa. Ah, esse cabelo tá um 

horror. A gente não fica assim? Então vai interferir na hora de ter um 

emprego? Vai. Porque se você não se acha bonita, não se sente confiante, o 

entrevistador vai perceber isso. Então ele não vai querer uma pessoa que 

tenha problema de confiança, de depressão na empresa dele, né? Então não é 

assim, não é que pra você conseguir um emprego você tem que ser uma 

modelo. Não! Você tem que ser confiante com a sua aparência. Você tem 

que se sentir bem com você mesma. Se você é gordinha e você se sente 

bonita gordinha. Acabou-se. (Atena, 31 anos) 

 

É preciso confiar na aparência que se tem, no corpo em que se vive. É preciso ter 

atitude, assim diz a sociedade atual que disponibiliza uma multiplicidade de belezas, em um 

panorama aparentemente democrático. O mais importante é o trabalho mental que se destina 

para se obter o corpo que mais se adequa ao estilo de cada mulher. Cuidar da beleza 

demonstra mais do que determinação, força de vontade e estado de espírito, demonstra a 

personalidade, a subjetividade e a atitude da mulher que se cuida e é feliz (ESPÍRITO 

SANTO; JACÓ-VILELA, 2007). 

A sociedade na perspectiva da beleza funciona como um espelho em que as pessoas 

se imaginam belas para responder o que esses outros sociais esperam delas, embora muito 

desse processo seja imaginário não há como desvinculá-lo de alguns padrões estabelecidos 

pela cultura e época histórica. Na fala das últimas entrevistadas percebemos claramente que a 

beleza é uma questão de atitude do indivíduo para com ele mesmo e, consequentemente, dele 

com o próximo e que para estar bonita é imprescindível sentir-se bonita e para sentir-se bonita 

é necessário sentir-se bem. O que ficou claro é que esse bem estar advém de uma 
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aproximação, para não dizer, um enquadramento com os padrões de corpos idealizados na 

atualidade. 

 

 

5 CONCLUSÃO 

 

 

É de grande importância ressaltar que as representações sociais através do corpo 

não podem ser compreendidas como realidades simples e homogêneas, pois são práticas que 

englobam diversos elementos econômicos, políticos e culturais, em sua totalidade (LE 

BRETON, 2006). O corpo esconde diálogos sociais e individuais, é um outdoor da sociedade 

na qual está inserido, observando-o na sociedade contemporânea podemos compreender e 

decifrar algumas das regras culturais que se tornaram padrões de culto para a beleza no 

universo feminino. 

Atualmente, notamos que a busca pelo enquadramento nos padrões de beleza vem 

associada a diversos discursos, como o da saúde, o do bem-estar, o da autoestima, o da 

longevidade. O que, de fato, não deixam de ter as suas parcelas de importância, mas não 

podemos considerá-los como os únicos norteadores de toda a busca por um melhoramento 

físico. A beleza tem uma grande parcela nessa busca por servir na sociedade atual como fator 

integralizante, como uma moeda de troca. 

O corpo e a beleza de corpos sempre foram retratados em diversas, para não dizer 

em todas, sociedades e épocas históricas. Na sociedade ocidental contemporânea, por 

vivenciarmos a “era da imagem”, do avanço tecnológico e da circulação quase que 

instantânea de imagens e fatos, percebemos a exaltação da imagem do corpo belo de forma 

mais nítida e intensa. 

Nessa exaltação do corpo belo, a imagem do corpo feminino se destaca não só por 

ser a que é mais veiculada na mídia, mas também porque há uma associação histórica do 

feminino com a beleza. O “mercado do embelezamento” frente a essa conjuntura disponibiliza 

produtos e serviços voltados para o público feminino reforçando a ideia de que hoje a beleza é 

democrática e, portanto, só é feia quem quer. Por o peso da feiura além de intolerável, ser 

excludente (NOVAES, 2004), inúmeras mulheres controlam, modificam e mantêm a forma 

dos seus corpos com as mais diversas práticas corporais e alimentares.  

Para as mulheres que se exercitam na “Única”, malhar em uma academia feminina 

é a maneira de cuidar da saúde e da beleza de forma mais higiênica e mais espontânea por não 
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haver preocupação com o fenômeno fisiológico da menstruação, nem com os olhares 

masculinos. O fato de ter somente mulher na academia torna a rotina de exercícios físicos 

mais divertida, pois no ambiente são tecidas relações de amizades e companheirismo, além de 

trocas de experiências em festas, confraternizações e eventos comemorativos e científicos. 

Embora algumas entrevistadas tenham dito que na academia feminina não há tanto controle 

das vestimentas e por isso elas se sentem mais à vontade para irem “vestidas de qualquer 

forma”, isso não corresponde com as observações feitas em campo. Por mais à vontade que se 

sinta em uma academia, quem vai para esse ambiente sabe que será visto e analisado e, 

geralmente, age na mesma direção (HANSEN; VAZ, 2006). Isso pode ser confirmado no fato 

de que para essas mulheres a forma do corpo e os comentários das outras mulheres da 

academia influenciam na percepção que elas têm do seu próprio corpo. 

Para a maioria das mulheres entrevistadas fazer amizade na academia é um 

incentivo a mais para não abandonarem a rotina cansativa dos exercícios físicos. Se por um 

lado a amizade serve como incentivo, ela também é uma fonte de cobrança. Na academia 

feminina, além da amizade e da cobrança, essas mulheres vivenciam a rivalidade através da 

otimização da forma do corpo, de como se chegou a ela e da força e resistência corporais que 

se tem. É importante dizer que a cobrança e a rivalidade são sempre feitas em tom de 

brincadeira. 

Há uma diferença entre as dinâmicas dos turnos da academia e essas podem ser 

associadas às diferenças das prioridades que as mulheres estabelecem nesse espaço. Enquanto 

as mulheres que malham no turno da manhã estão mais dispostas a fazer trocas simbólicas, as 

mulheres do turno tarde/noite estão mais preocupadas em fazer as suas séries de exercícios. 

Isso não significa dizer que as primeiras também não estejam preocupadas com o treino e nem 

que no turno tarde/noite não haja trocas simbólicas e relações de amizades. O fato é que 

aparentemente há a predominância de um ambiente mais pessoal no turno da manhã e um 

ambiente mais impessoal no turno tarde/noite. 

Para as mulheres pesquisadas, a alimentação tem um grande peso na construção 

de um corpo bonito e saudável. Para manter a forma magra (ou para emagrecer) e a saúde dos 

corpos, elas seguem ou tentam seguir uma alimentação mais saudável baseada no discurso 

médico nutricional. A relação que elas têm com a comida nem sempre é tranquila, a sensação 

de culpa ou de fracasso surgem quando elas se excedem na quantidade de alimentos ingeridos. 

Todas as calorias devem ser queimadas até mesmo antes de serem ingeridas. Se o castigo do 

corpo é a língua, nesse caso, o castigo do corpo gordo é a academia. 
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O conceito de saúde para as mulheres entrevistadas está associado à beleza, bem 

estar e felicidade. Nessa relação, o bem estar está relacionado à forma corporal e quanto mais 

próxima essa estiver dos padrões de beleza idealizados pela sociedade contemporânea, mais 

próximos da felicidade estarão essas mulheres. Para tanto, elas lançam mão de todos os 

cuidados possíveis com o corpo e com a beleza: além dos exercícios físicos, elas fazem uso de 

cremes dermocosméticos, frequentam salões de beleza e clínicas de estéticas e cogitam (as 

que ainda não fizeram) a realização de cirurgias plásticas estéticas. 

Os cuidados de si expressos nas práticas corporais e alimentares dessas mulheres 

evocam os valores norteadores da sociedade atual. A busca de um corpo magro, jovem, que 

demonstre saúde, poder e felicidade impulsiona também a economia mundial. Para as 

entrevistadas, investir tempo e dinheiro nos cuidados de si é mais do que válido, é necessário, 

pois a aparência bem cuidada não só reflete o “eu interior” como também tem a capacidade de 

modificá-lo – há uma relação intrínseca entre aparência física e bem estar. Para elas, a 

aparência influencia nas relações sociais, amorosas e, por vezes, é determinante nas relações 

profissionais.  

Os indivíduos criam, na sociedade, padrões que estão associados aos valores 

simbólicos e imaginários sobre o corpo que geram dinâmicas sociais e subjetividades 

diversificadas. Através dessa pesquisa na academia exclusivamente feminina pude 

compreender que o domínio do corpo e a valorização da aparência faz parte da construção 

identitária feminina.  
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APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E LETRAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANTROPOLOGIA E ARQUEOLOGIA 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidada para participar, como voluntária, em uma pesquisa. Cabe a você 

decidir se quer participar ou não. Por favor, não se apresse em tomar a decisão. Leia 

cuidadosamente o que se segue e pergunte à responsável pelo estudo qualquer dúvida que 

você tiver. Este estudo está sendo conduzido pela Dra. Maria Lídia Medeiros de Noronha 

Pessoa. Após ser esclarecida sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do 

estudo, assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é da 

pesquisadora responsável. Em caso de recusa você não será penalizada de forma alguma. Em 

caso de dúvida você poderá procurar a pesquisadora responsável ou o Comitê de Ética em 

Pesquisa da UFPI – CEP, nos locais e telefones abaixo: 

 

Pesquisadora responsável (orientadora): Profª Drª Maria Lídia Medeiros de Noronha Pessoa 

Instituição/Departamento: Universidade Federal do Piauí – Programa de Pós-Graduação em 

Antropologia e Arqueologia 

Telefone Institucional: (86) 3237-2152 

Telefone para contato (inclusive a cobrar): (86) 9921-3857 

Pesquisadora mestranda: Joana Campos Rocha 

Telefones para contato: (86) 9921-5245. 

Comitê de Ética em Pesquisa: Campus Universitário Ministro Petrônio Portella - Bairro 

Ininga. Centro de Convivência L09 e 10 - CEP: 64.049-550 - Teresina – PI. Telefone para 

contato: (86) 3215-5734 - email: cep.ufpi@ufpi.br web: www.ufpi.br/cep 

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA: 

Título do projeto: Corpo belo: um estudo antropológico em academia feminina 

 

O objetivo desta pesquisa é compreender como ocorre a construção da simbolização do corpo 

belo da mulher, tendo como referência o ideal corrente de “domínio de si” e “hipervalorização 

da aparência”, por meio de uma das técnicas de produção e/ou modificação do corpo: a 

atividade física feita em uma academia de ginástica feminina da cidade de Teresina.  

Para isso precisamos construir dados através da observação participante e de entrevistas, com 

a utilização do gravador, com as alunas e funcionárias da academia. A entrevista terá inicio 

diante da autorização da participante por meio da assinatura deste Termo de Consentimento.  

Tanto a observação participante quanto as entrevistas serão orientadas por um roteiro 

previamente elaborado, mas flexível para a incorporação de novos instrumentos e técnicas 

significantes. 

 A pesquisa não traz quaisquer riscos, prejuízos, desconforto, lesões, ressarcimento de 

despesas e benefícios diretos para a participante. Fica garantido o sigilo da participante e das 
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informações por ela prestadas, bem como o direito de retirar o consentimento a qualquer 

tempo sem qualquer ônus. 

Se você concordar em participar desse estudo, seu nome e identidade serão mantidos em 

sigilo. A menos que requerido por lei ou solicitação, somente as pesquisadoras, Comitê de 

Ética independente e inspetores de agencias regulamentadoras do Governo (quando 

necessário) terão acesso as suas informações para verificação dos dados do presente estudo.  

Assinatura da pesquisadora: _______________________________________________ 

 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO 

 

Eu,________________________________________________________________________, 

RG_________________, CPF_____________________, abaixo assinado, concordo em 

participar da pesquisa Corpo belo: um estudo antropológico em academia feminina, como 

sujeito. Fui devidamente informada e esclarecida pela mestranda Joana Campos Rocha sobre 

a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como de que não há nenhum risco e 

benefícios diretos decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que posso retirar meu 

consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade.  

 

Teresina, _______ de __________________ de 2010. 

 

____________________________________________________ 

Assinatura do sujeito ou responsável 

 

Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimentos sobre a pesquisa e aceite do 

sujeito em participar 

 

Testemunhas (não ligadas à pesquisa): 

Nome: __________________________________________  

 

Assinatura:_______________________________________ 

 

 

Nome: __________________________________________ 

 

Assinatura:_______________________________________ 
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APÊNDICE B – Roteiro de Entrevistas – Alunas 

 

 Básicos 

• Idade 

• Escolaridade 

• Profissão 

• Estado civil 

• Religião 

 

  Específicos  

 Academia 

• Por que você começou a frequentar academias? 

• E hoje, por que você frequenta? 

• Você gosta de frequentar a academia?  

• Quais as atividades você faz na academia? 

• Quais as atividades que você mais gosta de fazer? Por quê? 

• Quais as que você menos gosta de fazer? Por quê? 

• Você acha divertido malhar? 

• Quantas horas diárias você destina a atividade física?  

• Pratica quantos dias por semana?  

• Como você se sente quando não vem para a academia?  

• E como se sente quando vem para a academia? 

• O que mudou em sua vida depois que começou a malhar? Por quê? 

• Por que você optou por malhar nessa academia (exclusiva para mulheres)? 

 

 

 Sociabilidades na academia 

• Como é a sua relação com as professoras? 

• Como essa relação se estabeleceu? 

• Como é a sua relação com as outras alunas? 

• Você fez amizades na academia? 

• Você acha importante fazer amizades na academia? Por quê? 

• As outras alunas influenciam na percepção que você tem do seu corpo? 

• Como se dá essa influência?  

• As professoras influenciam na percepção que você tem do seu corpo? 

• Como se dá essa influência? 

• O que você acha dos eventos promovidos pela academia? 

• Você frequenta esses eventos? 

 

 Concepção de padrão de beleza, Consumo de técnicas corporais  

• Qual a sua concepção de saúde? 

• Qual a sua concepção de beleza? 

• Para você, o que é um corpo bonito? 

• O que é cuidar do corpo? 

• Quais os cuidados que você tem com o corpo e com a beleza? 

• Faz tratamentos em clinicas de estética, dietas, frequenta salões de beleza? 
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• Faz uso de algum remédio para engordar ou emagrecer? 

• Toma suplementos? 

• O que você acha de investir em cuidados com o corpo e com a beleza? 

• Você investe muito nisso? 

• Em média, quanto do seu orçamento você investe nisso? 

• Você está satisfeita com o seu corpo? 

• Qual seria o corpo ideal? 

• Qual o modelo de corpo você gostaria de alcançar? 

• Fez ou pretender fazer alguma cirurgia plástica?  

• O que mudaria. Por quê? 

• Você acha que a aparência interfere nas relações sociais?  

• E nas relações afetivas?  

• E no mercado de trabalho? 

• Quando começou a se preocupar com o seu corpo? 

• Você se preocupa mais com o seu corpo agora?  

 

 Alimentação e Consumo 

• Como é a sua alimentação? 

• Como é a sua relação com a comida? 

• Você faz dieta? 

• Para você, qual a importância de se fazer dieta? 

• Consome esses alimentos da moda, como ração humana, carboidratos integrais? 
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APÊNDICE C – Roteiro de Entrevista – Gerente da academia 

 

 Básicos 

• Idade 

• Naturalidade 

• Escolaridade 

• Profissão 

• Estado civil 

• Religião 

 

 

 Específicos  

 Academia 

• Como surgiu a ideia de abrir uma academia exclusiva para mulheres? 

• Desde quando existe essa academia? 

• Para qual tipo de público feminino a academia está voltada? 

• Foi você que idealizou a decoração da academia? 

• Ela foi baseada em que? 

• Você acha que há relação entre a decoração e o público da academia? 

• Qual a intenção dos quadros dispostos na academia? 

• Por que servir chá? 

• Você malha? 

• Quantas horas diárias você destina a atividade física?  

• Pratica quantos dias por semana?  

• Como você se sente quando não consegue malhar? 

• E como se sente quando consegue malhar? 

• O que mudou em sua vida depois que começou a malhar? Por quê? 

 

 Sociabilidades na academia 

• Como é a sua relação com as professoras? 

• Como essa relação se estabeleceu? 

• Como é a sua relação com as alunas? 

• Como essa relação se estabeleceu? 

• Você fez amizades na academia? 

• Você acha importante fazer amizades na academia? Por quê? 

• As outras alunas influenciam na percepção que você tem do seu corpo? 

• Como se dá essa influência?  

• Você acha que influência na percepção que as alunas têm dos corpos delas?  

• Como se dá essa influência?  

• Qual a importância de promover eventos na academia? 

• Há diferenças entre os turnos na academia?  

• A que se deve essa diferença? 

 

 Concepção de padrão de beleza, Consumo de técnicas corporais 

• Qual a sua concepção de saúde? 

• Qual a sua concepção de beleza? 
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• Para você, o que é um corpo bonito? 

• O que é cuidar do corpo? 

• Quais os cuidados que você tem com o corpo e com a beleza? 

• Faz tratamentos em clinicas de estética, dietas, frequenta salões de beleza? 

• Faz uso de algum remédio para engordar ou emagrecer? 

• Toma suplementos? 

• O que você acha de investir em cuidados com o corpo e com a beleza? 

• Você investe muito nisso? 

• Em média, quanto do seu orçamento você investe nisso? 

• Você está satisfeita com o seu corpo? 

• Qual seria o corpo ideal? 

• Qual o modelo de corpo você gostaria de alcançar? 

• Fez ou pretender fazer alguma cirurgia plástica?  

• O que mudaria. Por quê? 

• Você acha que a aparência interfere nas relações sociais?  

• E nas relações afetivas?  

• E no mercado de trabalho? 

• Você leva utiliza o critério da aparência para contratar as funcionárias da academia?  

• Quando começou a se preocupar com o seu corpo? 

 

 Alimentação e Consumo 

• Como é a sua alimentação? 

• Como é a sua relação com a comida? 

• Você faz dieta? 

• Para você, qual a importância de se fazer dieta? 

• Consome esses alimentos da moda, como ração humana, carboidratos integrais? 
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APÊNDICE D – Roteiro de Entrevista – Professora  

 

 Básicos 

• Idade 

• Estado civil 

• Naturalidade 

• Escolaridade 

• Profissão 

• Religião 

 

 Específicos  

 

 Academia 

• Você malha? 

• Por que você começou a frequentar academias? 

• E hoje, por que você frequenta? 

• Você gosta de frequentar academias?  

• Quais as atividades que você faz na academia? 

• Qual a atividade que você mais gosta de fazer? Por quê? 

• Você acha divertido praticar atividade física? 

• Quantas horas diárias você destina a atividade física?  

• Pratica quantos dias por semana?  

• Como você se sente quando não vai para a academia?  

• E como se sente quando vai para a academia? 

• O que mudou em sua vida depois que começou a frequentar a academia? Por quê? 

• Por que você escolheu essa academia (exclusiva para mulheres)? 

 

 Exercício da profissão e Sociabilidades na academia 

• Por que você escolheu o curso de Educação Física? 

• Você está satisfeita com a sua escolha profissional? 

• Desde quando você trabalha em academia de ginástica? 

• Por que você trabalha em academia? 

• Você gosta de trabalhar em academia de ginástica? 

• Qual a sua função na academia? 

• Como é o exercício da sua função nessa academia? 

• Quais os critérios que vocês utilizam para fazer o programa de treinamento (ficha) de 

cada aluna? 

• O que a maioria das alunas pede? (hipertrofia, emagrecimento) 

• Até ponto o desejo das alunas em relação ao corpo pode ser atendido por você? 

• Como é a sua relação com as alunas? 

• Como essa relação se estabeleceu? 

• Como é a sua relação com as outras professoras? 

• Como essa relação se estabeleceu? 

• Essa relação é só profissional? 

• Você fez amizades na academia? 
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• Você acha importante fazer amizades na academia? Por quê? 

• As alunas influenciam na percepção que você tem do seu corpo? 

• Como se dá essa influência? 

• Você acha que influência na percepção que as alunas têm dos corpos delas?  

• Como se dá essa influência?  

• O que você acha dos eventos promovidos pela academia? 

• Você frequenta esses eventos? 

 

 Concepção de padrão de beleza, Consumo de técnicas corporais 

• Qual a sua concepção de saúde? 

• Qual a sua concepção de beleza? 

• Para você, o que é um corpo bonito? 

• Para você, o que é cuidar do corpo? 

• Quais os cuidados que você tem com o corpo e com a beleza? 

• Faz tratamentos em clinicas estéticas, dietas, salões de beleza? 

• Faz uso de alguma substância que altera o metabolismo, tais como uso de remédio à 

base de anfetaminas? 

• O que você acha de investir em cuidados com o corpo e com a beleza? 

• Você investe muito nisso? 

• Quanto do seu orçamento você investe? 

• Você está satisfeita com o seu corpo? 

• Qual seria o corpo ideal? 

• Qual o modelo de corpo você gostaria de alcançar? 

• Fez ou pretender fazer alguma cirurgia plástica?  

• O que mudaria. Por quê? 

• Você acha que a aparência interfere nas relações sociais?  

• E nas relações afetivas?  

• E no mercado de trabalho? 

• Quando começou a se preocupar com o seu corpo? 

• Você se preocupa mais com o seu corpo agora?  

 

 Alimentação e Consumo 

• Como é a sua alimentação? 

• Como é a sua relação com a comida? 

• Você faz dieta? 

• Para você, qual a importância de se fazer dieta? 

• Você consome esses alimentos da moda: ração humana, frutas orgânicas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


