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RESUMO 

 

A minha investigação, nesta dissertação, diz respeito às mulheres que não são atletas 

profissionais, porém, se dispõem a adequar sua rotina à prática regular de atividade física 

intensa e a dietas específicas, em busca de uma vida considerada por elas saudável, mas 

também, especialmente, conquistam um corpo dotado de hipertrofia muscular, uma estética 

que aparentemente se contrapõe aos padrões de beleza direcionados às mulheres hoje em dia. 

Trata-se de um fenômeno social em grande expansão no Brasil, as mulheres fitness. Para 

entender esse estilo de vida, tracei um percurso que discute desde as concepções de corpo 

adotadas pelas ciências sociais, passando pela trajetória histórica das mulheres nos esportes, 

que abre portas para as não atletas acessarem atividade física, como também o modo que as 

academias de ginástica chegaram ao formato atual, amplamente frequentado por mulheres. 

Propus-me a desenvolver um empreendimento etnográfico que consistiu em frequentar e 

observar duas academias de ginástica e uma Box CrossFit; acompanhar páginas nas redes 

sociais que permeiam o universo fitness que me permitiram visualizar postagens diárias que 

esboçam o cotidiano; observar produtos midiáticos selecionados, buscando desenvolver 

criticamente notas e comentários cuidadosos sobre como matérias de jornais, revistas e 

programas de televisão tem abordado o assunto das mulheres que adotaram o estilo de vida 

fitness; problematizar discursos médico-científicos acerca de corpo, noções de saúde e 

alimentação saudável. Para isso, distribui 15 cartazes por academias de diferentes regiões de 

Goiânia, divulgando um questionário online em busca de contemplar mulheres que desejam 

adotar esse estilo de vida. Por fim, realizei oito entrevistas, indicadas pela formação de uma 

rede, usando o método de histórias de vida, tudo isso apoiada em uma abordagem sociológica 

feminista.  

 

Palavras-chave: Mulheres. Estilo de vida. Fitness. 



 

 

ABSTRACT 

 

This investigation concerns women who are not professional athletes, but who are willing to 

adapt their routine to the regular practice of intense physical activity and specific diets, in 

search of a life considered healthy by them, but it also, especially, concerns those women who 

have bodies endowed with muscle hypertrophy, an appearance that apparently contrasts with 

the beauty standards for women nowadays. It is a growing social phenomenon in Brazil: 

physically fit women. In order to understand this lifestyle, I traced a path that discusses the 

body conceptions adopted by social sciences, going through the historical trajectory of 

women in sports, which opens doors for non-athletes to access physical activity, as well as the 

way that health clubs reached the current design, which have been increasingly frequented by 

women. I set out to develop an ethnographic research that consisted of: attending and 

observing two health clubs and a Box CrossFit gym; following pages on social networks that 

permeate the fitness universe, which allowed me to see daily posts that show aspects that 

revolve around its daily life; observing selected media products, seeking to critically develop 

careful notes and comments on how articles in newspapers, magazines and television 

programs have addressed the issue of women who have adopted the fitness lifestyle; 

problematizing medical scientific discourses about the body, notions of health and healthy 

diets. To this end, I distributed 15 posters to health clubs in different regions of Goiânia, 

disseminating an online questionnaire in search of women who wished to adopt this lifestyle. 

Finally, I conducted eight interviews, based on the creation of a network, using the life history 

method, guided by a feminist sociological approach. 

 

Keywords: Women. Lifestyle. Fitness. 
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

A arte de pensar sem riscos. Não fossem os caminhos da 

emoção a que leva o pensamento, pensar já teria sido 

catalogado como um dos modos de se divertir.  
(Clarice Lispector, 1984) 

 

Foi ao “brincar de pensar” que me fiz socióloga e, assim, assumi os riscos e as 

responsabilidades que isso acarreta. Entendi que a/o socióloga/o deve ser capaz de 

compreender a diversidade da realidade social e desvendar seu caráter complexo, ambíguo e 

inesgotável, devendo se dedicar ao reconhecimento das várias faces que englobam o social. A 

multiplicidade de questões acerca do papel do sociólogo no Brasil será pautada pela 

sociedade em mudança. Para tanto, o sociólogo brasileiro Florestan Fernandes (1977) propõe 

um caminho fundado na criatividade e na originalidade. 

Afinal, o saber sociológico pressupõe não determinismos necessários e invencíveis e 

também certos condicionamentos sociais que possam romper com os preconceitos e explicar 

à sociedade brasileira as raízes que fundam sua vida social, política e cultural. A sociologia 

deve ser produzida em vista da preocupação não só com a investigação empírica e com a 

construção teórica, mas também em vista de um enfrentamento com os problemas coletivos e 

sociais, que, quando desmistificados, levam a um enfrentamento dos dilemas nacionais 

(LODO, 2006). 

A minha investigação nesta dissertação se direciona a mulheres que não são atletas 

profissionais, porém, se dispõem a adequar suas rotinas à prática regular de atividade física 

intensa e a dietas muito específicas em busca de uma vida considerada por elas saudável, 

mas, ademais, especialmente, buscam um corpo dotado de hipertrofia muscular, conquistando 

uma estética que aparentemente se contrapõe aos padrões de beleza direcionados às mulheres 

hoje em dia.1 Trata-se de um fenômeno social em grande expansão no Brasil, as mulheres 

fitness.2 

 
1  O corpo magro hegemônico. Talvez resultante do processo de colonização do Brasil em que a magreza foi 

imposta às mulheres brasileiras provavelmente desde o projeto higienista burguês do século XIX, propondo 

um novo modelo de sociedade inspirado nas metrópoles europeias. O ideal do corpo gordo medieval, 

símbolo de êxito social e econômico é gradativamente substituído por corpos mais verticalizados, alongados, 

silenciosos e contidos, com o respaldo do discurso médico-científico (Europa do século XVIII e início do 

século XIX), que apontava o excesso de comida como o causador de diversas doenças e mortes prematuras, 

e pela lógica do capitalismo industrial, na qual os corpos dos indivíduos são tomados como objetos úteis ao 

desenvolvimento do capital (SOARES, 1994).  
2  Fitness é uma palavra que aparecerá várias vezes no texto e pode ser traduzida como “estar em boa forma 

física” ou “aptidão física”. Já o termo “mulheres fitness” surgiu durante o trabalho empírico.  
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Já em meados da década de 1990, Denise Sant’Anna (1995, p. 137) notava indicativos 

dessa tendência:  

 

A própria aparência autêntica e natural valorizada nessa época (anos 60) exige, 

imediatamente, o conhecimento e o uso de diversos produtos. Pois, nas revistas, os 

cabelos podem ser vistos molhados e “ao natural”, na medida em que estejam bem 

nutridos e bem lavados; a mulher aparece de mini-saia e de bikini (mais tarde, de 

tanga) na medida em que seu corpo está devidamente bronzeado, depilado e vestido 

com cremes (e, recentemente, com músculos). (grifos meus). 
 

Nesse artigo, a autora faz uma reflexão crítica sobre diferentes formas culturais 

ligadas a noções de embelezamento feminino sob uma perspectiva histórica. Ela nos mostra 

que compreender as mudanças ocorridas nas formas de problematizar as aparências, os 

modos de conceber e de produzir o embelezamento, implica perceber a coerência das 

representações que, ao longo do tempo, acentuam a repulsa pelas aparências consideradas 

feias. 

Apesar de não se aprofundar na questão da feiura,3 ela faz um breve e muito 

interessante caminho pelas nuanças da história de “como ser bela” no Brasil: perpassada pelo 

ideal das elites de serem modernas e civilizadas, vai desde a noção de beleza vinculada à 

saúde, enquanto feiura é sinônimo de doença (1900-1930); passando pela imagem da beleza 

como dom em que ser bela era ser pura (primeira metade do século XX); posteriormente, ela 

fala sobre a máxima de que “só é feia quem quer”, pois o mundo da beleza se abrange e, 

agora, todas podem ter acesso ao que lhes era ocultado, portanto, a feiura é consequência de 

falta de confiança e frustrações secretas. Sant’Anna explica também que nos anos 1950 e 

1960 houve intenso estímulo à obsessão higiênica, característica dos discursos de médicos e 

moralistas do passado, recomendada nas revistas e manuais de beleza, mas finaliza dizendo 

que, a partir dos anos 1960, as imagens publicitárias, as revistas e os manuais promovem, ao 

invés do esforço em nome da beleza, “o prazer de se embelezar”, sugerindo um 

contentamento único e solitário de cuidar do próprio corpo.  

Todos esses momentos foram contextualizados conforme a situação política e cultural 

de cada época. Denise Sant’Anna dá enfoque às estratégias e pedagogias das condutas que a 

publicidade, juntamente com a indústria da beleza, utilizam para influenciar e manipular o 

comportamento das mulheres em relação aos cuidados de si e ao embelezamento, até chegar 

 
3  Sobre feiura, ver Joana V. Novaes, em O intolerável peso da feiura: sobre as mulheres e seus corpos. Rio de 

Janeiro: PUC-Rio; Garamond, 2006.  
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ao ponto de parecer que o corpo se transforma, então, no único guia e na principal finalidade 

do processo embelezador.  

Optei por retomar todo o trabalho traçado por ela para tentar complementar esses 

fragmentos de uma história do corpo no Brasil, incluindo o universo digital, tão atual, novo e 

a cada dia mais inserido na vida das pessoas. Hoje, além das revistas, programas de televisão 

e campanhas publicitárias, temos possibilidades incomensuráveis de propagação de 

informações disponíveis por meio da internet. Especificamente em relação aos cuidados de si 

e ao embelezamento feminino, não apenas os meios formalizados como também as redes 

sociais virtuais se dedicam a tratar “livremente” os mais diversos assuntos voltados para esse 

tema.  

Para entender melhor do que se trata esse universo digital ao qual me refiro, algumas 

informações são fundamentais. A internet e sua democratização sem dúvida fazem parte das 

grandes revoluções da humanidade, propiciando, nos séculos XX e XXI, uma postura cada 

vez mais ativa e com mais liberdade de expressão. No contexto digital, ficou mais fácil ter 

informações e opinar sobre elas. A relação cotidiana das pessoas com as mídias sociais 

aproximou a vida privada e pública, ampliou a rede de relacionamento, enfraquecendo 

barreiras culturais, econômicas e geográficas, além de estabelecer uma nova forma de se 

relacionar (CASTRO, 2014). 

Não quero, aqui, fazer alusão às “maravilhas” que a internet pode nos trazer. O blog, 

por exemplo, assim como outras redes sociais virtuais, tem transformado a forma de se 

comunicar, consumir e se comportar. Considero um assunto inevitável, que merece muita 

atenção de nós, cientistas sociais, e que será problematizado posteriormente em tópico 

específico da dissertação. 

Além disso, admito o poder de uniformização, conformismo e de sujeição de nós, 

mulheres e homens, às normas da aparência e da sedução impostas pelo discurso das mídias. 

Fiz uma busca pela internet e constatei que, nos últimos seis meses, as dez revistas semanais 

mais vendidas no Brasil4 fizeram pelo menos uma matéria sobre mulheres com músculos, 

todas tomadas pela ideia de que as mulheres devem ser sexualmente atraentes. Ora essa ideia 

 
4  Conforme dados divulgados em 2013, disponíveis em http://lista10.org/, foi organizado o seguinte ranking: 

1º. Veja – média de 1.098.642 exemplares por semana; 2º. Época – 417.798; 3º. IstoÉ – 344.273;4º. Caras – 

279.458; 5º. Viva Mais – 167.723; 6º. Ana Maria – 167.419; 7º. Contigo – 139.115; 8º. Tititi – 122.601; 9º. 

Minha novela – 98.859; 10º. Malu – 93.982. Até o momento, o Instituto Verificador de Circulação, entidade 

sem fins lucrativos que tem por objetivo certificar as métricas de desempenho de veículos impressos e 

digitais, não informou dados mais atualizados.  
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aparece em forma de dicas, ora questionando diretamente se essas mulheres são sexualmente 

atraentes.  

À mulher são reservadas práticas que devem sempre preservar “atributos inatos” do 

seu ser, sua beleza, fragilidade, maternidade. Pensando as possibilidades do corpo feminino 

por esse eixo, realizar ou não determinadas atividades acaba se traduzindo em uma 

especialização dos sexos. Ao serem exigidos níveis inatingíveis de beleza, a mulher pode 

passar a ter uma especialidade, a de ser bela, e tudo que se distancie desse encargo, conforme 

os valores estéticos da época, deve-lhe ser negado (KNIJNIK, 2001, p. 37). 

Até mesmo as atletas profissionais de alto rendimento, que têm o fortalecimento da 

musculatura como um dos fatores primordiais para o bom desempenho esportivo, não estão 

imunes ao tal mito da beleza. São contradições que marcam os corpos das mulheres atletas, 

corpos femininos e atléticos. A pesquisadora Jorunn Kolnes, em um trabalho no qual realizou 

uma série de entrevistas com atletas de alto nível pertencentes a equipes nacionais femininas 

da Noruega, constatou que a mulher atleta se vê obrigada a reproduzir e a se conformar com 

ideologias contraditórias de modelos estereotipados de feminilidade, exigidos pelo público e 

pela mídia, principalmente no que tange às suas imagens:  

 

Enquanto os homens atletas são descritos nos termos de suas façanhas, 

competitividade, sua força física e psicológica, da sua bravura por jogarem mesmo 

estando seriamente machucados, as mulheres atletas são descritas nos termos de sua 

aparência física, sua feminilidade, seu comportamento não-competitivo e de seus 

relacionamentos. (KOLNES, 1995, p. 71). 

 

Assim, podemos pensar que, em meio às noções de feminilidade, pode existir uma 

preocupação real que as mulheres praticantes de exercícios físicos fiquem masculinizadas, 

afastando-se dos ideais de beleza e maternidade “apropriados” a elas. 

Naomi Wolf (1992), em sua obra O mito da beleza – como as imagens de beleza são 

usadas contra as mulheres, faz um alerta sobre a cilada dos ideais de beleza normatizados e 

naturalizados, na medida em que cerceiam nossas opções e tornam impositivas simples 

questões de escolha – se usamos maquiagem ou não, se ganhamos peso ou não, se nos 

submetemos a cirurgias ou as evitamos, se transformamos nosso corpo, rosto e roupas em 

obras de arte ou ignoramos totalmente os enfeites.  

E me provoca: se é mesmo uma ideologia que se fortalece ao assumir a função de 

coerção/controle social que os mitos da maternidade, domesticidade, castidade e passividade 
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estão deixando de realizar na sociedade contemporânea, o mito da beleza colaboraria para 

uma estratégia de controle dos corpos das mulheres?  

Tentei, até aqui, reproduzir o cenário no qual me inseri e esboçar como o fenômeno 

das mulheres fitness se apresenta a mim. Com esta pesquisa, proponho entendermos melhor 

em que consiste esse estilo de vida adotado por tantas mulheres, apostando num olhar 

feminista sociológico que tenta problematizar as abordagens, em geral sexistas, que vem 

sendo colocadas diante do assunto.  

 

1.1 Pensando o percurso da pesquisa de campo e escolhas metodológicas  

 

Para elucidar os questionamentos que coloquei no decorrer da introdução, investi em 

um percurso metodológico que combina diferentes estratégias. Primeiramente, iniciei a 

pesquisa de campo não apenas observando, mas também praticando uma atividade física 

muito comum entre as mulheres fitness, a musculação, também chamado de exercício 

resistido, seguindo as prescrições de treino e dieta. Permaneci durante um ano (entre junho de 

2013 e julho de 2014) frequentando as salas de musculação e praticando, pelo menos três 

vezes por semana, variando entre uma academia de médio porte e outra de grande porte. Em 

seguida, de agosto de 2014 até os dias atuais, me voltei para a prática do CrossFit,5 que 

consiste em executar movimentos funcionais constantemente variados e realizados a uma 

intensidade relativamente alta. 

Foi assim que iniciei um cauteloso trabalho etnográfico, que foi se tornando mais 

interessante à medida em que eu me aproximava das outras alunas. A atividade física em si 

não foi a maior dificuldade, visto que eu já havia experimentado movimentar/disciplinar meu 

corpo em outras práticas, como a natação, a yoga e o kickboxing, mas sim realizar um 

distanciamento das tantas pré-noções, fundamental para uma etnografia digna. 

Entendo que a etnografia não se trata apenas de um método, mas de uma forma de ver 

e ouvir, uma maneira de interpretar, uma perspectiva analítica, a própria teoria em ação.6 

Ademais, “em um mundo dominado por julgamentos de valores apressados, a antropologia7 e 

a etnografia como seu exercício, tornam-se um modo de conhecimento que se caracteriza pela 

 
5  As implicações de ter me dedicado a duas atividades físicas diferentes durante a pesquisa serão tratadas 

adiante.  
6  Concordando com Mariza Peirano, ver: PEIRANO, Mariza. Etnografia, ou a teoria vivida. Ponto Urbe – 

Revista do Núcleo de Antropologia Urbana da USP, v. 2, versão 2.0, 2008.  
7  Particularmente, usaria o termo Ciências Sociais, pois acredito que as “outras” ciências também oferecem 

tais possibilidades.  
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atenção permanente ao contexto e à comparação, construído em constante referência às 

dimensões da cultura e da linguagem” (PEIRANO, 2008, p. 5).  

Apesar desse olhar tão de perto ter sido arrojado, me inspirei em dois grandes 

trabalhos sociológicos de metodologias aproximadas: a pesquisa empreendida por Michael 

Burawoy que, por mais de 20 anos, trabalhou como operário em diferentes países analisando 

importantes transformações no mundo do trabalho por meio do “método do estudo de caso 

ampliado”, um método etnográfico-histórico-crítico-reflexivo que consistiu em passar um 

período de tempo longo com os trabalhadores, observando as nuances de suas vidas e 

compreendendo as forças sociais que moldaram suas experiências, a fim de extrair o geral do 

singular, mover-se do “micro” ao “macro” e conectar o presente ao passado em antecipação 

ao futuro.8 Desse modo, ele busca superar as interpretações reducionistas da classe operária, 

que não apreendiam o papel da consciência de classe no processo de produção da disciplina 

fabril. 

Pensando na reflexividade como ferramenta metodológica, comum na teoria da prática 

em Pierre Bourdieu e na teoria da estruturação em Anthony Giddens, retomo a fala de Sergio 

Costa no XXV Encontro da Anpocs, em 2001, em que cita Giddens e esclarece por 

reflexividade, “o exercício da apropriação crítica dos conhecimentos que a sociedade produz 

sobre si mesma e as possibilidades de redefinição dos próprios papéis sociais que nascem 

com tal apropriação”. O autor complementa dizendo que se trata de um movimento em que 

não apenas as tradições podem ser tratadas criticamente, mas os próprios valores e 

instituições modernos se tornam o objeto da permanente vigilância crítica. O agir reflexivo, 

potencializado pelos mecanismos de desencaixe,9 cruzariam, segundo Giddens, as diversas 

esferas sociais, da cultura à intimidade, conformando-se, desse modo, as bases de um projeto 

reflexivo do eu. 

Então, os modelos tradicionais de família e a sexualidade voltada para a reprodução 

são substituídos pela construção pessoal da autoidentidade e por uma “democracia das 

emoções” – a crescente igualdade de gênero, o tratamento das crianças no interior da família 

como sujeitos de direito e a negociação dialógica permanente dos papéis pessoais. Costa 

(2001) diz que, para Giddens, tais mudanças na esfera da intimidade representam, em boa 

 
8  Ver BURAWOY, M. Marxismo sociológico. São Paulo: Alameda, 2013; bem como a entrevista de Michael 

Burawoy à Ruy Braga para a Revista Cult, Edição 139, de setembro de 2009.  
9  Os mecanismos de desencaixe são definidos por Giddens (1991, p. 52) como fornecedores de meios de 

grandes extensões de tempo-espaço, retirando as relações sociais de sua “situacionalidade” em locais 

específicos. Revela, ainda, o quanto a apropriação reflexiva do conhecimento é intrinsecamente energizante, 

mas também necessariamente instável.  
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medida, a contraparte necessária das transformações alavancadas com a crescente integração 

da mulher ao mercado de trabalho e a assunção de novas funções no plano público.  

Inspirei-me também em outro grande trabalho sociológico, desenvolvido por Loïc 

Wacquant,10 no qual “acidentalmente” – como ele mesmo diz – entrou em uma academia de 

boxe de Chicago, tornando-se palco e ator central do seu estudo de campo sobre lutadores no 

gueto negro estadunidense, levando ao lançamento do livro Corpo e alma, utilizando-se 

empírica e metodologicamente do conceito de habitus, de Pierre Bourdieu. Nessa obra, 

detalha cuidadosamente a geração das disposições corporais e mentais que definem o 

pugilista competente no cerne da academia. Wacquant (2011) defende que “quando utilizado 

apropriadamente, o habitus não apenas ilumina as lógicas variadas da ação social, mas 

também fundamenta as virtudes distintivas da imersão profunda e do engajamento carnal 

com o objeto da investigação etnográfica”. 

Pierre Bourdieu desenvolve uma obra sociofilosófica, na qual se aceita a existência de 

estruturas objetivas, independentes da consciência e da vontade dos agentes, e sustenta que 

tais estruturas são produto de uma gênese social dos esquemas de percepção, de pensamento e 

de ação. Ainda, para o autor, as estruturas, as representações e as práticas constituem e são 

constituídas continuamente (BOURDIEU, 1990, p. 147).  

Bourdieu critica, porém não exclui, e sim dialoga e “ultrapassa” autores de correntes 

distintas, como Durkheim, Marx, Saussure, Lévi-Strauss, Bachelard, Cassirer, Husserl e 

Merleau-Ponty, Althusser, Habermas e Foucault, ao desenvolver um “estruturalismo 

genético” ou construtivista que parece se tratar de uma teoria das estruturas sociais11 a partir 

de conceitos-chave, tais como campo, capital, habitus, sentido prático e violência simbólica.  

O método que ele adota para aplicar esses conceitos-chave se presta à análise dos 

mecanismos de dominação, da produção de ideias, da gênese das condutas. O modo como 

Bourdieu forma seus conceitos é característico. Primeiro, mantendo o princípio da vigilância 

epistemológica, ele evita a contaminação das pré-noções. Evita, também, o uso de metáforas, 

analogias e homonímias (BOURDIEU et al., 1990, p. 32). 

 
10  Ver WACQUANT, Loïc. Corpo e alma – notas etnográficas de um aprendiz de boxe. Rio de Janeiro: 

Relume Dumará, 2002 e WACQUANT, Loïc. Habitus como assunto e ferramenta: reflexões sobre tornar-se 

um boxeador. Estudos de Sociologia, v. 2, n. 17, mar. 2011. Disponível em: 

http://www.revista.ufpe.br/revsocio/index.php/revista/article/view/38/29. Acesso em: 16 jan. 2015.  
11  Ele desenvolve seu trabalho em etapas que se superpõem, mas que podem ser explicitadas separadamente 

(THIRY-CHERQUES, 2006): marcação de um segmento do social com características sistêmicas (campo); 

construção prévia do esquema das relações dos agentes e instituições objeto do estudo (posições); 

decomposição de cada ocorrência significativa, característica do sistema de posições do campo (doxa, 

illusio...); análise das relações objetivas entre as posições no campo (lógica); análise das disposições 

subjetivas (habitus); construção de uma matriz relacional corrigida da articulação entre as posições 

(estrutura); síntese da problemática geral do campo.  
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Os conceitos que utiliza são sistêmicos, pois pressupõem uma referência permanente 

ao sistema completo de suas inter-relações, pressupõem uma teoria. Ele define o elenco de 

conceitos, a formulação lógica de pré-noções, tanto pela coerência do que exclui quanto pela 

coerência do que estabelece (BOURDIEU et al., 1990, p. 80). Análises estruturais e empíricas 

se dão simultaneamente.  

A construção da matriz de relações, a estrutura de articulação entre as posições, 

acompanha, corrige e arremata a análise da lógica do campo. Bourdieu realiza uma crítica 

continuada ao longo da pesquisa. Não só mantém a vigilância epistemológica como se 

pergunta sobre o que as estatísticas realmente dizem sobre o que os discursos realmente 

revelam. A partir desse cuidado, faz retificações sucessivas no esquema conceitual, 

procurando com que o conceito expresse logicamente a completude da noção, ainda que 

sabendo perfeitamente que toda representação, toda imagem implica uma redução do real 

(BOURDIEU et al., 1990, p. 175).  

Relembrando o que foi dito anteriormente, que tanto Bourdieu quanto Giddens 

associam reflexividade e prática,12 sobre a formulação teórico-metodológica de Anthony 

Giddens, me parece interessante apontar também seu posicionamento em relação à noção de 

sujeito e à sua capacidade de ação diante da modernidade, que interage com minha pesquisa.  

Giddens compreende a modernidade dentro de etapas sucessivas de reflexividade que 

envolvem os sistemas sociais. O dinamismo da modernidade deriva da separação de tempo e 

espaço, dos mecanismos de desencaixe e da reflexividade institucional. A reflexividade 

institucional é definida por Giddens (2002, p. 26) como “[...] o uso regularizado de 

conhecimento sobre as circunstâncias da vida social como elemento constitutivo de sua 

organização e transformação”, estando necessariamente vinculada ao agente, ao eu, ao sujeito 

e à sua capacidade de agir (GOMES; ALMEIDA; VAZ, 2009). Sobre sua teoria da 

estruturação, justifica:  

 

Aceito que “a história não tenha sujeito” se a frase se referir a uma visão hegeliana 

da progressiva superação da auto-alienação da humanidade; e aceito o tema da 

descentralização do sujeito se isso significar que nós não podemos considerar a 

subjetividade como um dado. Mas não aceito de forma alguma a idéia de uma 

“história sem sujeito”, se essa expressão significar que as questões sociais e 

humanas são determinadas por forças das quais os envolvidos estão totalmente 

inconscientes. É precisamente para combater tal opinião que desenvolvi a teoria da 

estruturação [...]. O “método genealógico” de Foucault, na minha opinião, dá 

 
12  Sobre a análise comparativa dos quadros teórico-metodológicos entre os dois autores, ver a dissertação de 

mestrado de Gabriel Moura Peters (2006), “Percursos na teoria das práticas sociais: Anthony Giddens e 

Pierre Bourdieu”, na qual ele desenvolve uma exegese das análises que ambos fazem da vida social.  
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continuidade à confusão que o estruturalismo ajudou a introduzir no pensamento 

francês, entre história sem um sujeito transcendental e história sem sujeitos 

humanos conscientes. Entretanto, são coisas muito diferentes. Devemos 

desconsiderar a primeira, reconhecendo, contudo, a importância fundamental da 

segunda – a significação que Marx expressou sinteticamente em sua famosa 

observação de que os seres humanos “fazem a história”, mas não escolhem as 

condições em que a fazem. (GIDDENS, 1998, p. 320).  

 

Giddens dialoga com a sociologia fenomenológica, de Alfred Schutz, com a escola de 

análise social etnometodológica, de Harold Garfinkel, e com algumas das principais teses 

teórico-metodológicas associadas com o estrutural-funcionalismo (de Durkheim a Parsons e 

Merton) e estruturalismo (Saussure, Lévi-Strauss, Barthes, Foucault, Althusser, Lacan, 

Derrida, Julia Kristeva) nas ciências humanas, por isso foi considerado eclético. Na verdade, 

o que ele pretendia era uma análise das inclinações ao tratamento dualista da relação 

agência/estrutura, dualismos cujas diferentes modalidades poderiam ser localizadas em várias 

disciplinas e tradições intelectuais.  

A maneira pela qual o sujeito se constitui de forma reflexiva (sua agência diante da 

estrutura) através de suas ações para definir sua identidade, mantê-la ou transformá-la como 

função de objetivos e através de relações de autodomínio e autoconhecimento pode nos 

indicar a realidade dos processos reflexivos presentes nos contextos pós-tradicionais em que 

estamos inseridos (GIDDENS, 1997). Não temos outra escolha senão decidir como ser e 

como agir, pois a opção de escapar à individualização e de se recusar a participar de seu jogo 

está definitivamente fora de cogitação. Se a construção do eu é vista como resultado desse 

processo reflexivo, uma vez que as subjetividades não são mais “dadas” ou impostas, 

“somos” o que conseguimos fazer de nós mesmos (GIDDENS, 2002).  

A possibilidade de se inventar novas formas de subjetividade ou novos estilos de vida, 

recusando o tipo de individualidade que nos foi imposto por vários anos, é um projeto em 

nossa atual sociedade, “[...] conduzido em meio a uma profusão de recursos reflexivos: 

terapia e manuais de auto-ajuda de todos os tipos, programas de televisão e artigos de 

revistas” (GIDDENS, 1993, p. 41). Todas essas escolhas referentes ao nosso estilo de vida, 

desde as mais simples até aquelas maiores e mais importantes, são “[...] decisões não só sobre 

como agir, mas também sobre quem ser. Quanto mais pós-tradicionais as situações, mais o 

estilo de vida diz respeito ao próprio centro da auto-identidade, seu fazer e refazer” 

(GIDDENS, 2002, p. 80). 

Uma reflexividade do eu se estenderia ao corpo, pois é ele, hoje, “[...] o portador 

visível da auto-identidade, estando cada vez mais integrado nas decisões individuais do estilo 
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de vida” (GIDDENS, 1993, p. 42). Nesse contexto, em que o corpo desponta como o 

principal vetor de constituição das subjetividades contemporâneas, o sujeito é chamado a 

decidir sobre questões constantemente elaboradas pelos sistemas especializados – sistemas de 

conhecimento, dependentes de certas regras de procedimentos, que são transferíveis de 

indivíduo para indivíduo, como professores de educação física, terapeutas corporais, médicos, 

nutricionistas, etc. – em relação ao corpo. Suas ações e os cuidados corporais que 

desencadeiam seriam concebidos como posturas de caráter político e não, unicamente, um 

alvo do biopoder atual.  

Aqui chegamos à questão da minha pesquisa. No que consiste as escolhas dessas 

mulheres que seguem dietas específicas, praticam exercícios físicos regularmente, fazem 

tratamentos estéticos e, às vezes, procedimentos cirúrgicos? A manipulação da aparência 

corporal, baseada em adquirir volume muscular, contribuiria para a conquista de status e 

poder? Elas estariam inventando novas formas de subjetividade ou ampliando as 

possibilidades de estilos de vida, recusando a individualidade feminina pautada na 

fragilidade, imposta por tantos anos? Não podemos nos esquecer, também, de que o corpo 

como elemento de construção do eu, no sentido de Giddens (2002, p. 37), relaciona-se com a 

história da mulher, com as pressões estéticas e de mercado. Para o autor (2002, p. 57), “[...] o 

corpo é o eu encarnado”. 

Na tentativa de exercer essa reflexividade, experimentei a rotina praticando duas 

modalidades de atividade física diferentes, dieta e tratamento hormonal, e me voltei a analisar 

criticamente matérias de revistas, jornais impressos, programas de televisão e eventos que 

abordassem, de alguma maneira, o tema das mulheres fitness. Ademais, passei a acompanhar 

diversos perfis, das principais redes sociais (Facebook e Instagram), que tratavam do assunto 

publicando postagens diárias sobre sugestão de treinos, dietas, receitas fit, histórias 

motivacionais de mulheres que transformaram seus corpos.  

Posteriormente, busquei, em Goiás, mulheres que não são atletas profissionais, com 

mais de 18 anos de idade e que possam ser distribuídas em pelo menos uma das três 

categorias pré-estabelecidas seguintes: a) mulheres que almejam ter o corpo musculoso; b) 

mulheres que já estão trabalhando para transformar seus corpos com hipertrofia; c) mulheres 

que já conquistaram um corpo musculoso.  
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1) Para localizar aquelas mulheres da categoria “a”, distribui 15 cartazes (Apêndice A) por 

academias cujas localizações contemplam as sete regiões de Goiânia.13 Nos cartazes existe 

um link, no qual foi disponibilizado um questionário on-line (Apêndice B), contendo 

perguntas objetivas, que foi preenchido espontaneamente e em seguida enviado para um 

banco de dados organizado por mim. Não foi uma ferramenta tão bem-sucedida quanto à 

expectativa de pelo menos uma participação por cartaz fixado, pois apenas três pessoas 

responderam o questionário. Apesar disso, me trouxe problematizações muito frutíferas.  

2) Já em relação às categorias “b” e “c”, foram realizadas entrevistas individuais em 

profundidade para apreender as histórias de vida de oito mulheres que compuseram uma 

rede formada de acordo com indicações do meu círculo de relacionamentos, seguindo o 

critério de haver eleito a atividade física um momento importante e constante nas suas 

vidas, em busca da musculatura desenvolvida representando estética corporal, saúde, 

qualidade de vida e bem-estar.  

A análise dessas entrevistas e dos questionários foi instrumentalizada pela análise de 

discurso, focando-me nas contribuições de Michel Foucault sobre a concepção de discurso, 

formação discursiva, enunciação e enunciado, discurso como luta, discurso como espaço de 

articulação entre saber e poder e discurso como gerador de poder.  

De Foucault também aproveitarei o seu estudo sobre as formas de sujeição 

predominantes nos códigos morais da Modernidade, trabalhadas em A história da 

sexualidade, e a historicidade dos modos de subjetivação (relações consigo mesmo e 

participação na construção de sua própria subjetividade). Ele mostra que, em outros 

momentos históricos, existiram experiências sociais e reflexões éticas em torno das práticas 

de si e da relação com o corpo, diferenciadas (FOUCAULT, 1985). Ainda, expõe modos 

diferentes de existir e problematiza a reinvenção de si mesmo, ensinando a pensar a 

subjetividade como histórica e não naturalizada, como uma construção, e não uma 

determinação biológica ou cultural inevitável.  

Conforme o filósofo desenvolve seu projeto de estudar o sujeito e suas relações com o 

saber, o poder e consigo próprio, ele concebe a temática sobre o corpo de maneiras diferentes, 

de acordo com o foco. Interessa-me o momento em que o corpo aparece como um dos alvos 

privilegiados das relações de poder e saber.  

 
13  Região Central: Centro e Campinas; Leste: Parque Atheneu e Parque das Laranjeiras; Noroeste: Jardim 

Curitiba e Finsocial; Norte: Urias Magalhães; Oeste: Conjunto Vera Cruz e Cidade Jardim; Sudoeste: Setor 

Sudoeste e Setor Novo Horizonte; Sul: Jardim Planalto e Setor Bueno.  
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Sobre o conceito de rede, considero a pluralidade de formulações utilizadas para se 

pensar seu uso, evitando um uso aleatório,14 mas também aprecio sua capacidade de 

articulação e rearticulação permanente – principal aspecto definidor, para o qual convergem 

autoras (es) que propõem teorizações do conceito de rede. Pauto-me em Elizabeth Bott 

(1976), que fala sobre a capacidade de articulação e rearticulação permanente que o conceito 

de rede permite e situações em que a categoria grupo não consegue dar conta da complexa 

mobilidade entre os sujeitos que estão se relacionando socialmente, como é o caso das 

mulheres que pretendo estudar.  

Quanto à utilização de histórias de vida como metodologia, Guita Debert já nos alerta 

sobre possíveis problemas que podemos enfrentar, mas também nos lembra de que uma das 

vantagens desse instrumental é darmos condições às (aos) informantes de nos levar a ver 

outras dimensões e a pensar de maneira mais criativa a problemática que, através delas (es), 

nos propomos a analisar (DEBERT, 1997, p. 142), assim eu evitaria a imposição de 

categorias distantes, vindas de uma teoria exterior. Adiante falarei um pouco mais sobre 

formação de rede, amostragem por saturação e histórias de vida.  

  

1.2 Definindo conceitos  

 

O que eu entendo por “corpo”? Os diversos problemas que as “questões do corpo” 

colocam para a sociedade contemporânea, na medida em que se tornaram um elemento 

significativo das relações materiais e simbólicas do poder, vem sendo assunto recorrente nas 

ciências humanas. Beleza, aparência, força física, fragilidade, a qualidade de serem 

“sexualmente atraentes”, todos esses valores e atributos precisam ser compreendidos como 

parte de um sistema de relações sociais e culturais, e não como características individuais 

universalmente valorizadas ou desvalorizadas (ADELMAN; RUGGI; SANTANA, 2006).  

Opto por conceber o corpo não apenas como objeto da cultura, mas também dotado de 

agência própria, sem ser entendido somente como receptáculo de símbolos culturais, e sim 

como produtor de sentido, conceito que será tratado adiante. 

Ao corpo feminino transformado pelo exercício físico e pelo treinamento contínuo são 

atribuídas características viris que, além de questionarem a beleza e a feminilidade da mulher, 

também coloca em dúvida a autenticidade do seu sexo. Afinal, o homem – seu corpo e seu 

comportamento – é o modelo a partir do qual o corpo e o comportamento da mulher são 

 
14  Apontado por Elizabeth Bott no livro Família e rede social, de 1976.  
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julgados, estigmatizando aquelas que ultrapassam os limites que convencionalmente lhe 

foram impostos (GOELLNER, 2006).  

Acredito que a trajetória das mulheres atletas, os percalços, e, principalmente, a 

exposição de seus corpos nas mídias, tem forte influência ao abrir a possibilidade de mulheres 

que não são atletas profissionais frequentarem academias de ginástica e musculação hoje. 

Essa relação é ampliada quando correlacionamos uma história de mulheres atletas no Brasil e 

uma história das academias, desde as primeiras tentativas de seu estabelecimento até a forma 

atual como elas se apresentam.  

Anne Fausto-Sterling relata que, até 1968, as mulheres que competiam nas 

Olimpíadas eram frequentemente convidadas a desfilar nuas diante de um corpo de 

examinadores. Seios e uma vagina eram tudo o que se necessitava para certificar a 

feminilidade. No entanto, muitas delas reclamavam que o processo era degradante 

(FAUSTO-STERLING, 2002). 

Historicamente, a participação das mulheres no esporte é marcada por diversas 

tentativas de afastá-las desse meio, sendo dito e frisado que seu corpo não podia, não devia, 

não cabia. Atualmente, tais proibições se tornaram insustentáveis diante da emancipação e do 

desenvolvimento feminino nessa e em muitas outras áreas. 

Certos padrões se tornam alheios às práticas esportivas e, então, nos deparamos com 

um corpo feminino e atlético repleto de contradições. Se a prática esportiva possibilitou e 

continua possibilitando que as mulheres se insiram na sociedade, pode também se revelar 

reprodutora das relações de gênero e de poder. Essas relações serão analisadas e discutidas 

nesta dissertação.  

Desde a identificação e a delimitação do objeto de pesquisa, a escolha metodológica 

até a abordagem teórica passam por uma perspectiva feminista, por um exercício de 

alteridade. O intuito é colaborar para uma sociologia feminista. Falo isso porque a 

empoderadora descoberta de que resistir, questionar ou o simples sentimento de perceber que 

existe a necessidade de um tratamento ético para com/entre mulheres, igualdade de 

oportunidades no mercado de trabalho, exigir o direito de transitar em paz pela rua, direito de 

oportunidades educacionais universais, direito ao próprio corpo – entre outros “incômodos” 

que o machismo causa – já me faz feminista, me respalda a colocar esse teor na discussão.  

Sérgio Costa (2001) nos adverte sobre a impossibilidade de transposição imediata de 

categorias teóricas, mesmo aquelas produzidas no corpo de abordagens críticas da 

modernidade, e, para o Brasil, não deve-se tomar os desenvolvimentos efetivamente 
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observados como déficit, como falta a ser compensada, de tal sorte que sejamos levados a 

questionar porque não somos mais reflexivos ou diferenciados funcionalmente. A postura 

oposta de tomar os desenvolvimentos como expressão idiossincrática, traço exótico do 

desenvolvimento brasileiro, parece também contraprodutiva (COSTA, 2001).  

Esse autor também nos expõe que o desafio que se coloca para a sociologia brasileira 

parece ser exatamente o de, no diálogo com a teoria contemporânea, construir categorias que 

levem adequadamente em conta a situação e a dinâmica de países como o Brasil. A teoria 

social que fazemos, por sua vez, tem de considerar a diversidade dos processos de 

modernização e incorporar, em suas referências empíricas, as trajetórias das sociedades pós-

coloniais. Tratada nesses termos, a complementariedade entre os desafios colocados para as 

ciências sociais brasileiras e para a teoria social como um todo se torna autoevidência 

(COSTA, 2001). 

As bases políticos-institucionais para o trabalho complementar parecem igualmente 

dadas: o reconhecimento da iniludível interdependência entre os diversos espaços sociais e 

geográficos que compõem o mundo contemporâneo é hoje um fato. Feitas as devidas 

ressalvas e apontamentos, tento exercitar uma teoria social assumindo essa diversidade dos 

processos de modernização e incorporando, em suas referências empíricas, as trajetórias das 

sociedades pós-coloniais (mulheres, que parecem construir uma nova estética corporal de 

feminilidade, no centro do Brasil pós-colonial). 

Adotando toda essa formulação geral como referência, o intrigante fenômeno das 

mulheres que estão desenvolvendo seus músculos traz alguns questionamentos que moveram 

a pesquisa como proposta de análise nos diferentes recortes empíricos: no que consiste esse 

fenômeno? Quais são as concepções de corpo, poder e feminilidade que essas mulheres 

apreendem? O que as motivou a adotar esse estilo de vida? Posso pensar em um narcisismo, 

uma corpolatria em meio à troca de influências pelas redes sociais? Ou seria um estilo de vida 

que desafia e fortalece mulheres de forma solidária? Quem são essas mulheres? O que elas 

fazem? Onde frequentam e com quem se relacionam? Quanto tempo e dinheiro estão 

dispostas a investir para manter o estilo de vida? Que elementos suas histórias de vida me 

trarão?  

Para responder a essas questões, a dissertação está estruturada em mais cinco sessões. 

A Sessão 2– “Trajetória teórico-metodológica” – encontra-se dividida em quatro tópicos: 
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a) “De que corpo eu estou falando?”, em que eu apresento algumas abordagens propostas 

pelas Ciências Sociais para refletir sobre o corpo;  

b) “Interseções entre o percurso das mulheres no esporte e uma história das academias de 

ginástica no Brasil”, no qual analiso encontros entre o que foi registrado historicamente 

sobre as mulheres atletas e a chegada das academias de ginástica e musculação no Brasil, 

a fim de percebermos como ela tomou a configuração que tem hoje;  

c) “Abordagem teórica: uma “sociologia feminista”, momento em que exponho meu 

posicionamento político-científico; e 

d) “Formação de rede, amostragem por saturação e histórias de vida”, destinado a discutir as 

técnicas e os métodos escolhidos, estabelecer vantagens e me preparar para resolver 

possíveis dificuldades que serão enfrentadas durante a pesquisa de campo.  

 

Na Sessão 3 – “Os discursos hegemônicos” –, abordo sobre como as mídias (impressa, 

televisiva, mas com ênfase nas mídias virtuais) se posicionam diante do fenômeno das 

mulheres fitness, os discursos das ciências médicas, as concepções de saúde e a alimentação 

saudável.  

Já na Sessão 4 – “Fitness, um estilo de vida?” –, descrevo detalhadamente a 

experiência etnográfica e me dedico a compreender as histórias de vida das minhas 

interlocutoras, combinadas aos dados dos questionários. Para isso, analiso pontos como as 

motivações que levaram essas mulheres a praticar atividade física regularmente, a relação 

entre a família e o estilo de vida, como se dão os momentos de trabalho e lazer, suas visões 

sobre as mídias, o consumo e as dietas alimentares, falo sobre o uso de anabolizantes, suas 

concepções de “corpo”, as relações com a própria aparência, futuro e envelhecimento.  

Por fim, na Sessão 5, as “Considerações finais” revisam questões apresentadas durante 

toda a dissertação, possibilitando e provocando novas interrogações.  
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2 TRAJETÓRIA TEÓRICO-METODOLÓGICA 

 

2.1 De que corpo estou falando? 

 

Salve, meu corpo, minha estrutura de viver e de cumprir 

os ritos do existir!  
Amo tuas imperfeições e maravilhas,  

amo-as com gratidão, pena e raiva intercadentes.  
Em ti me sinto dividido, campo de batalha sem vitória 

para nenhum lado e sofro e sou feliz  
na medida do que acaso me ofereças.  

(A missão do corpo – Carlos Drummond de Andrade) 

 

A frase “o corpo manifesta-se, faz o seu próprio manifesto. Nas doenças, nos êxtases, 

nas depressões, nas manipulações de que é alvo, no amor, numa mudança de sexo, numa 

dança, numa greve de fome. O corpo pede política, e da emancipatória”, de Miguel Vale de 

Almeida, um antropólogo português, ativista LGBT, representa a minha motivação em 

delimitar esta pesquisa. Foi especialmente durante minha participação como aluna no “Curso 

de Formação Feminista: Tramas e Redes para Mudar o Mundo”,15 ao discutirmos a 

autonomia das mulheres sobre nossa sexualidade, nosso peso, corte de cabelo, jeito de dançar 

ou nos movimentar, que percebi que não são os padrões de beleza, por si só, que me intrigam, 

mas sim as questões do corpo.  

Inicialmente, acredito ser razoável uma ousada “retrospectiva” dos enfoques sobre 

corpo nas Ciências Sociais. Para isso, me apoio principalmente no artigo de Sonia Weidner 

Maluf (2001).16 Ela sugere que partamos da ideia de corpo como uma construção social e 

cultural e que evitemos naturalizações, a fim de mostrar suas dimensões sociais e simbólicas.  

Pode-se dizer que Marcel Mauss foi pioneiro ao propor o corpo como objeto possível 

de reflexão antropológica e sociológica em “As técnicas corporais”, no qual ele tenta mostrar 

 
15  Curso inspirador e “libertante” realizado pelo Grupo Transas do Corpo – Ações Educativas em Gênero, 

Saúde e Sexualidade, juntamente com o Programa Interdisciplinar da Mulher (PIMEP/PUC/GO) e o Ser-Tão 

– Núcleo de Estudos em Gênero e Sexualidade (FCS/UFG), durante os meses de setembro e novembro de 

2012. Trabalhamos quatro módulos temáticos em encontros presenciais periódicos (Feminismos – histórias, 

contextos, narrativas; Sexualidades, corpo, identidades; Política e ativismos; Arte, mídia e cultura) e criamos 

produtos finais diversos.  
16  David Le Breton também faz um caminho histórico da reflexão feita sobre a corporeidade humana, 

considerando os primeiros passos das ciências sociais, no decorrer do século XIX. Recorre, para isso, ao que 

ele chama de simplificação por meio de três pontos de vista: a) uma sociologia implícita – não se esquecem 

do corpo, porém, dilui suas especificidades na análise; b) uma sociologia em pontilhado – apesar de 

proporcionar sólidos elementos de análise relativos ao corpo, não os sistematiza; c) uma sociologia do corpo 

– inclina-se mais diretamente sobre o corpo, estabelece as lógicas sociais e culturais que nele se propagam 

(LE BRETON, 2006, p. 15). 
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como as “técnicas corporais” variam de uma cultura para outra, comparando culturas 

diferentes. Ele identifica que tais atos e posturas corporais podem ser abordados como “fato 

social total”, pois englobam dimensões das experiências social e individual. Conclui 

discutindo a forte causa sociológica e o objetivo para as técnicas desses atos comandados 

socialmente, que é o controle do corpo, inibindo, assim, os movimentos desordenados. Sua 

tentativa de mostrar as dimensões sociais do corpo, sua construção e as variedades de 

representações sociais a ele ligadas inaugura um projeto de reflexão em torno do corpo.  

Maluf lembra, ainda, de Maurice Leenhardt, que acrescenta a noção de pessoa e mito 

à discussão sobre corpo em seu trabalho a respeito da sociedade canaque, na Melanésia. Sua 

contribuição principal foi considerar a noção de corpo não delimitada somente pelo físico ou 

biológico, estendendo-se para além deste.  

Há também a importância dos estudos em sociedades indígenas. O marco é o texto de 

Anthony Seeger, Roberto Da Matta e Eduardo Viveiros de Castro, publicado em 1979, 

intitulado “A construção da pessoa nas sociedades indígenas brasileiras”. Abordando uma 

característica comum nas diferentes visões ameríndias sobre corpo e pessoa, que é a ideia da 

transformalidade generalizada dos seres habitantes do mundo indígena (de seres humanos em 

animais, de animais em seres humanos, de espíritos em animais, e assim por diante), como 

também a ideia de que o corpo é “fabricado” ou moldado na trajetória de vida de um 

indivíduo. 

Os estudos que tratam da construção do corpo e da corporalidade nas sociedades 

indígenas e as atuais reflexões sobre o perspectivismo ameríndio subsidiam, de maneira 

comparativa, as pesquisas sobre as sociedades ocidentais urbanas. Enquanto no pensamento 

ameríndio a pessoa aparece como um ser em processo permanente de transformação, a 

concepção hegemônica moderna desse conceito está centrada na noção de indivíduo. 

Sobre o corpo contemporâneo, Maluf recorre a Michel Foucault e Thomas Csordas. 

Falando de forma panorâmica e sintética, Foucault se dedica a identificar os mecanismos da 

objetificação do corpo, descrevendo a constituição da subjetividade moderna como um 

processo gradativo de disciplinamento dos corpos por meio da “tecnologia política do corpo” 

e de uma microfísica do poder que envolve um conjunto de técnicas, processos e disposições 

que submetem o corpo, tornando-o ao mesmo tempo objeto de um saber. Um dos riscos dessa 

abordagem foucaultiana dos dispositivos disciplinares é cair em um superdimensionamento 

da sujeição do corpo, admitindo-o como passivo em relação ao poder e a seus mecanismos de 

disciplinamento ou ainda, numa visão essencialista, colocá-lo como fonte de uma resistência 
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natural e espontânea em relação ao poder. Isso porque o tratamento de subjetividade de 

Michel Foucault se modifica ou amplia para a construção de si, ou seja, dos processos de 

subjetivação que não são apenas coerção internalizada.  

Maluf lembra também os trabalhos de Giorg Simmel e Norbert Elias que tentaram 

compreender a formação do indivíduo moderno incluindo e tematizando o corpo.  

Já Thomas Csordas critica a concepção objetificadora do corpo e apresenta um novo 

enfoque, no qual o corpo é “sujeito da cultura”. Para isso, propõe o conceito de embodiment. 

Inspirado na fenomenologia de Merleau-Ponty ao tratar pré-objetivo, e no estruturalismo 

dialético de Pierre Bourdieu, com seu conceito de habitus, tenta problematizar uma série de 

dualidades conceituais: pré-objetivo; corpo-mente; biológico-cultural; mental-material. Para 

ele, esses dualismos resultam na exclusão do corpo de uma participação primordial no 

domínio da cultura. Seu projeto é o de constituir um novo paradigma no estudo da cultura, 

focado na ideia da experiência cultural como corporificada.  

Sonia Weidner Maluf ainda sugere que a discussão de Csordas pode ser colocada em 

diálogo com um conjunto de reflexões e críticas em diferentes campos disciplinares e 

teóricos, que têm colocado em questão a abordagem do corpo como simples objeto da cultura 

e das representações sociais. 

A crítica no campo dos estudos feministas e de gênero tem trazido uma contribuição 

especial a esta discussão, a partir do questionamento dos dualismos ontologizados. Poderia 

citar algumas produções que abordam o corpo como locus de opressão e desigualdade, a 

exemplo de Shulamith Firestone, em “A dialética do sexo”; Simone de Beauvoir, em “O 

Segundo Sexo”; ou, ainda, aquelas que implicam o corpo no político, como Judith Butler, em 

“Cuerpos que importan: sobre los límites materiales y discursivos del ‘sexo’”; Beatriz 

Preciado, em entrevista a Jesús Carrillo; Gloria Anzaldúa, em “La prieta”.17 

Munida dessas discussões que permeiam corpo e corporalidade, fica clara a 

importância e a utilidade do trabalho de Miriam Adelman (2003) sobre o contexto dos 

debates sociológicos atuais quanto à caracterização das sociedades ocidentais 

contemporâneas. 

Segundo Adelman (2003), uma questão fundamental sobre a corporalidade pode ser 

articulada da seguinte forma: se, por um lado, é possível pensar sobre o “projeto do corpo” 

 
17  Ver: ANZALDÚA, Gloria E. La prieta. Debate Feminista, Mexico, año 12, v. 24, p. 129-141, oct. 2001; 

BEAUVOIR, Simone de. O segundo sexo. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, [1949] 1980; BUTLER, Judith. 

Cuerpos que importan. Sobre los límites materiales y discursivos del “sexo”. Buenos Aires: Paidós, 2002; 

CARRILLO, Jesús. Entrevista com Beatriz Preciado. Revista Poiésis, n. 15, p. 47-71, jul. de 2010; 

FIRESTONE, Shulamith. A dialética do sexo: um estudo da revolução feminista. New York: Bantam, 1970. 
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contemporâneo como um dos múltiplos desdobramentos da “reflexividade” moderna, 

imbricado nas relações sociais de poder sem deixar de ser uma arena de atividade criativa de 

prática e significação; por outro lado, tem fortes características de disciplinamento social, e 

de (re) produção de hierarquias sociais e simbólicas, de maneira a constituir e reafirmar 

padrões de status social que valorizam alguns sujeitos enquanto desvalorizam outros, 

alienando/excluindo. 

Por isso minha opção em tratar o corpo como dotado de agência própria e produtor de 

sentido. Ou seja, abordá-lo não apenas como objeto da cultura ou receptáculo de símbolos 

culturais. Trata-se, então, de um paradoxo tomar como objeto de reflexão uma noção na qual 

se pretende retirar seu sentido substantivo de “coisa dada”.  

Le Breton (2006, p. 7) diz que “antes de qualquer coisa a existência é corporal” e 

propõe que, para uma sociologia do corpo, a primeira tarefa do cientista social para definir o 

corpo que interessa é libertar-se do contencioso que faz deste um atributo da pessoa, um 

possuir, e não o lugar e o tempo indistinguível da identidade. A segunda tarefa é admitir o 

caráter construído da pretensa “realidade objetiva” do corpo e as múltiplas significações que a 

ela se vinculam:  

 

O significante “corpo” é uma ficção; mas, ficção culturalmente eficiente e viva (se 

ela não estiver dissociada do ator e assim se este for visto como corporeidade) da 

mesma forma que a comunidade de sentido e valor que planejou o lugar, os 

constituintes, os desempenhos, os imaginários, de maneira mutante e contraditória 

de um lugar e tempo para outro das sociedades humanas. (LE BRETON, 2006, p. 

32). 

 

Uma terceira tarefa seria a de nunca nos esquecermos de que ter no corpo um fio 

condutor da pesquisa significa lidar com um objeto ambíguo e efêmero, incentivando muito 

mais questionamentos do que construindo certezas. A quarta tarefa talvez fosse marcar o 

distanciamento da sociologia de Durkheim, para quem o corpo é estritamente biológico. Por 

fim, a quinta tarefa proposta por Le Breton seria tornar perceptíveis os imaginários do corpo 

presentes na medicina moderna e nas outras medicinas, assim como apreender os 

procedimentos variados usados nas curas e compreender as virtudes apregoadas para 

distanciar-se das asserções médicas que desprezam as dimensões pessoal, social e cultural nas 

percepções do corpo.  

Nesse sentido, citarei algumas (ns) pesquisadoras (es) que utilizaram uma ciência 

social aplicada ao corpo e desenvolveram trabalhos inspiradores que pude visitar durante 

levantamento bibliográfico. Por exemplo, Denise Sant’Anna Bernuzzi, em Políticas do corpo 
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(1995); Carmen Soares, em Corpo e História (2004) e Pesquisas sobre o corpo: ciências 

humanas e educação (2007); Margareth Rago, com o artigo “Cultura do narcisismo, política e 

cuidados de si” (2007); Jean-Jacques Courtine, com Decifrar o corpo: pensar com Foucault 

(2013); Alain Corbin, Jean-Jacques Courtine e Georges Vigarello, na trilogia História do 

corpo (2008); Miguel Vale de Almeida, em Corpo presente: treze reflexões antropológicas 

sobre o corpo (1996); Mirian Goldenberg, que organizou Nu e vestido: dez antropólogos 

revelam a cultura do corpo carioca (2002); Bernadette Lyra e Wilton Garcia, com o livro 

Corpo e imagem (2002). 

Todos esses trabalhos, dentro de suas especificidades epistemológicas, abordaram o 

corpo considerando as dimensões históricas e socioculturais do imaginário que o guiam e 

quase sempre incentivaram questionamentos ao invés de buscar certezas, como sugere Le 

Breton (2006). Falando em questionamentos, depois de todas as considerações sobre corpo e 

como abordá-lo em pesquisa sociológica diante das mulheres musculosas, eu me pergunto:  

 

a) desenvolver músculos faria parte de um complemento para o tal “capital erótico”, termo 

cunhado pela socióloga Catherine Hakim que, somado aos capitais econômico, social e 

cultural, de Bourdieu, compõem os atributos fundamentais para se destacar na profissão e 

na sociedade?  

b) Denise Sant’Anna (2001) teria razão ao afirmar que as transformações do corpo estão 

mais na moda do que nunca, enquanto os limites do que é certo e errado, falso e 

verdadeiro, natural e artificial teriam sido completamente relativizados?  

c) essas mulheres estariam demonstrando um abandono do culto narcísico, da corpolatria, 

para exercerem um tipo de “heterotopia”, uma “ética das amigas” ou formarem redes de 

amizade e solidariedade, transgredindo e talvez fugindo de capturas impostas pelas 

instituições de controle no cotidiano da vida social? (RAGO, 2007)  

d) será que o crescente número de mulheres musculosas estaria nos desafiando a 

desnaturalizarmos o gênero, ampliando as limitadas noções de feminilidade e 

masculinidade? (JESÚS, 2014)  

e) e mais, a figura da mulher musculosa e, portanto, forte, faria parte ou abalaria ainda mais 

a crise da imagem do Homem Forte apontada por José Gatti (2002)?  

 

Não quero exatamente encontrar respostas, mas sim demonstrar que é possível 

expandir as discussões possíveis para corpo e, por que não, para as mulheres musculosas. 
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2.2 Intersecções entre o percurso das mulheres no esporte e uma história das academias 

de ginástica no Brasil  

  

Entendidas as construções das noções de corpo e corporalidade, cabe aqui aludir como 

se deu a presença de mulheres nas práticas esportivas no Brasil, pois eu acredito que a 

trajetória das mulheres atletas, os percalços, mas, principalmente, a exposição de seus corpos 

nas mídias têm grande influência no acesso das mulheres não atletas às academias de 

ginástica e musculação.  

Angelita Jaeger e Silvana Goellner (2011) pesquisaram representações de 

feminilidade entre mulheres praticantes de fisiculturismo no Brasil e constataram que, ao 

produzirem diferentes arquiteturas corporais, há a sugestão de que o corpo não é um destino, 

tampouco uma linha divisória e um território limitante, mas uma possibilidade e uma escolha 

em favor de um ponto de apego móvel momentâneo, passível de distintas transformações. 

Para compreender essa trajetória percorrida pelas mulheres no meio físico-desportivo 

brasileiro, as barreiras enfrentadas, as conquistas e os desafios que estão por vir, recorri 

principalmente a Fúlvia Rosemberg, Edith Piza e Thereza Montenegro (1990), que, em seu 

extenso trabalho de levantamento bibliográfico sobre Educação Física e esporte para 

mulheres no Brasil, encontraram uma historiografia incompleta, que enfoca o corpo feminino 

sempre realçando uma grande quantidade de estigmas e estereótipos que marcam a “cultura 

esportiva nacional” (KNIJNIK, 2001, p. 35).  

“A inserção das mulheres brasileiras no mundo do esporte data de meados do século 

XIX. No entanto, é a partir das primeiras décadas do século XX que a participação se amplia 

adquirindo maior visibilidade” (GOELLNER, 2004, p. 2). Nos primeiros anos do século 

passado, o Brasil se encontrava em pleno processo “civilizador”. O desenvolvimento 

industrial, as novas tecnologias, a urbanização das cidades, a mão de obra imigrante, o 

fortalecimento do Estado, as manifestações operárias e os movimentos grevistas formaram o 

cenário das novas demandas sociais, no qual transitam valores conservadores e 

revolucionários que tanto promovem a legitimação do já instituído, quanto a experimentação 

de novas possibilidades culturais propiciou o acesso a práticas esportivas.  

Além da significativa contribuição do movimento feminista de 1960/1970, a constante 

e crescente participação das mulheres no mercado de trabalho fez com que elas começassem 

a se mostrar presentes em todos os campos sociais – e no esporte, competitivo ou não, essa 

realidade não seria diferente. Pelo contrário, também o esporte e a atividade física e 
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recreativa para mulheres tornaram-se fatores que, muitas vezes, as impulsionaram para sua 

liberação.  

Identificada como de natureza muito frágil, nesse tempo a ideia de que à mulher 

correspondia mais a assistência do que a prática das atividades esportivas num grau 

competitivo era recorrente. Por esse motivo a participação feminina nos Jogos Olímpicos foi 

aceita apenas na sua segunda edição, ano de 1900,18 em Paris, após polêmica discussão entre 

seus organizadores. Nessa competição, 11 mulheres disputaram duas modalidades: o golfe e o 

tênis.  

Ainda que as mulheres brasileiras não tenham começado a praticar esportes somente a 

partir dessa Olimpíada, é importante registrar que a inserção feminina nas competições 

nacionais e internacionais foi fundamental para a divulgação da imagem delas como 

praticantes de esportes.  

Rui Barbosa, colaborador da Educação Física nacional, deu o seu parecer ao projeto 

educacional de reforma do ensino primário, em 1882, propondo que a ginástica se tornasse 

obrigatória para ambos os sexos em todo o país, “[...] tendo em vista, em relação à mulher, a 

harmonia das formas femininas e as exigências da maternidade futura” (ROSEMBERG, 

1995, p. 280).  

Às mulheres são indicadas formas de comer, de falar, de se divertir, de trabalhar, de se 

embelezar, de se movimentar, de fazer sexo, de se vestir, enfim, de se comportar. De todas 

essas prescrições uma será considerada como fundamental: a exercitação física (BESSE apud 

GOELLNER, 2006, p. 90). Tanto quanto realizar um bom casamento, evitando, por exemplo, 

as relações inter-raciais, fortalecer o corpo feminino passa a ser uma necessidade nacional 

(KEHL, 1937).  

No início da Era Republicana, começo do século XX, no Brasil isso se torna claro, 

com a Reforma Fernando de Azevedo, que legislava sobre todo o ensino do Distrito Federal 

(Rio de Janeiro) e especificava os conteúdos da prática de atividade física para mulheres:  

 

A Educação Física para mulheres deve ser, portanto, integral [...] abrangendo com 

os trabalhos manuais os jogos infantis, a ginástica educativa e os esportes, cingir-se 

exclusivamente aos jogos e esportes menos violentos e de todos compatíveis com a 

delicadeza do organismo das mães. (AZEVEDO apud ROSEMBERG; PIZA; 

MONTENEGRO, 1990, p. 127). 
  

 
18  Mas, se consideramos a primeira tentativa de retomar os Jogos Olímpicos da Antiguidade, a L'Olympiade de 

la République, que aconteceu em 1796, a entrada das mulheres nas competições demorou ainda mais.  
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Na década de 1920, algumas competições de natação para as mulheres começam a 

despontar e, em 1932, Maria Lenk se destaca como a primeira mulher brasileira a disputar 

uma Olimpíada, em Los Angeles. A natação era, na época, um esporte cuja técnica não 

incluía desenvolvimento muscular, tratando-se de um esporte que se considerava não 

masculinizar as mulheres. Nesse primeiro período do governo getulista (1930-1938), o 

esporte foi apoiado por manifestações cívicas e endossado por políticos. 

Durante o Estado Novo, algumas medidas normatizadoras em relação ao esporte 

feminino foram instituídas, como, por exemplo, vedar às mulheres a prática de esportes 

incompatíveis com a sua natureza. Houve um decreto, a Lei n. 3.199/CND, regulamentado 

em 1956, que, por deliberação do Conselho Nacional de Desportos, proibia às mulheres a 

prática de lutas de qualquer natureza, futebol e futebol de salão, futebol de praia, polo 

aquático, rúgbi, halterofilismo e beisebol (ROSEMBERG; PIZA; MONTENEGRO, 1990, p. 

130).  

Ludmila Mourão (1998) constatou que o processo de apropriação do espaço esportivo 

pela mulher é qualitativamente diferente do processo de apropriação de outros espaços, em 

que é mais tensa a relação entre os gêneros, porque, propriamente, a mulher brasileira não 

demandou um confronto com o homem, numa redistribuição do território esportivo. Antes, 

passou a aparecer, tornou-se visível, no turfe, na natação, no tênis, e assim sucessivamente, 

sem representar perigo à hegemonia masculina. Foi – e é – um processo de infiltração lenta e 

progressiva, na prática, sem o discurso de contestação por parte das mulheres, com as 

mudanças próprias de um movimento desse tipo; e hoje, quando se mapeia o território 

esportivo brasileiro, verifica-se que a mulher está presente na prática de quase todas as 

modalidades esportivas.  

Podemos ver que a história nos remete à questão do corpo e nos faz refletir sobre o 

que é esse corpo, masculino, feminino, atlético, enfim, humano, sobre o qual tantas 

preocupações recaem, tantas legislações e argumentos são usados em sua defesa, que precisa 

ser protegido de certas atividades e submetido a outras.  

Houve momentos de grande repressão com relação às práticas desportivas femininas, 

repressão que ainda se reflete no pouco investimento, na profissionalização ou mesmo na 

formação de estereótipos da “mulher masculinizada”. Neste texto não quero falar das atletas 

de alto rendimento, as profissionais. Falarei de “mulheres comuns” que estão lotando as salas 

de musculação nas academias de ginástica em Goiás e, para além da estereotipia, estão os 

conhecimentos e os resultados dessas práticas, ou seja, mulheres satisfeitas com seu corpo, 
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com uma rotina considerada saudável, com menos probabilidade de adquirir algumas doenças 

e, especialmente, mais confiantes em sua capacidade de agir em um mundo tão competitivo.  

Para entendermos sobre a história de como se estabeleceram as academias de ginástica 

e musculação no Brasil, bem como o percurso traçado até que adquirissem os moldes atuais, 

eu fiz uma busca muito penosa por arquivos e textos que remetiam ao assunto. Digo penosa 

porque, além de quase não se encontrar nada sobre o assunto – e se não fosse pela página 

http://www.atlasesportebrasil.org.br/19 talvez não tivesse encontrado informações de fontes 

legitimadas –, o Conselho Regional de Educação Física da 14ª Região – Goiás e Tocantins, 

órgão de orientação e fiscalização do exercício profissional de Educação Física nesses 

estados, que regulamenta o funcionamento de todas as academias de ginástica em Goiás, se 

recusou a fornecer qualquer informação ou dados referentes às academias registradas.  

José Maurício Capinussú, ao estudar as origens das academias20 de ginástica e 

condicionamento físico, constatou que a academia na versão brasileira, relacionada aos 

exercícios físicos, surgiu como prática comercial sujeita a distintas denominações. A 

unificação da expressão surgiu espontaneamente nas últimas décadas, possivelmente por 

facilitar a identificação de um interventor profissional autônomo em múltiplas formas de 

atividades físicas. Portanto, a academia teve diferentes abordagens especializadas até o 

sentido eclético hoje dominante no Brasil.  

A partir do século XIX lançaram atividades pioneiras, todas de iniciativa privada e 

sujeitas à remuneração por serviço prestado, que foram de quatro instâncias: uma de prática 

de ginástica relacionada a um clube esportivo, outra de ensino de natação em local público 

adaptado, a terceira grupal, destinada ao ensino de lutas, e, por fim, a quarta, já no formato 

atual de academia, que ofertou práticas de halterofilismo ou associou exercícios ginásticos 

com dança clássica e/ou moderna. Ele sugere que a academia brasileira tem sua rentabilidade 

 
19  “O Atlas do Esporte no Brasil é a maior base de dados de acesso gratuito em língua portuguesa, com 

resumos em inglês, abrangendo a Educação Física, esportes e atividades físicas de saúde, lazer e turismo. Os 

dados são produzidos como serviço à comunidade, sem remuneração, por autores voluntários, por iniciativa 

do Conselho Federal de Educação Física e Conselhos Regionais de Educação Física”.  
20  A academia de ginástica – expressão corrente no Brasil – pode ser entendida nos dias presentes mais 

apropriadamente como uma entidade de condicionamento físico, iniciação e prática esportiva de cunho 

privado. Porém, historicamente, a conotação brasileira para o termo “academia” tem sido usada aposta a 

empreendimentos de ensino de ginástica, balé, danças, musculação e halterofilismo, lutas, ioga, natação e 

atividades físicas de um modo geral, além do sentido principal e tradicional de sociedade ou agremiação de 

caráter científico, literário ou artístico. Assim entendida, “academia” por vezes expressa sentido de ginásio, 

centro, espaço, estúdio, escola de natação e até mesmo de clube, aproximando-se da origem grega da 

palavra, que se relacionava a um local de práticas de ginástica e de atividades lúdicas em meio a transações 

filosóficas. Com esse sentido, Platão, em 378 a.C., fundou a sua Academia, assim denominada em 

homenagem ao herói ateniense Academos.  
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vinculada à variedade de ofertas, e não a espaços que oferecem somente modalidades 

específicas, como academias de natação ou de lutas (CAPINUSSÚ, 2006).  

Reportemo-nos aos cruzamentos dos momentos históricos entre as academias e a 

projeção das mulheres atletas. Como vimos anteriormente, em meados do século XIX supõe-

se que se iniciou a inserção de mulheres nas práticas esportivas. Enquanto isso, os primeiros 

registros de espaços que podiam ser considerados academias apareciam: em 1890, com aulas 

pagas de ginástica no clube Deutsch Turnerschaft, e, em 1899, cria-se um tanque na praia 

para aulas pagas de natação em São Luiz, no Maranhão. Lembrando que antes disso, em 

1882, Rui Barbosa declara que ginástica se torna obrigatória (nas escolas) para ambos os 

sexos, em todo o país, “[...] tendo em vista, em relação à mulher, a harmonia das formas 

femininas e as exigências da maternidade futura” (ROSEMBERG, 1995, p. 280). 

Nessa mesma época, houve um forte incentivo à prática do levantamento de peso 

porque o filho do então presidente Marechal Floriano Peixoto era praticante, mas os homens 

desse esporte entram nas olimpíadas só em 1946 e as mulheres mais tarde ainda, em 2000.  

Já vimos que em 1900 acontece a primeira participação das mulheres em olimpíadas e 

a inserção feminina nas competições nacionais e internacionais foi fundamental para a 

divulgação da imagem das mulheres como praticantes de esportes.  

Logo no início do século XX a Reforma Fernando de Azevedo determinava que a 

Educação Física para mulheres deveria ser integral, “abrangendo com os trabalhos manuais 

os jogos infantis, a ginástica educativa e os esportes, cingi[ndo]-se exclusivamente aos jogos 

e esportes menos violentos e de todos compatíveis com a delicadeza do organismo das mães”. 

Em Belém, no primeiro estabelecimento comercial de ensino de jiu-jítsu no Brasil, aberto por 

Maeda Koma, no ano de 1914, não aceitava mulheres. 

Nesse período, além de instituições de ensino de lutas (judô e jiu-jítsu) lançadas em 

São Paulo e no Rio de Janeiro, Naruna Amorim Corder, paraense educada na Inglaterra, 

instala um estabelecimento ministrando balé clássico, dança moderna, sapateado, ginástica 

rítmica e ginástica acrobática; Enéas Campello, português, instrutor de educação física do 

Colégio Militar do Rio de Janeiro, monta um ginásio que, além da oferta de atividades físicas, 

passou a fabricar pesos e halteres, sugerindo haver uma demanda crescente de 

estabelecimentos similares na cidade do Rio de Janeiro ao longo das décadas de 1920 e de 

1930.  

De 1930 a 1940 são estabelecidas e inauguradas academias de lutas (fundadas por 

homens), ginástica e dança (em geral fundadas por mulheres estrangeiras – alemã, russa e 



36 

holandesa –, mas também por homens). De 1940 a 1950, são criadas várias academias de luta 

e ginástica. Atenção para as diversas academias de halterofilismo (levantamento de peso e 

musculação) que surgem a partir de 1946,21 quando homens brasileiros começam a participar 

das competições mundiais do esporte. Todas essas “academias” estão localizadas no litoral, 

predominantemente em São Paulo e Rio de Janeiro.  

Gilberto J. Bertevello (2006) pesquisa o desenvolvimento das academias de ginástica 

e condicionamento físico e constata que somente a partir de 1950 elas se desenvolvem no 

interior do Brasil e das grandes cidades para as capitais dos estados e municípios de porte 

médio. Os vetores desse crescimento são o halterofilismo e as artes marciais japonesas. Em 

1956, como já explicado, o Conselho Nacional dos Desportos sanciona a Lei n. 3.199/CND, 

proibindo as mulheres de praticar lutas de qualquer natureza, futebol e futebol de salão, 

futebol de praia, polo aquático, rúgbi, halterofilismo e beisebol. Então nessas academias não 

encontraríamos mulheres.  

De 1970 a 1990 a expansão das academias acelera-se em todo o país, alcançando 

elevada escala de oferta e porte empresarial nas entidades de ponta. Há evidências também da 

demanda de profissionais em Educação Física ter se alterado em função da influência 

crescente das academias (BERTEVELLO, 2006, p. 63-64).  

Não se poderia falar de musculação, músculos e mulheres sem abordar também o 

fisiculturismo (é comum a confusão, mas, diferente do esporte olímpico 

halterofilismo/levantamento de peso, o fisiculturismo tem como objetivo o aumento da massa 

muscular, levando-se em conta o volume, a definição, a proporção, a simetria e o 

desempenho das atletas nas etapas de exibição em concurso). Em 1978 acontece o primeiro 

campeonato de fisiculturismo feminino22 mundial, realizado em Ohio, e, em 1984, o primeiro 

campeonato no Brasil, no Rio de Janeiro.  

A partir da década de 1970 até os dias presentes, as academias evoluíram no Brasil, 

em contínua expansão de suas bases tradicionais, ou seja, pela inclusão de inovações de 

atividades físicas no núcleo original definido pelas lutas, dança, ginástica e halterofilismo. 

 
21  O presidente Getúlio Vargas acreditava que o levantamento de peso era uma alavanca para se constituir um 

“novo” homem brasileiro e, por isso, viabilizou a regulamentação da modalidade. Em seu segundo governo, 

em 1946, autorizou a criação da Liga Força e Saúde.  
22  Algumas curiosidades sobre o fisiculturismo feminino: enquanto os culturistas masculinos são julgados 

tipicamente por padrões relativamente objetivos, como “muscularidade” e “simetria”, as culturistas 

femininas tendem a ser julgadas por critérios como de “feminilidade” e “beleza.” Constantemente são 

mudados os padrões de julgar, fixados, principalmente, por homens. O dinheiro do prêmio para mulheres 

fisiculturistas é frequentemente um quarto ou menos do que é dado a culturistas físicos masculinos. A 

maioria das fisiculturistas tem o próprio site da Web. Alguns desses locais da rede incluem taxas de 

sociedade para ver fotos de nu ou até mesmo de conteúdo erótico.  
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Assim sendo, o caratê constituiu a inovação da década de 1960, seguido pela ginástica 

aeróbica da década de 1970, pela capoeira dos anos de 1980 e por natação (escolinhas), 

hidroginástica, yoga e métodos variados de fitness que se multiplicaram ao longo da década 

de 1990, sobretudo por influência norte-americana (BERTEVELLO, 2006, p. 63).  

Relata-se, em fontes difusas,23 que o nome musculação surgiu no Brasil, nos anos 

1970, para amenizar a carga negativa que existia contra o halterofilismo e o fisiculturismo e, 

ao mesmo tempo, para atrair as mulheres para essa atividade. Hoje, a mesma musculação, 

sinônimo de homem forte, começa a receber outro nome: exercícios resistidos. 

A cultura do bem-estar físico possivelmente foi difundida nas academias iniciando-se 

nos anos 1980 e tendo como marco a atriz Jane Fonda ao lançar o seu primeiro vídeo da série 

“Workout”. Nascia, assim, o embrião da ginástica aeróbica, com movimentos ainda suaves 

originados na dança. Antes, em 1971, a professora Jack Sorensen mudava os conceitos da 

ginástica ao criar, definitivamente, a dança aeróbica, cujo conteúdo era montado com 

exercícios simples, ao som de músicas enfatizando a continuidade. Até então, a ginástica 

localizada, uma variação da calistenia, era praticamente a atividade física mais praticada nas 

academias depois da musculação (a ginástica, praticada por mulheres, e a musculação, por 

homens). 

Ao ar livre crescia a prática das corridas, incentivadas por Cooper (anos 1970-1980) e 

seus métodos revolucionários de avaliação de condicionamento físico, posteriormente 

trazidas para dentro das academias com o desenvolvimento de esteiras elétricas com 

inúmeros recursos que simulam até treinamentos intervalados. 

Na musculação, os filmes de Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger, produzidos 

nos anos 1980, induziam o treinamento de força e a hipertrofia, um retorno aos anos 1950. A 

ginástica aeróbica foi a responsável pela incursão das mulheres nas academias. Em 1985, o 

livro A dança aeróbica, da professora americana Barbie Allen, prometia perda de 500 

calorias por hora, uma nova fonte de ganhar dinheiro “pegando” no ponto fraco de quem 

queria perder peso. Quem não tinha essa modalidade oferecida em sua academia, estava 

fadado ao fracasso a menos que tivesse um público certo para musculação ou lutas. 

Se, nos anos 1970, academia era um estabelecimento simples, hoje cresce o número 

das “mega academias” oferecendo métodos variados. Todas as outras atividades físicas que 

 
23  Para este trabalho, escolhi a Revista Fitness Business, n. 36, de março/abril de 2008, e a Revista In Forma 

Fitness, n. 1, ano 1, de fevereiro de 2007, mas ambas não citam quem produziu o texto, portanto, a autoria é 

desconhecida.  
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trabalham com pesos – tais como ginástica localizada, body pump e a própria hidroginástica – 

trazem a fundamentação teórica da musculação.  

Hoje, a atividade de mais adesão, tanto entre os homens como entre as mulheres, é a 

musculação, dados evidenciados por Fábio Sabá no livro Aderência à prática do exercício 

físico em academias (2001). A bicicleta ergométrica, a esteira, a ginástica localizada e o 

alongamento são as outras atividades bem cotadas. A frequência semanal de maior percentual 

é de três vezes por semana e o tempo entre 60 e 90 minutos. 

Uma das indústrias que mais cresce é a de fabricantes de equipamentos de ginástica. 

Segundo estimativas, havia em 1980, 2500 academias no Rio e em São Paulo. Quatro anos 

depois, esse número chegava a 11 mil nos dois estados. 

Depois dessa retrospectiva por uma história das mulheres nos esportes, pela 

constituição das academias e uma pequena noção da musculação no Brasil, retorno à questão 

das mulheres musculosas, que não são atletas profissionais, mas adotaram um estilo de vida 

que se aproxima dos ethos próprio das atletas de alto rendimento (disciplina com os treinos, a 

alimentação e o descanso). Foi uma digressão útil para percebermos que nem sempre as 

mulheres tiveram tanta oferta de locais para prática de exercícios físicos, ou mesmo podiam 

fazê-los. Isso me faz refletir se a conquista da liberdade de escolher exercitar nossos corpos 

intensamente ou não seria equivalente a outras grandes conquistas de empoderamento 

feminino.  

Conquistamos o mercado de trabalho, mesmo que ainda existam diferenças salariais; 

conquistamos o direito ao voto, apesar das lideranças ainda serem majoritariamente 

masculinas; podemos escolher negar o matrimônio, embora tenhamos de enfrentar a ideia da 

“fatalidade”24 de não se casar; podemos até nos casar oficialmente com outra mulher, a 

despeito de termos de enfrentar a homofobia que ainda existe/persiste; podemos escolher a 

maternidade (será?), malgrado não tenhamos direito ao aborto; podemos acessar o ensino 

superior, não obstante a ciência seja dominada por homens; podemos praticar esportes, 

conquanto não consigamos patrocínio pra competir. Será que estamos conquistando a 

liberdade de ter músculos, mesmo que isso seja “coisa de homem”?  

 

 
24  Ver página 35 em: GONÇALVES, Eliane. Vidas no singular: noções sobre “mulheres sós” no Brasil 

contemporâneo. 2007. Tese (Doutorado) – Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, Universidade 

Estadual de Campinas, Campinas, 2007.  
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2.3 Abordagem teórica: uma Sociologia Feminista  

 

Eu mesma nunca consegui saber direito o que é o 

feminismo. Só sei que me chamam de feminista quando 

expresso sentimentos que me distinguem de um capacho.  
Rebecca West (1913).  

 

A exemplo dos outros incômodos, citados na introdução, ideais de beleza, higiene, 

feminilidades e masculinidades me perturbam há muito tempo. Por que envelhecer, ter 

celulite, estrias e gordura localizada é considerado tão feio? Por que não é higiênico homens 

de unhas compridas, se as mulheres podem tê-las? Por que as mulheres têm de passar por 

processos de depilação para parecerem asseadas? E por que as mulheres têm que ser o belo 

sexo frágil e, os homens, o sexo forte insensível?  

Não são meros detalhes da vida cotidiana. Enquanto eu me faço esses 

questionamentos, a indústria de cosméticos está entre as que mais crescem no mundo, somos 

bombardeadas por propagandas de novas dietas e tratamentos sofisticados “de beleza” (ou 

antifeiura), a cirurgia plástica de natureza estética está se tornando uma das maiores 

especialidades médicas no mundo, mas os distúrbios relacionados à alimentação, as 

dismorfias, também crescem em ritmo acelerado.  

Durante o percurso acadêmico, tive acesso privilegiado a algumas autoras que 

criticam as implicações das normas estéticas, tais como Judith Butler, ao trazer a noção de 

corpos abjetos pela norma, destituídos de humanidade e relegados à invisibilidade; Beatriz 

Preciado, que enriquece as teorias ao trazer a noção de opressão transversal de poder que não 

se resolve por oposições dialéticas, além das tecnologias de normalização do corpo e 

performatividade dos corpos questionando a completude de gênero como categoria de 

análise; Gloria Anzaldúa, desabafando sobre os percalços enfrentados devido à intolerância 

das pessoas diante da sua mestiçagem.  

Nesse momento, me faço valer da socióloga em mim e busco aplicar a alteridade dita 

inicialmente. Simone de Beauvoir, em “O segundo sexo” ([1949]1980), nos convence de que:  

 

Ninguém nasce mulher: torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico, 

econômico, define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade; é o 

conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o 

castrado que qualificam de feminino.  
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Visto isso, gênero se torna uma categoria que não pode ser descartada para abordar a 

questão das mulheres que querem desenvolver seus músculos. Joan Scott (1994, p. 13) define 

que o gênero 

 

[...] tem duas partes e diversas subpartes. Elas são ligadas entre si, mas deveriam ser 

distinguidas na análise. O núcleo essencial da definição repousa sobre a relação 

fundamental entre duas proposições: gênero é um elemento constitutivo das 

relações sociais, baseadas nas diferenças percebidas entre os sexos e mais, o gênero 

é uma forma primeira de dar significado às relações de poder. 
 

Joana Plaza Pinto (2004, p. 37) nos esclarece sobre a chegada dos estudos de 

gênero no Brasil:  

 

[...] tem procurado acentuar o caráter social das diferenças ditas sexuais, e expor a 

relação entre os gêneros como uma complexa rede de poderes, naturalizados e 

levados bem além do biológico pela distinção entre feminino e masculino, e ao 

mesmo tempo fragmentados  pelas repetições, modificações e recusas da incessante 

constituição das identidades de gênero.  
 

Gênero surge como alternativa de análise para explicar como os corpos são 

hierarquizados no poder, quando nem a anatomia, nem o cultural conseguem compreender. 

Concebo corpo como sendo moldados por relações sociais de poder e, admitindo que a 

corporificação envolva a incorporação de posturas, normas e linguagens intimamente 

vinculadas a práticas e concepções hegemônicas, podemos entender as formas de 

corporificação da nossa cultura como aquelas que as pessoas – mulheres e homens – 

apreendem, trazem para dentro de si e fazem uma performance de pertencimento a 

determinadas posições das relações e hierarquias de poder. Nesse processo, estabelecem ou 

reproduzem-se noções classificatórias particulares sobre o belo e o abjeto (ADELMAN; 

RUGGI, SANTANA, 2006).  

Se admitirmos que toda a sociedade requer medidas comuns, que a norma é a forma 

contemporânea de regulação social e compõe os artefatos culturais – agentes de normalização 

que representam positivamente identidades socialmente aceitas, sendo, assim, modelos 

reguladores dos nossos comportamentos e ações –, veremos que no “campo da identidade e 

da diferença, a normalização é um processo sutil de manifestação do poder sobre os corpos 

anormais” (THOMA, 2005). 

Joana Novaes constatou, em um estudo sobre a feiura, que “a imagem da mulher na 

cultura confunde-se com a da beleza. Esse é um dos pontos mais enfatizados no discurso 
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sobre a mulher: ela pode ser bonita, deve ser bonita, do contrário não será totalmente mulher. 

[...] não cultivar a beleza é falta de vaidade – um qualitativo depreciativo da moral” 

(NOVAES, 2006, p. 71), como se a mulher considerada “feia” fosse menos mulher.  

Não pretendo esgotar as discussões acerca das mulheres musculosas, nem sobre um 

possível conflito (dentre outros tantos que mulheres enfrentam) de sentir sua feminilidade 

abalada porque desenvolveram uma característica dita exclusivamente masculina, o medo do 

anormal, do bizarro ou suas subjetividades. O desafio que me proponho como socióloga 

feminista é desvelar mais uma condição de opressão advinda das representações de gênero, 

evitando um reducionismo como um posicionamento político, intricada na concepção de uma 

sociedade justa, plural e igualitária. (PINTO, 2004, p. 41). 

Lucila Scavone (2008, p. 178-183) faz uma reflexão crítica, ampla e muito 

esclarecedora, capaz de traduzir os meus objetivos como socióloga feminista:  

 

Questões sociais e problemas sociológicos caminham juntos. Assim, os problemas 

relacionados ao trabalho, à saúde, à política, à educação, à família, à religião, à 

violência, às ciências, à cultura, à identidade, ao corpo, às tecnologias produtivas e 

reprodutivas, e à sexualidade passaram a ser tratados com o “olhar de gênero”. E foi 

esse olhar que deu visibilidade às relações de dominação e poder que dividem o 

mundo social em gêneros e que questionaram uma ordem sexual tida como natural. 

[...] Tornar transparente as implicações sociais e políticas de um progresso que 

esconde, em sua promessa de perfeição, uma sociedade sexista (além disso, racista e 

classista) seria um dos objetivos da sociologia feminista. 
 

Até aqui, procurei utilizar a estratégia de nos contextualizarmos diante do meu objeto 

e do meu posicionamento político-científico. 

Ao que parece, o diferencial, nesse estilo de vida das mulheres fitness, é algo que vai 

além do narcisismo: existe uma solidariedade, facilitada pelas redes sociais virtuais. O oposto 

daqueles cuidados excessivos com o corpo num processo de assujeitamento, e não como 

trabalho sobre si mesmas, tão criticados em estudos feministas. Estaria sendo inventado um 

tipo de heterotopia?25 

 

 
25  Ver FOUCAULT, Michel. As palavras e as coisas. São Paulo: Martins Fontes, 1981. p. 7.  
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2.4 Formação de rede, amostragem por saturação e histórias de vida  

 

Resolvi destacar um tópico especificamente dedicado, mesmo que seja rapidamente, 

às minhas escolhas por formação de rede, amostragem por saturação e histórias de vida para 

conduzir a pesquisa.  

As entrevistadas foram contatadas a partir de indicações feitas por minha rede de 

relações e o único critério para a seleção foi que deveriam ser mulheres que não se sustentam 

como atletas profissionais e estejam musculosas ou buscando essa estética. Apesar do 

cuidado em observar algum enviesamento nos perfis dessas mulheres, essa estratégia me 

apresentou algumas limitações, mas o acesso e a localização delas foram facilitados 

justamente porque houve um contato prévio que adiantou uma relação de confiança entre 

entrevistada e pesquisadora, tão cara e esperada. Porém, a maioria delas são praticantes de 

CrossFit, e isso implicou numa especificidade em relação às que praticam musculação; além 

disso, todas são heterossexuais, a maioria está em uma faixa etária entre 25 e 35 anos e é de 

classe média alta. Esses pontos serão mais bem desenvolvidos adiante.  

A modalidade de amostragem por saturação é interessante no sentido de admitir a 

ideia de representatividade qualitativa na pesquisa social. Sobre isso, Minayo (2004, p. 113) 

revela que o sujeito, além de representar a si mesmo, pois “cada ator social se caracteriza por 

sua participação, no seu tempo histórico, num certo número de grupos sociais”, também é 

representativo do grupo social a que pertence na medida em que os modelos culturais 

revelados na entrevista refletem o caráter histórico e específico das relações sociais. Inspirada 

em Bourdieu e no conceito de habitus, ela complementa que “um desses elementos que ele 

apresenta é que a identidade de condições de existência tende a reproduzir sistemas de 

disposições semelhantes, através de uma harmonização objetiva de práticas e obras”, assim, a 

fala de um pode ser representativa da fala de muitos.  

Em estudos qualitativos, como o meu, a quantidade é um elemento secundário, 

embora seja necessário e inevitável o estabelecimento de um número amostral fechado. 

Segundo Fontanella, Ricas e Turato (2008), o mais significativo “[...] não se encontra na 

quantidade final de seus elementos, mas na maneira como se concebe a representatividade 

desses elementos e na qualidade das informações obtidas deles”. 

Glaser e Strauss (1967) abordaram a saturação como uma confiança empírica de que a 

categoria está saturada desde os limites empíricos dos dados, a integração de tais dados com a 
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teoria (que, por sua vez, tem determinada densidade) e a sensibilidade teórica de quem 

analisa os dados. Sendo assim, é o momento de interromper a captação de informações.  

Quanto às histórias de vida, o propósito é valorizar as experiências subjetivas e seu 

enquadramento social, cultural e político, pois permite a revelação dos processos através dos 

quais as pessoas atribuem significados às suas vidas e as influências que as estruturas e 

dinâmicas sociais recobrem sobre as experiências humanas (NEVES, 2012). Sua utilização 

numa investigação sociológica exige tanto de mim (investigadora) quanto das participantes 

um investimento num processo colaborativo de coconstrução narrativa (HESSE-BIBER; 

LEAVY, 2006).  

Entendo que a questão das mulheres fitness deve ser distanciada das abordagens 

sexistas e a utilização de histórias de vida me possibilita dar importância aos discursos não 

ditos. Farei, a seguir, um percurso buscando compreender o discurso como prática social 

(FOUCAULT, 1986, 1987, 2004), numa ideia de que o discurso sempre se produz em razão 

de relações de poder. Portanto, primeiramente vou considerar as falas especializadas, em 

seguida, as mídias e, por fim, as falas das interlocutoras.  
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3 DISCURSOS HEGEMÔNICOS  

 

Se o poder fosse somente repressivo, se não fizesse outra 

coisa a não ser dizer não você acredita que seria 

obedecido? O que faz com que o poder se mantenha e que 

seja aceito é simplesmente que ele não pesa só como uma 

força que diz não, mas que de fato ele permeia, produz 

coisas, induz ao prazer, forma saber, produz discurso. 

Deve-se considerá-lo como uma rede produtiva que 

atravessa todo o corpo social muito mais do que uma 

instância negativa que tem por função reprimir. 

(FOUCAULT, 1993, p. 8). 

 

Meu foco principal nesta pesquisa é o empreendimento etnográfico, dedicado 

especialmente às histórias de vida partilhadas comigo, por minhas interlocutoras, porém, não 

posso deixar de lançar um olhar crítico e atento ao que acontece em torno delas. O fazer 

etnográfico requer tal posicionamento de contextualização.  

Por isso, além de frequentar as academias e experimentar um pouco do cotidiano 

dessas mulheres, incluí, na pesquisa empírica, a observação de como as mídias e os saberes 

autorizados dos discursos médico-científico tratam, direta ou indiretamente, pontos oriundos 

do estilo de vida das mulheres fitness.  

Sobre as mídias, não irei me aprofundar no poder de influência que elas podem 

utilizar para ditar comportamentos sociais (como as pessoas se relacionam, aprendem, 

compram, votam, procuram e utilizam serviços de saúde, fazem sexo, cuidam do corpo), mas 

as encarei como meio que dá visibilidade a fenômenos sociais, confirmando, assim, que as 

mulheres fitness são tema que está na ordem do dia.  

Pensando nisso, me propus a acompanhar páginas nas redes sociais que permeiam o 

universo fitness. Então, optei por seguir 20 perfis no Facebook e 35 no Instagram (entre 

pessoas, locais, grupos e páginas) que me permitiram visualizar postagens diárias,26 capazes 

de esboçar o cotidiano fitness, seja sobre sugestão de treinos, dietas, receitas, histórias 

motivacionais de mulheres que transformaram/estão transformando seus corpos. 

Várias imagens retiradas dessas postagens servirão para uma ilustração atual da 

análise27 sobre o discurso com pretensões científicas (o discurso médico, o discurso 

 
26  Extraí várias imagens a partir dessas publicações que ilustrarão alguns temas tratados no decorrer da 

dissertação.  
27  A utilização de imagens para contribuir com a análise foi fruto da leitura do trabalho de Howard S. Becker, 

Falando da sociedade: ensaios sobre as diferentes maneiras de representar o social, em que ele nos 

apresenta uma esfera mais ampla de possibilidades (“outros mundos”) representacionais comparando vários 



45 

psiquiátrico e, também, o discurso sociológico) e os procedimentos de limitação dos 

discursos (FOUCAULT, 2004). 

Observei, além disso, produtos midiáticos, buscando desenvolver criticamente notas e 

comentários cuidadosos sobre como matérias de jornais, revistas e programas de televisão 

vem abordando o assunto das mulheres que adotaram o estilo de vida fitness.  

 

3.1 Discursos médico-científicos: corpo, noções de saúde e alimentação saudável 

  

Não tenho a ambição de realizar uma arqueologia do campo da sociologia na saúde. 

Everaldo Duarte Nunes (2006), Ana Maria Canesqui (2007) e, posteriormente, Miguel 

Ângelo Montagner (2008) já o fizeram com toda a minúcia necessária. Entretanto, julgo 

importante retomar uma discussão traçada pela autora e pelos autores antes de apresentar 

alguns pontos sobre as complexas relações entre ciência, corpo e saúde, a que me propus 

neste tópico. 

Sobre terminologias, é preciso pontuar que eu procurei fazer uma abordagem não de 

uma sociologia médica, nem uma medicina social,28 mas sim uma Sociologia da Saúde: 

 

[...] definição provisória: a sociologia da saúde ultrapassa a idéia estrita de saúde 

como ausência de doença e também o ponto de vista médico ou de outros 

profissionais da saúde; ela abarca além do corpo biológico e o interpreta como um 

espaço e um meio para a obtenção de um bem-estar que permita ao indivíduo 

expressar todas as suas potencialidades. (MONTAGNER, 2008, p. 207). 
 

Uma Sociologia da Saúde que, a partir dos anos 1990, buscou recuperar as interações 

sociais, a micropolítica e o estudo dos processos sociais de adoecimento a partir do ponto de 

vista do indivíduo, e rompe com as críticas de cunho macroestruturais e centradas no papel do 

Estado. 

Já o conceito de saúde significou, de forma simplificada, ao longo do tempo: ausência 

de doença (visão simplista), completo bem-estar físico-psíquico-social (visão idealista), estar 

em um padrão “normal” (normal/patológico, visão relativista), ou, ainda, disposição de 

 

gêneros de representação: filmes, romances e peças, a tabelas, diagramas, gráficos e modelos matemáticos, 

no tocante ao modo que resolvem os problemas genéricos da representação da vida social.  
28  A sociologia médica é definida como “o estudo dos determinantes e efeitos sociais da saúde e da doença e da 

estrutura social das instituições ou profissões médicas”. Medicina social é o “ramo da medicina voltado para 

o papel de fatores sócio-ambientais na ocorrência, prevenção e tratamento de doenças” (MONTAGNER, 

2008, p. 207). 
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superação das adversidades físicas, psíquicas e sociais (visão subjetivista) (CARVALHO, 

2001). 

Abordarei, a seguir, o que se tem de análises sobre as relações entre ciência, corpo, 

noções de saúde e alimentação saudável. 

O livro Corpo em evidência: a ciência e a redefinição do humano, entre tantos que 

trabalham essas relações nas mais diversas abordagens,29 foi muito adequado para os meus 

interesses nesta pesquisa. Nele, Francisco Ortega e Rafaela Zorzanelli (2010) falam como a 

estrutura corporal se deixou apreender pela prática e pelos discursos normalizadores das 

ciências médicas. Ele e ela partem dos métodos de visualização do interior do corpo 

atribuindo objetividade a essas tecnologias por representar o corpo exatamente como ele é. 

Abordam, então, desde procedimentos de dissecação de cadáveres, passando pelo raio-x e 

instrumentalização invasiva eficiente até as neuroimagens, num processo de colonização do 

interior do corpo.  

Segundo Ortega e Zorzanelli (2010, p. 60), o ideal de objetividade usado como 

justificativa para a preeminência da visualização do interior do corpo compõe um “mito da 

transparência”,30 um método considerado descorporificante por focar na experiência visual 

em detrimento do toque e que acaba por encarar o corpo objeto, não o corpo sujeito, sem 

recusar os benefícios que as imagens trouxeram para a medicina, propondo refutarmos o 

modelo exclusivamente visual do corpo oposto à sua apreensão subjetiva.  

Seguem tratando sobre um processo de lenta modificação pelo qual passam os modos 

de subjetivação na contemporaneidade, um cenário de somatização e exteriorização. Se a 

biografia era fonte de nossa individualidade, agora estamos passando a definir aspectos-chave 

da subjetividade em termos corporais e biomédicos. Ortega e Zorzanelli (2010) supõem que 

essa centralidade do corpo na construção da identidade justificaria o porquê de tantas 

intervenções internas (tratamentos médicos hormonais, por exemplo) e externas (cirurgias 

plásticas, dietas, exercícios, tatuagens). Montando um contexto de ênfase excessiva em um 

 
29  Algumas referências que trabalham relações entre ciência, corpo, noções de saúde e alimentação saudável: 

BRAUNSTEIN, Florence; PÉPIN, Jean-François. O lugar do corpo na cultura ocidental. Lisboa: Instituto 

Piaget, 2001; MONTEIRO, Pedro Paulo. Quem somos nós? O enigma do corpo. Belo Horizonte: 

Gutenberg, 2004; ORTEGA, Francisco. O corpo incerto: corporeidade, tecnologias médicas e cultura 

contemporânea Rio de Janeiro: Garamond, 2008; QUEIROZ, Renato da Silva (org.). O corpo do brasileiro: 

estudos de estética e beleza. São Paulo: Ed. Senac, 1999; SILVA, Ana Márcia. Corpo, ciência e mercado. 

Campinas: Autores Associados; 1999; SOARES, Carmen (org.). Corpo e história. Campinas: Ed. Autores 

Associados, 2004; e SOARES, Carmen. Imagens da educação no corpo. Campinas: Autores Associados, 

1998. 
30  Já levantado em ORTEGA, Francisco. O corpo incerto: corporeidade, tecnologias médicas e cultura 

contemporânea. Rio de Janeiro: Garamond, 2008. p. 69 em diante.  
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padrão otimizado de saúde que modifica as formas de relação consigo e com o outro, a 

exemplo do uso corrente do vocabulário biológico para a descrição de aspectos da identidade 

e da saúde (infelicidade, sofrimento ou características próprias). Desse modo, até a avaliação 

moral de um indivíduo também se dá a partir dos cuidados que ele toma (ou não) com o 

corpo e a saúde; do contrário, indivíduos fora dessa ideia – pessoas obesas, fumantes, 

sedentárias – sofrem críticas por terem fracassado na missão de conquistar ideais corporais e 

de saúde. Para corroborar essa ideia, citam Fernanda Bruno (2004, p. 119 apud ORTEGA; 

ZORZANELLI, 2010, p. 82):  

 

Do mesmo modo que não se pode afirmar que o corpo e a experiência que se faz 

dele tornam-se menos verdadeiros com o silicone, ou que o bem-estar psíquico é 

menos autêntico sob o efeito de antidepressivos, não se pode afirmar que a 

intimidade construída na artificialidade das tecnologias de comunicação seja menos 

autêntica e verdadeira. Todos esses instrumentos e dispositivos assistem o indivíduo 

contemporâneo para o qual uma nova norma a ser cumprida parece ser a da 

autonomia e da responsabilidade por si mesmo. (grifos meus). 

 

Quando vi as imagens abaixo (Figuras 1, 2 e 3), publicadas em páginas do Instagram 

frequentadas majoritariamente por mulheres, imaginei que pudessem ilustrar justamente essas 

questões do fracasso, autonomia e responsabilidade. A Figura 1 aborda, principalmente, a 

responsabilidade, sugere que as ações (alimentação, treino e disciplina) serão refletidas no 

seu corpo, que revelará a verdade sobre quem você é. Na Figura 2 a responsabilidade 

também vem à tona e a legenda abaixo da foto reforça a questão da escolha/autonomia, 

assim como o risco do fracasso: “Pois ficar se enganando não irá te ajudar em nada a 

alcançar seu objetivo”. A Figura 3 mostra a autonomia – “dizer a si mesma, eu consigo” – e 

a responsabilidade – “[...] hora de saber voltar para a rotina” implícitas.  
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Figura 1 – Seu corpo é um espelho 

 

 

Figura 2 – A escolha é sua 
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Figura 3 – Dizer a si mesma, eu consigo 

  
 

Ortega e Zorzanelli (2010) prosseguem a construção do livro Corpo em evidência 

destacando o processo de cerebralização da identidade, presente no contexto de uma cultura 

somática, em que o cérebro e seu funcionamento definem exclusivamente as propriedades 

pessoais dos seres humanos. Desse modo, se questionam sobre uma ironia histórica entre uma 

cultura fisicalista e o destaque das neurociências na sociedade contemporânea:  

 

Atravessamos um momento de tantas esperanças reducionistas e, ao mesmo tempo, 

de grande criticismo em relação a esses pressupostos. Estamos continuamente 

presumindo causas somáticas para os comportamentos, ainda que estejamos, 

simultaneamente, mais reflexivos, críticos e relativistas em nossa abordagem das 

classificações das doenças e das modalidades terapêuticas. (ORTEGA; 

ZORZANELLI, 2010, p. 121). 

 

Estamos conscientes, porém, também dependentes das explicações reducionistas sobre 

o comportamento normal e patológico presente nos diagnósticos terapêuticos. Apontam a 

insuficiência do argumento fisicalista, centrado na redução ao cérebro como agente exclusivo 

dos estados mentais, já que a construção neural é feita por incorporações sucessivas de 

percepções e interações com o ambiente, modificando o cérebro constantemente, favorecendo 
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sua adaptação dinâmica ao meio, tornando-o matéria viva, aberta às renovações que o mundo 

pode apresentar, parte ativa de nossos corpos formando o tecido de nossas histórias sociais e 

afetivas. Processos que são invisíveis ao imageamento científico.  

Apesar da crítica tenaz à concepção do “sujeito cerebral”, não descartam o 

conhecimento neurocientífico na compreensão do ser humano. Admite-se que as 

neurociências trouxeram, por exemplo, contribuições relevantes para o aprimoramento da 

aprendizagem de pessoas portadoras de necessidades especiais, mas há outros fatores 

envolvidos em nossa constituição enquanto sujeitos.  

Outra imagem postada no Instagram por um perfil pessoal de uma estudante de 

nutrição “fitness blogger”, como ela mesma se intitula, seguida por mais de 230 mil perfis, 

pode ilustrar outra relação que me parece mais apropriada ao século XXI, a que acontece 

entre corpo e mente, ao invés da ideia fisicalista de centralidade cerebral, mas que concorda 

exatamente com a diferenciação feita pela autora e pelo autor. Na Figura 4, prevalece a ideia 

de mente como “conjunto de funções superiores do cérebro, como a memória, a inteligência, 

a emoção e o pensamento, cujo funcionamento daria particularidade aos indivíduos” 

(ORTEGA; ZORZANELLI, 2010, p. 105).  

 

Figura 4 – Mente e corpo 
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O assunto seguinte, trabalhado em Corpo em evidência, é sobre novas formas de 

sofrimento e um dilema psicossomático, mesmo diante de tantas tecnologias disponíveis. 

Trata, a exemplo das depressões, das adicções (drogas ilegais, álcool, comida, jogo, sexo, 

medicamentos, utilização da internet), dos transtornos ligados à imagem corporal, do 

transtorno obsessivo compulsivo, sem falar nas síndromes do pânico e as funcionais, o 

transtorno do estresse pós-traumático, entre outros, capazes de alterar os modos como o corpo 

é experimentado e as concepções vigentes sobre o adoecimento.   

Todo um contexto econômico e sociocultural fundamenta esses sofrimentos que 

marcam o século XXI e desafiam as tecnologias médicas, pois são marcados por um conjunto 

de sintomas corporais que não possuem causas orgânicas e, logo, não podem ser 

“diagnosticados objetivamente”.  

Ortega e Zorzanelli (2010, p. 126) reforçam:  

 

[...] passamos a utilizar termos biológicos que antes eram propriedade dos 

especialistas; adquirimos uma postura de autovigilância em relação a práticas de 

manutenção da saúde; as tecnologias de imageamento do interior do corpo 

tornaram-se decisivas para os procedimentos de diagnóstico, diminuindo o valor do 

relato subjetivo; as tecnologias; de suplência anatomofisiológica (fármacos, 

próteses e outros) são desenvolvidas e popularizadas, revelando potencialidades nos 

nossos corpos que ainda não conhecíamos. 

 

Francisco Ortega e Rafaela Zorzanelli (2010) levantam vários debates sobre como a 

ciência médica e a experiência cotidiana de nossos corpos se relacionam: o descompasso 

entre médico e paciente – em que o primeiro é solicitado a escutar cada vez menos em prol da 

objetividade de meios de diagnósticos, enquanto os segundos se engajam em um contínuo 

processo de empoderamento, incitados em uma sociedade de retrocesso do Estado de bem-

estar social – faz com que se questione o lugar do saber médico na contemporaneidade; os 

avanços das biotecnologias e da (psico)farmacologia, propondo que mais do que a cura das 

doenças, permitem melhorar o que já está saudável; a necessidade de manejarmos o risco de 

contrair e de desenvolver doenças, fazendo uso da ampla margem da expressão gênica, não 

nos propicia agir em função de certezas, mas de probabilidades que abalam nossa herança 

genética.  

Os autores (2010, p. 179) encerram com a reflexão de que toda essa problemática 

“perpassa o cotidiano dos indivíduos imersos em uma cultura somática, preocupados em 

como viver mais e melhor – o que demonstra a grande penetração da ciência médica, na 

atualidade, no modo como descrevemos ou definimos o humano”. 
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Acerca especificamente do corpo feminino e da ciência, priorizei rememorar a obra de 

Emily Martin, A mulher no corpo: uma análise cultural da reprodução (2006), que, em 1987, 

já criticava como os discursos do saber médico em torno do corpo feminino, sobre seus 

hormônios, útero, menstruação, eram replicados e reapropriados pelas mulheres, examinando 

processos culturais que conformam as concepções das mulheres sobre seus corpos. Provocada 

por uma das postagens diárias (Figura 5) de um perfil no Instagram, dedicado ao treino 

feminino, seguido por milhares de mulheres, recorri a um dos textos de Martin, Metáforas 

médicas do corpo da mulher: menstruação e menopausa, no qual ela retoma conceitos do 

passado presentes na literatura médica e percebe como esses textos – tidos como simples 

descrições médicas – são veículos de metáforas sociais. 

Sobre a menstruação, por exemplo, ela identifica uma construção discursiva envolta 

em termos negativos, definindo-a como um processo de falência e deterioração. Enquanto em 

textos antigos e contemporâneos a ela havia palavras como “degeneração”, “enfraquecidos” e 

“falta”, em textos que se referiam à fisiologia reprodutiva masculina permeavam palavras 

positivas, como “extraordinária”, “surpreendente”, “incomparável magnitude”. Essa 

“positividade” se repetia em outros textos médicos que descreviam processos corporais 

análogos à menstruação, como a constante substituição do revestimento do estômago. Ela 

sugere outras formas possíveis de se descrever a menstruação, como um evento fisiológico 

positivo, dando foco à produção de fluxo menstrual importante para a renovação do tecido do 

endométrio e equilíbrio hormonal, ao invés do objetivo de transportar óvulos para serem 

fertilizados e crescerem.  

A imagem postada no perfil referido parece dar uma visão funcional à menstruação, 

desviando o foco das “desvantagens” (menos disposição) e indicando oportunidades para 

mulheres de melhor desempenho físico, de acordo com o objetivo de cada uma em relação à 

atividade física. Percebe-se que, mesmo admitindo menor disposição durante a menstruação, 

isso não nos torna inaptas a nos exercitar. 
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Figura 5 – Menstruação e treino 

  
 

Outro aspecto que Emily Martin (2006, p. 181) também aborda é a respeito da 

Síndrome Pré-Menstrual (SPM) ou Tensão Pré-Menstrual (TPM). Ela faz um apanhado 

histórico, a partir do século XIX, que revela um desafio explícito entre o discurso sobre as 

“energias limitadas das mulheres” devido à TPM e as jornadas de trabalho. Propõe-se a 

discutir que, vinculada à visão de anormalidade no comportamento feminino durante o 

período de tensão pré-menstrual (como a raiva, por exemplo), está uma série de pressupostos 

sobre a natureza do tempo da sociedade e sobre os papéis obrigatórios das mulheres e dos 

homens.  

Ela critica que, sendo vista como um desajuste ou um distúrbio, a TPM acaba 

resultando em tratamentos médicos para adequar a mulher ao seu suposto papel original 

(maternidade e domesticidade) e a incorporação desse argumento médico por parte das 

mulheres pode levar a um estado de descontrole e fragmentação do eu, interferindo nas 
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atividades do cotidiano, que passam a ser menos toleradas. Ainda, a autora expõe um desejo 

de que esse descontrole/raiva possa ser visto como positivo caso representasse parte da 

consciência coletiva da posição estrutural das mulheres na sociedade.  

Várias imagens divulgadas nas redes sociais que acompanhei são dedicadas a falar 

sobre a tensão pré-menstrual. Selecionei uma (Figura 6), que trata de como os “sintomas” 

podem ser evitados por meio da alimentação. Veja que são usados termos como “regularizar”, 

“limpar”, “acalmar o humor”, “equilibrar” e “eliminar”, dando a conotação de um distúrbio.  

 

Figura 6 – TPM – sintomas e alimentação 

  
 

Por falar em alimentação, além das relações entre ciência, corpo e noções de saúde, 

outro assunto que atravessa o estilo de vida fitness é a alimentação saudável. Para continuar a 

lógica da abordagem sociológica sobre saúde, recorro ao texto de Elaine de Azevedo (2008), 

que aborda o assunto sob uma interessante perspectiva do risco e da reflexividade, partindo 

de uma discussão que envolve a ciência e o conceito de alimentação saudável. Para a autora, 
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a noção de alimentação saudável é uma construção social historicamente permeada pelo risco, 

com determinantes sociais e políticos.  

Para chegar a essa conclusão, faz uma retrospectiva histórica sobre as transformações 

da dieta saudável. Vai desde as primeiras considerações sobre a qualidade da alimentação e a 

racionalização no uso de alguns alimentos na Europa do século XIX, primeiramente voltada 

às elites, depois Inglaterra e Estados Unidos da América (EUA), que se voltam para classes 

desprivilegiadas e carentes por meio da educação nutricional e distribuição de alimentos e 

suplementos (AZEVEDO, 2008, p. 718). 

Passa pelo estímulo ao consumo sem restrições alimentares adotado nos EUA, numa 

política que não enfatizava a ingestão de alimentos como frutas e verduras, porque o governo 

os considerava de alto custo para o consumidor. Depois, passaram a estabelecer padrões para 

a ingestão diária de nutrientes para a população norte-americana.  

No Brasil, Azevedo diz que as práticas de alimentação saudável foram introduzidas 

mais tarde e seguiram a mesma lógica. Contudo, em meados do século XX, com a ideologia 

desenvolvimentista, foram necessários planos que objetivassem a melhoria nutricional da 

população em geral, visando à introdução de novos alimentos e práticas educativas baseadas 

no “mito da ignorância”. Em 1980, então, surgiu a educação nutricional crítica, embasada nos 

princípios da pedagogia de orientação marxista, que visava ao direito à cidadania e a luta 

contra a exploração geradora da fome e da desnutrição.  

Nos anos 1990, o foco da educação nutricional no Brasil foi a promoção de práticas 

alimentares saudáveis, aliada à discussão do acesso ao alimento de qualidade em quantidade 

suficiente como um direito humano, e ao contexto da alimentação com caráter de prevenção 

de doenças (AZEVEDO, 2008, p. 719).  

Conforme argumenta Elaine Azevedo (2008), as preocupações com as deficiências 

nutricionais e a fome – inevitavelmente vinculadas ao contexto político-social – persistem 

aqui e em muitos outros países, contudo, convivem com os temores das repercussões do 

consumo excessivo de certos nutrientes e calorias na dieta, além dos problemas relativos à 

contaminação química dos alimentos.  

Ela ainda levanta vários estudos que afirmam que, atualmente, modelos de 

alimentação racionais, restritivos e de caráter dietoterápico exercem uma enorme influência 

sobre a percepção do público em geral:  
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É possível perceber a tendência de considerar uma dieta saudável aquela que inclui 

alimentos light e diet; com baixa densidade energética; restrita em gordura e 

proteína de origem animal, sal e açúcar; rica em frutas, verduras e alimentos 

funcionais e complementos à base de fibras e micronutrientes. O aspecto restritivo 

desse enfoque segue o conceito de dieta saudável dentro da abordagem energético-

quantitativa, e acompanha as modificações no estilo de vida moderno e urbano 

associado ao alto consumo de fumo e álcool, ao aumento do sedentarismo e do 

estresse.  

 

Entretanto, por trás do alto consumo de nutrientes e alimentos que estimulam as 

doenças crônicas não transmissíveis, e também da ingestão de alimentos light e diet, estão a 

indústria e o marketing alimentar, que manipulam a pesquisa científica e os hábitos dos 

consumidores e definem, conforme critérios questionáveis, o conceito de dieta saudável. 

Outra problemática que a autora identifica é a recorrente controvérsia que circunda a 

questão dos riscos alimentares – suprimida ou apoiada por pesquisas científicas –, pois parece 

evidente que o consumo de alguns alimentos (como a margarina e a gordura hidrogenada) 

não deveria ter sido estimulado sem estudos que pudessem garantir, a longo prazo, a 

segurança do consumidor. 

Ela diz que a incerteza teórica é parte central da modernidade reflexiva, especialmente 

no âmbito dos problemas ecológicos. Grande parte desses problemas tem vínculo com a 

nutrição, uma vez que muitos questionamentos sobre a qualidade e os riscos alimentares 

surgiram a partir da intervenção da agricultura moderna científica sobre a natureza, a partir de 

métodos antinaturais de grande impacto sobre o meio ambiente e a saúde humana. Se a 

ciência já representou as instituições sociais, atualmente, na sociedade de riscos, o seu papel é 

questionado.  

Certo reducionismo que permeia a ciência permite inibir ou maximizar o perfil de 

resultado de uma pesquisa científica, como, por exemplo, alguns estudos científicos, que 

definiram o padrão alimentar moderno, confundindo leigos e especialistas – sobre o consumo 

do ovo, do café, dieta a base de vegetais, frutas e grãos ou o consumo do chocolate 

(AZEVEDO, 2008, p. 722)  

Ela encerra ressaltando a necessidade de pesquisas de caráter inter e transdisciplinares, 

que possam ajudar a minimizar a visão reducionista que impera nos estudos de risco 

ambiental e qualidade alimentar. Ademais, retoma o desafio de encontrar outras formas de 

operar na sociedade de risco, a partir de uma nova relação entre racionalidade científica e 

racionalidade social, proposto por Ulrich Beck.  
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A seguir, selecionei duas imagens (Figuras 7 e 8), uma de um perfil particular, outra 

de um perfil genérico, voltado para a musculação feminina; ambas trazem uma ideia 

reducionista que desconsidera as individualidades. A Figura 7 lista os efeitos de grupos 

alimentares (carnes vermelhas, grãos, vegetais, carnes brancas e castanhas, comidas 

industrializadas), se apropria de termos científicos (aminoácidos, moléculas, ácidos graxos) e 

descreve, de forma simplista, quais os resultados da digestão de cada alimento (músculos, 

gordura, bem-estar, colesterol bom), como se para tais efeitos bastasse consumir 

determinados alimentos.  

 

Figura 7 – Efeitos de grupos alimentares 
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A Figura 8 poderia exemplificar um modelo de alimentação racional, restritiva e de 

caráter dietoterápico. A legenda abaixo da foto explica melhor: “Aprenda a ganhar massa 

muscular magra e perda de peso comendo saudável e gostoso”. Essa prática de “marmitas 

racionais” é muito utilizada por mulheres que adotaram um estilo de vida fitness, os alimentos 

dispostos de forma uniforme e calculados energético-quantitativamente.  

 

Figura 8 – Alimentação racional, restritiva e de caráter dietoterápico 
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Voltando à ideia de uma abordagem pela Sociologia Médica, em que seja possível 

“abarcar além do corpo biológico e o interpretar como um espaço e um meio para a obtenção 

de um bem-estar que permita ao indivíduo expressar todas as suas potencialidades”, pensando 

sobre as armadilhas dos discursos dos saberes médicos em relação ao corpo, à saúde e à 

alimentação e em como uma cientista social poderia evitar ou propor novas possibilidades, 

lanço mão de seis atitudes recomendadas por Elizabeth Grosz (2000) no texto “Corpos 

reconfigurados”, para desenvolver uma abordagem teórica feminista dos conceitos sobre o 

corpo evitando as dicotomias, conseguindo apontar o que deve ser superado, negociado, de 

modo a criar uma análise alternativa, mais positiva, do corpo:  

 

1) sugere que precisamos de uma análise que recuse o reducionismo, resista ao dualismo e 

mantenha suspeição do holismo e da unidade implícita no monismo e que possibilite 

noções que vejam a materialidade humana como continuidade da matéria orgânica e 

inorgânica, mas também diferente de outras formas de matéria, que entendam a 

materialidade animada e a materialidade da linguagem em interação, que tornem possível 

um materialismo além do fisicalismo;  

2) que a corporalidade não deve mais ser associada à apenas um sexo (ou raça), o qual passa 

a carregar o fardo da corporalidade do outro por isso;  
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3) deve ser criado um campo plural, múltiplo, de “tipos” de corpos possíveis – jovens e 

velhos, negros e brancos, macho e fêmea, animal e humano, animado e inanimado – 

nenhum dos quais funcione como delegado ou representativo dos outros e que, sendo 

reconhecidos em sua especificidade, não possam assumir o papel coercitivo de norma ou 

ideal singular para todos os outros, um campo estabelecido e regulado de acordo com as 

várias perspectivas e interesses;  

4) evitar também análises biologizantes ou essencialistas do corpo. O corpo deve ser visto 

como um lugar de inscrições, produções ou constituições sociais, políticas, culturais e 

geográficas;  

5) tanto a dimensão psíquica quanto a social devem encontrar lugar numa reconceitualização 

do corpo, não uma em oposição à outra, mas como necessariamente interativas;  

6) deve-se problematizar os pares binários tendo o corpo como um conceito limiar ou 

fronteiriço que oscila perigosa e “indecidivelmente” no eixo dos pares binários. O corpo 

não é nem privado, nem público, nem eu ou outro, nem natural ou cultural, nem psíquico 

ou social, nem instintivo ou ensinado, nem genética ou ambientalmente determinado. Para 

ela, adotar essas posturas criando termos novos e perspectivas conceituais diferentes são 

estratégicos para falar do corpo fora dos pares binários31 ou de seus excessos. 

 

Uma das propostas desta pesquisa é justamente evitar binarismos, essencialismos ou 

noções que limitam o pensamento e, portanto, mais questionar e provocar do que apresentar 

respostas. Para continuar a contextualização em torno das mulheres fitness, no próximo 

tópico vou tratar das mídias digitais, especificamente os ambientes virtuais das redes sociais. 

As novas tecnologias de comunicação trazem mudança na experiência que temos de nossos 

corpos, pois afetam a experiência do corpo ao promover a mediação generalizada, modificam 

o que é o mundo e o que é estar corporalmente no mundo (VAZ, online).  

 

3.2 Mídias digitais  

 

“O novo não está no que é dito, mas no acontecimento da sua volta.” 
(FOUCAULT, 2004, p. 26)  

 
31  Elizabeth Grosz diz que o problema na dicotomia não é a dominação do par (algum tipo de problema 

inerente ao número dois); é, antes, o um que o torna problemático, o fato de que o um não pode admitir outro 

independente, autônomo, em relação a si. Toda alteridade é moldada como o mesmo, com o termo primário 

agindo como o único termo autônomo ou pseudo-autônomo. O um não permite dois, três, quatros. Ele não 

tolera nenhum outro. Para ser um, o um deve criar uma barreira ou limite em torno de si, caso em que 

necessariamente se envolve no estabelecimento de um binarismo.  
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Destacar as mídias digitais se fez necessário, pois, em relação à comunicação, se 

encontra nesses ambientes virtuais a possibilidade de estabelecer uma rede de 

relacionamentos com interesses afins, além de permitir que as pessoas sejam, ao mesmo 

tempo, personagens e autoras de suas histórias, suas ideias, opiniões e gostos, influenciando e 

sendo influenciadas por outras que usam a rede, numa dimensão sem barreiras com 

abrangência mundial.  

Surgido no final da década de 1990, inicialmente os blogs (contração do termo inglês 

web log, “diário da rede”), em sua maioria, eram adotados como diários pessoais virtuais. 

Sobre esses canais, Amaral diz que “eram utilizados como espaços de expressão pessoal, 

publicação de relatos, experiências e pensamentos do autor”, por isso são carregados de 

personalidade de seus autores e os posts – nome dado às postagens ou publicações – 

realizados diariamente (AMARAL, 2009, p. 29 apud MESQUITA, 2012).  

O advento de outras redes sociais virtuais (Orkut, Facebook, Twitter, Instagram), nos 

anos 2000, tem fortalecido ainda mais os blogs, os canais se abastecem e, mesmo que uma 

pessoa possua conta em todas as redes, ela pode se comunicar de forma variada em cada uma 

delas, com diferentes nichos de interesse. Com isso, além de leitor e personagem desse 

enredo, os internautas também podem ser autores. Aquelas pessoas antes somente receptoras 

nas mídias tradicionais, agora também podem criar conteúdo e dia a dia construir sua 

realidade virtual, seja por meio de comentários em perfis alheios ou posts sobre a atualidade e 

seus sentimentos, seja por publicar fotos e/ou vídeos que exibem desde a vestimenta, a 

atividade praticada num momento, comidas consumidas, paisagens de viagens até situações 

inusitadas.  

Redes sociais virtuais, com conteúdos considerados bons, atraem grande público e, à 

medida que mais pessoas seguem, curtem, compartilham e comentam sobre determinado 

perfil, mais forte ele fica na rede, no sentido de se tornar um formador de opinião, provocador 

de desejo, de consumo e de vivencia de situações. “A troca de informação entre blogueiros e 

leitores enriquece o conteúdo e torna a comunicação cada vez mais eficiente” (MESQUITA, 

2012, p. 36).  

O Instagram é uma das redes sociais virtuais que está mais em voga atualmente. Foi 

criado em outubro de 2010, por Kevin Systrom, e pelo brasileiro Mark Krieger, 

apresentando-se como um aplicativo gratuito para smartphones. A partir dele, é possível tirar 

fotos e vídeos com o celular, aplicar efeitos nas imagens e compartilhar. Hoje, segundo 
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informação dos seus próprios administradores, ultrapassa a marca de 200 milhões de usuários 

ativos no mundo por mês e cerca de 60 milhões de novas imagens são postadas diariamente. 

Não há como mensurar as proporções do número de pessoas que visualizam as imagens 

publicadas nessa e nas outras redes sociais virtuais e que são, de alguma forma, influenciadas 

por elas.  

Para além do “jogo de influências”, cabe também problematizar a questão da 

transformação do próprio sentido de autenticidade no âmbito das práticas de si. Fernanda 

Bruno (2013, p. 70) desenvolve:  

 

Assim como as cirurgias plásticas, a cosmética, o silicone e o fitness participam da 

construção artificial do corpo, assim como os psicofármacos assistem 

artificialmente a saúde psíquica, os reality shows, redes sociais, blogs e fotologs 

pessoais apresentam-se como dispositivos de produção artificial do eu. Neste 

campo, as fronteiras entre natural e artificial embaralham-se juntamente com as 

fronteiras entre público e privado. 
 

Aqui, se faz oportuno ilustrar essa relação – influenciar e ser influenciada – e retomar 

o objeto da pesquisa. A seguir, veremos imagens32 de três personalidades que exemplificam 

tanto essa situação como também a estética a qual eu me referi no início da introdução. 

Mulheres que adequaram suas rotinas à prática regular de atividade física intensa e a dietas 

muito específicas em busca de um estilo de vida considerado saudável por elas, mas também 

buscando um corpo dotado de hipertrofia muscular, conquistando uma estética aparentemente 

fora dos padrões de beleza direcionados às mulheres hoje em dia.  

A seleção dessas mulheres, que hoje são personagens públicas, não foi aleatória. Elas 

possuem semelhanças bastante convenientes para a pesquisa. Além do alto número de 

seguidoras nas redes sociais (reforçando a ideia de que há um fenômeno de ampla adesão), 

elas são brasileiras, têm idades aproximadas, todas tiveram acesso ao ensino superior, 

mantêm relacionamentos no formato heterossexual, possuem situação financeira abastada e 

conquistaram mais visibilidade justamente em função da transformação que fizeram em seus 

corpos, atualmente musculosos. As diferenças, para além das evidências (como, por exemplo, 

o fato de somente uma ser não branca), serão problematizadas posteriormente.  

A primeira delas é Bella Falconi (Figura 9), 28 anos, de Belo Horizonte, vive há seis 

em Orlando, na Flórida. É modelo e empresária, possui três lojas de suplementos e 

 
32  São seis imagens, ambas retiradas de publicações na internet e dos perfis administrados por elas no 

Instagram.  
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cosméticos nos Estados Unidos da América (EUA). Em seu blog (disponível em: 

http://bellafalconibrasil.wordpress.com), ela se descreve assim: 

 

Se você ainda não me conhece, sou modelo, personal trainer certificada, 

propagadora de motivação, entusiasta fitness, atleta figure NPC (National Physique 

Committee, dos EUA), estudante de Nutrição, embaixadora da USN America e 

Vitaflex e rata de academia. Eu também sou uma grande adepta da lei da atração 

(ou seja, vigie os seus pensamentos!). 

 

Em várias entrevistas, ela conta que resolveu mudar o estilo de vida em 2010, depois 

de conhecer uma atleta fisiculturista, e decidiu que também queria ficar com o abdome “cheio 

de gominhos”. Então passou a seguir uma alimentação regrada e praticar exercícios físicos 

regularmente. No blog, ela ainda deixa o recado: “nunca é tarde demais para recomeçar ou 

para tentar uma vida nova. No começo não é fácil, mas dificuldades sempre vão existir. As 

pessoas são muito imediatistas, querem resultados logo de início. Tenha paciência e seja 

consistente”.  

 

Figura 9 – Bella Falconi – antes/depois 

 
 

Na Figura 10, seu perfil no Instagram contém 6.922 postagens. Ela acompanha 1.217 

perfis e é acompanhada/seguida por mais 1 milhão (entre pessoas e marcas/empresas), que, de 

alguma forma, se interessam pela rotina de treinos, alimentação, viagens, trabalhos, ou seja, a 

vida virtual que Bella Falconi, também conhecida como musa do abdome trincado, publica. 

 

Figura 10 – Perfil Bella Falconi no Instagram 
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A segunda dessas mulheres (Figura 11) é Michelle Franzoni. Em seu blog (disponível 

em: http://blogdamimis.com.br), ela diz: 

 

Sou artista visual, graduada em fisioterapia, especialista no método Pilates, com 

mestrado em Engenharia de Produção, Doutora em Engenharia e Gestão do 

Conhecimento, e ex-professora universitária. Nascida em Florianópolis, tenho 36 

anos e adoro criar, escrever, viajar, a gastronomia, a atividade física e a minha vida 

saudável. Emagreci 33 kg através de reeducação alimentar e muito exercício físico. 

Não fiz e nem faço uso de medicamentos, hormônios ou estimulantes.  

 

Figura 11 – Michelle Franzoni antes/depois 
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Ao atingir mais de 450 mil seguidores em todas as suas redes sociais, ela deixa o 

recado: “A minha alegria é ter vocês aqui, fazendo parte desse grande projeto saudável. 

Qualidade de vida e bem-estar é o que eu mais prezo. E aqui vocês encontrarão a minha 

história, dicas de viver bem, receitas saudáveis e muitas coisas legais.” Fala sobre como 

combinou reeducação alimentar, exercícios, psicoterapia e homeopatia para conquistar seus 

objetivos em relação ao corpo. Na Figura 12, mostro seu perfil no Instagram, com quase 600 

mil seguidoras (es), no qual ela posta imagens de receitas culinárias, treinos, viagens etc.  

 

Figura 12 – Perfil Michelle Franzoni no Instagram 

  
 

Na Figura 13 está a terceira celebridade fitness que eu escolhi. Ela é Gracyanne 

Barbosa, tem 30 anos, nascida em Campo Grande-MS, trabalha como atriz, dançarina, 

modelo e administradora dos bens do atual marido, o cantor de pagode Belo. Das três, é a 

única que não tem um blog autoral (disponível em http://gracyanneoficial.blogspot.com.br/), 

pois ele é atualizado por uma assessoria.  

Por isso, preferi me remeter a trechos de uma entrevista que ela concedeu à jornalista 

Marília Gabriela, no programa veiculado pela emissora SBT, “De Frente com Gabi”, em 8 de 

maio de 2013.33 Ela contou que é de “origem humilde”, tendo, aos 16 anos, deixado sua 

cidade natal e ido para o Rio de Janeiro cursar Direito. Com muita dificuldade, conseguiu 

terminar a faculdade., mas, durante o percurso, foi abordada pelo empresário de um grupo 

 
33  Vídeo da entrevista disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=3Ik05VmjJKM. Visualizada dia 15 

de maio de 2014.  
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musical, se tornou dançarina de axé e viajou pelo mundo em apresentações. Após sua saída 

do grupo, sua maior projeção foi com a participação em carnavais do Rio de Janeiro e de São 

Paulo, a partir de 2007, na posição de rainha de bateria, desfilando um polêmico corpo 

musculoso. 

Durante o programa, elas conversaram sobre o volume muscular que Gracyanne 

desenvolveu, considerado exagerado por muitas pessoas, sobre a disciplina com a dieta e os 

treinos, anabolizantes, cirurgias plásticas, entre outros assuntos. Nessa, assim como em outras 

entrevistas, ela diz que gosta do corpo como está, gosta dos desafios e da sensação de superar 

seus próprios limites vendo os resultados que isso traz na sua aparência. Ademais, fala da 

importância de trabalhar o corpo e relaxar a mente. Ela diz: “Não é sacrifício nenhum pra 

mim. Faço com prazer e força de vontade. [...] Hoje, podemos ter o corpo que quisermos, ou 

magra, ou forte...” 

 

Figura 13 – Gracyanne Barbosa antes/depois 

 
 

Na Figura 14 encontra-se uma imagem do perfil de Gracyanne Barbosa no Instagram, 

registrando mais de 1.5 milhão de seguidoras (es). 
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Figura 14 – Perfil Gracyanne Barbosa no Instagram 

 
 

Se a partir da década de 1960 despontava “o prazer de ser eu mesma”, em que as 

imagens publicitárias prometiam, além da beleza, um momento de encontro com o próprio 

corpo (SANT’ANNA, 1995), hoje, além desse discurso que vincula o embelezamento ao 

prazer, as “musas fitness”, verdadeiras celebridades das redes sociais, compartilham suas 

experiências (conquistas e dificuldades) não apenas com o intuito de exibir orgulhosamente 

seus corpos, mas para inspirar outras pessoas que simpatizam/curtem as mesmas práticas que 

resultam em hipertrofia, ou seja, uma musculatura desenvolvida.  

Ambas, em várias oportunidades, reiteram o quanto uma alimentação equilibrada, 

somada à disciplina com os treinos (principalmente musculação), paciência e persistência são 

fundamentais para conquistar objetivos no que se refere ao corpo e à vida em geral. Além de 

terem respaldo do discurso médico-científico atual,34 registram diariamente suas rotinas 

“comprovando” que é real e possível conciliar com outros compromissos (trabalho e família, 

por exemplo). São contra o uso de esteroides anabolizantes35 e estimulantes artificiais, porém, 

apoiam cirurgias plásticas estéticas, especialmente para “recuperar” a forma arredondada dos 

 
34  Para discutir mais criticamente como a estrutura corporal se deixou apreender pela prática e pelos discursos 

normalizadores das ciências médicas, ver ORTEGA, Francisco; ZORZANELLI, Rafaela. Corpo em 

evidência – A ciência e a redefinição do humano. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010. 
35  Todas as três são frequentemente apontadas como usuárias desses produtos, porém, durante a pesquisa, 

identifiquei apenas discursos especulativos, sem fundamento científico nem fontes seguras. Gracyanne 

Barbosa, entre elas, é a mais citada como usuária de esteroide anabolizante, porém, ela sempre nega tê-lo 

feito.  
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seios, que acabam perdendo o tecido adiposo que recobre as glândulas mamárias devido ao 

baixo percentual de gordura corporal.  

Como é possível ver em suas postagens e entrevistas para várias revistas, a 

justificativa dessas mulheres para tal exposição é basicamente mostrar que é possível adquirir 

hábitos considerados saudáveis, autonomia, autocontrole e conquistar metas em relação ao 

corpo. Esses caminhos prometem levar a um bem-estar, satisfação e felicidade consigo 

mesma, sensações que colaborariam para o sucesso em outras áreas da vida (família, amigos, 

trabalho, etc.). 

Mas por que elas, e tantas adeptas, optaram pela estética da hipertrofia ao invés da 

magreza delicada, por exemplo, que é um padrão social corporal já consagrado? Nas 

entrelinhas das noções de beleza feminina está um discurso sexista de que não há 

feminilidade sem “atributos inatos” do ser mulher, quais sejam, maternidade, domesticidade, 

castidade, passividade e fragilidade, portanto, não há beleza. Mesmo que se confirme que o 

estilo de vida adotado por elas, permeado de saúde, bem-estar, prazer e felicidade, seja a 

prioridade e que a estética é apenas uma consequência, vale a pena desafiar os padrões de 

beleza atuais? Os padrões de beleza importam para elas?  

Ainda hoje, apesar de todas as mudanças socioculturais, a beleza está associada à 

feminilidade, enquanto o masculino está ligado à força. As centenas de milhares de perfis que 

seguem as páginas pessoais (seja blogs, Facebook, Twitter ou Instagram) de Bella, Michelle e 

Gracyanne podem demonstrar aprovação ou reprovação em relação às imagens postadas nos 

comentários.  

Sobre reprovação, todas essas “musas fitness” já a relataram em algum momento ou 

isso estava explícito em comentários a respeito delas nas páginas de revistas digitais que 

expuseram suas imagens, ou até mesmo nas redes sociais pessoais delas. Percebo um discurso 

ofensivo, que relacionava seus músculos a uma noção de masculinidade, exprimindo 

rejeição/estranhamento ao verem mulheres dotadas de força e músculos. No geral, porém, as 

manifestações são de apoio, positivas, motivadoras.  

Entendo que minha tentativa de reconstruir esse universo virtual pode me auxiliar a 

formar um cenário mais aproximado/representativo do campo de pesquisa, sobretudo devido 

ao caráter autoral dos perfis nas redes sociais. Desse modo, nas próximas páginas continuarei 

a fazer referência ao cotidiano nas mídias virtuais e me utilizando de imagens que ilustram 

várias situações do cotidiano do estilo de vida fitness. Ademais, retomarei questões 

ressaltadas aqui no capítulo dedicado às entrevistas. 
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3.3 Outras mídias  

 

Continuando a contextualização, farei agora notas e comentários cuidadosos36 sobre 

como matérias de jornais, revistas e programas de televisão retratam mulheres que adotaram 

um estilo de vida fitness. Foram observados, nos produtos midiáticos escolhidos, os seguintes 

critérios: veículo (jornal, revista, programas de TV), autoria, título, imagens, terminologias. 

Lembrando que não irei me aprofundar nas consequências do poder de influência que elas 

podem utilizar para ditar comportamentos sociais, mas sim nas abordagens sobre as mulheres 

fitness, enquanto meio que dá visibilidade a fenômenos sociais.  

Foi feita uma busca com as palavras “sarada”, “musculosa” e “fitness”37 nos portais 

das revistas de circulação nacional Época, Marie Claire e Veja e dos jornais locais Diário da 

Manhã e O Popular. Diante de um universo de mais de 500 reportagens, resolvi selecionar 

algumas (entre edições de 2010 a 2015) para terem atenção mais minuciosa e outras que serão 

apenas citadas para fins de corroboração. Para decidir quais textos seriam comentados, optei 

por aqueles que trouxessem temas que surgiram durante as entrevistas ou apareceram nas 

respostas dos questionários on-line.  

As reportagens selecionadas para comentários mais específicos foram as seguintes:  

 

• Com a rotina na TV, Viviane Araújo acorda de madrugada para malhar: “Busco não ficar 

tão sarada”. Dada da publicação: 29/11/2014, Revista Época; 

• Comer “como homem” emagrece? Dieta rica em gordura, cerveja e carne ajuda a perder 

peso, diz personal. Data da publicação: 16/07/2014, Revista Marie Claire; 

• Barbie musculosa: garota com rosto de boneca levanta 180 kg em campeonato de 

fisiculturismo. Data da publicação: 18/02/2015, Revista Marie Claire; 

• Mundo das musas em expansão. Data da publicação: 27/01/2010, Revista Veja; 

• Conheça as musas do fitness mais influentes da web. Data da publicação: 02/11/1013, 

Jornal Diário da Manhã; 

• Socialização válida ou não?! Data da publicação: 17/11/2014, Jornal O Popular; 

 
36  Para nos inspirar sobre como analisar o papel da mídia na difusão de informações, debate, formação e 

fortalecimento de opiniões, ler OLIVEIRA, Fátima et al. Olhar sobre a mídia. Belo Horizonte: Mazza 

Edições, 2002.  
37 Estes foram adjetivos auto-atribuídos usados pelas interlocutoras. No discurso das mídias e pessoas que não 

seguem o estilo de vida fitness podemos encontrar palavras como: malhadas, marombeiras, travadas, 

definidas, aberrações, homens de seios, mulher rã, bizarras, horrorosas, ridículas, travestis, brochante.  
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• Mercado fitness cresce e Goiás já conta com mais de duas mil academias. Data da 

publicação: 02/02/2015, Jornal O Popular. 

 

As matérias escolhidas apareceram em sessões variadas, a maioria em Saúde e/ou 

Beleza, mas também em Celebridades, Mundo, Economia e Sociedade. Adiante, a análise 

desse material foi dividida em duas principais temáticas que atravessam nossa cultura e, 

consequentemente, o estilo de vida fitness, como também são recorrentemente focalizadas 

pelas mídias: padrões de beleza associados a noções de feminilidade e consumo.  

 

3.3.1 Questões de gênero: padrões de beleza associados a noções de feminilidade  

 

Voltemos à questão dos padrões de beleza associados a noções de feminilidade, 

mencionada desde o início desta dissertação. Nas entrelinhas das noções de beleza feminina 

está um discurso sexista naturalizado de que não há feminilidade sem “atributos inatos” do 

ser mulher, tais como: maternidade, domesticidade, castidade, passividade e fragilidade, 

portanto, não há beleza. Segundo Nicole-Claude Mathieu (2009, p. 223), um fator típico nas 

sociedades ocidentais modernas é a ideia de que  

 

[...] As sociedades humanas, com uma notável monotonia, sobrevalorizam a 

diferenciação biológica, atribuindo aos dois sexos funções diferentes (divididas, 

separadas e geralmente hierarquizadas) no corpo social como um todo. Elas lhe 

aplicam uma “gramática”: um gênero (um tipo) “feminino” é culturalmente imposto 

à fêmea para que se torne uma mulher social, e um gênero “masculino” ao macho, 

para que se torne um homem social. [...]. Outros aspectos do gênero – diferenciação 

da vestimenta, dos comportamentos e atitudes físicas e psicológicas, desigualdade 

de acesso aos recursos materiais e mentais, etc. – são marcas ou consequências 

dessa diferenciação social elementar. 

 

Essa concepção pode ser percebida principalmente nas seguintes matérias:  

Em Barbie musculosa, da revista Marie Claire, são empregados termos que 

contrastam, conotando ora surpresa, ora uma oposição: mesmo tendo um rosto de boneca, ela 

levanta 180 kg; rosto angelical (apesar de) corpo de heroína/corpo musculoso; jovem 

musculosa, porém, permanece com maquiagem perfeita após proezas em campeonato de 

levantamento de peso.38 A imagem (Figura 15) que acompanha o texto da revista reforça essa 

 
38  Aparentemente, a prática do fisiculturismo foi confundida com o esporte olímpico de levantamento de peso, 

o halterofilismo. Se a pessoa citada na reportagem participou de um campeonato de levantamento de peso, 

ela deve ser halterofilista, e não fisiculturista, como diz o texto da matéria na revista. É uma confusão 

comum, mas fica a crítica à mídia, que se apropria e usa indiscriminada e equivocadamente as palavras.  
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oposição, pois o corpo é mostrado separadamente do rosto. Isso evidencia o quanto é anormal 

uma mulher ser dotada de músculos e de força (características ditas masculinas) e, ao mesmo 

tempo, bela (feminina, frágil e delicada como uma boneca).  

 

Figura 15 – Matéria Barbie musculosa 

 
 

Outra matéria da revista Marie Claire é Comer “como homem” emagrece? Ela 

descreve uma situação em que há uma biologização de hábitos constituídos por fatores 

culturais, socioeconômicos e étnicos, como a alimentação.39 A revista usa a voz autorizada de 

um personal trainer estadunidense especialista em nutrição: “Jim White acredita que elas 

deveriam se render aos ‘hábitos alimentares masculinos’, que incluem cerveja em vez de 

coquetéis, que são ricos em gorduras”. Este, por sua vez, recorre à outra voz autorizada, 

citando uma pesquisa acadêmica: “citou uma pesquisa da Universidade de Toronto, no 

Canadá, para sustentar sua tese: ‘Pessoas que restringem a alimentação são mais propensas a 

comer demais antes de começarem uma dieta e abusam quando a terminam’”. Vale lembrar, 

também, a discussão anterior sobre o texto de Elaine Azevedo, que discute os riscos que 

envolvem a ciência e o conceito de alimentação saudável e alerta que existe uma indústria e 

um marketing alimentar que manipulam a pesquisa científica e os hábitos dos consumidores e 

definem, sob critérios questionáveis, o conceito de dieta saudável.  

 
39  PINHEIRO, Karina Aragão de Paula Nobre. História dos hábitos alimentares ocidentais. Universitas 

Ciências da Saúde, v. 3, n. 1, p. 173-190, 2005.  
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Os termos que aparecem na matéria – “comer como homens” e “hábitos alimentares 

masculinos” – se opõem a “pessoas que restringem a alimentação” (hábitos femininos); 

“prefira bife” (comida de homem) “em vez de salada” (comida de mulher); prefira “beber 

cerveja” (bebida de homem) a “outras bebidas” (bebidas de mulher). A Figura 16 atribuída à 

reportagem mostra uma mulher e um homem comendo pão com linguiça (comida calórica e 

gordurosa, típica de homem, segundo a matéria).  

 

Figura 16 – Matéria Comer “como homem” 

  
 

Uma publicação da Veja, em 2010, se refere às mulheres musculosas como “musas 

em expansão”. A matéria Mundo das musas em expansão usa, em tom jocoso, os seguintes 

termos para designar esse “mundo”: reino do “ão” – coxão, bração; fenótimo Valeska 

Popozuda; colosso muscular; coxas portentosas; tem a força, e se orgulha disso. As palavras 

“colosso”, “portentosas” e “força e orgulho” dão o sentido do quão surpreendente são essas 

características em mulheres. Já as expressões “Suplementos poderosos”, “Pratos gigantescos 

e cinco intragáveis suplementos alimentares”, “Regime de trabalhos forçados”, “Malhação 

pesada” e “próteses além da imaginação” levam a crer que esse “mundo” é absurdo. Por sua 

vez, “Malha com rímel, base, blush, seis brincos, quatro anéis, três correntinhas, unhas 
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postiças rosa-choque, top, short e meião” e “Aparecer mais fininha” retomam a questão da 

feminilidade delicada, frágil, vaidosa.  

As imagens desta reportagem demonstram uma matematicalização dos corpos40 ao 

apontar as medidas dos seios, braços, quadris e coxas. Veja, na Figura 17, as três mulheres 

que compõem a matéria e suas respectivas legendas na íntegra, como apresenta a revista. 

 

Figura 17 – Matéria “Mundo das musas em expansão” 

 
 

A imagem da modelo 1 é acompanhada pelo texto:  

 

Seios: 350 mililitros de silicone. “O básico do Rio”, explica Mirella Santos  
Alimentação: Várias barras de cereais e no mínimo cinco shakes de proteína por 

dia. Fora a comida, propriamente. “Fácil, fácil, eu descambo e como todo dia pastel, 

brigadeiro e coxinha”. 
Braços: Exercício relativamente moderado. “Qualquer pesinho que eu pego, já fico 

grande em cima. Mas carrego o Latino no colo”. 
Quadris: São 105 trabalhados centímetros. “Uso calça 42 masculina. Menor que 

isso não passa no meu bumbum”. 
Coxas: Ela empurra 300 quilos no leg press. “Deus me livre de ter as coxas da 

Gisele Bündchen”. 

 
40  Ver Mulheres atletas da potencialização muscular e a construção de arquiteturas corporais no 

fisiculturismo, de Angelita Alice Jaeger (2009), a partir da página 92, com ênfase nas muitas polêmicas que 

emergiram em meio à produção do volume muscular relatadas pela autora no decorrer da história do esporte 

(fisiculturismo).  
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A imagem da modelo 2 tem a seguinte descrição: 

 
“AGORA SUAVIZEI”  
Gracyanne, a pioneira: depois de quatro anos em que, avalia agora, cresceu 

“demais”, vai sair à frente da bateria da Unidos de Vila Isabel “mais fininha”, com 

meros 102 centímetros de quadris, 77 de cintura e 65 de coxa. 

 

Por fim, na imagem da modelo 3 há os seguintes dizeres:  

 

“QUATRO-OITO-CINCO”  
Valesca, a maior de todas: depois de aumentar o silicone dos seios para 485 

mililitros, a rainha da Porto da Pedra pegou pneumonia e está de repouso. Mas vai 

desfilar “nem que seja de cadeira de rodas”  
 

Três anos depois, a mesma revista volta com o assunto das musas, mas agora musas 

do fitness da web. A matéria da revista VEJA a que me refiro apresenta uma pesquisa que 

mediu o ranking das webcelebridades da “magreza musculosa”. O texto de Conheça as 

musas do fitness mais influentes da web recorre à voz autorizada de agência digital, a LabPop 

Content, para apresentar cinco nomes de mulheres consideradas musas. Antes de apresentar 

os nomes delas são usados termos como “musas da magreza musculosa”, “sucesso”, 

“popularidade” e “influência”. Parece que, ao se acrescentar a “magreza” para se referir aos 

músculos, eles foram mais bem aceitos. A foto dessa matéria (Figura 18) traz uma mulher 

branca, séria, aparentemente suada, com um fenótipo de magra musculosa.  

 

Figura 18 – Matéria webcelebridades 
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Veridiana Parahyba Campos, em sua dissertação de mestrado intitulada Beleza, 

feminilidade e reflexividade: um estudo sobre a mediação agência – estrutura por mulheres 

intelectuais, explica que as mídias (cinema, televisão, publicidade, revistas e internet) 

formam o principal aporte de legitimação dos ideais de beleza socialmente aceitos. Por meio 

desses aportes midiáticos, observa que existem dois padrões estéticos hegemônicos 

disputando a supremacia nas ferramentas da mídia: o primeiro é representado pelas modelos 

magérrimas, enquanto o segundo é representado pelas “saradas” e/ou “gostosas” (CAMPOS, 

2010, p. 21). Quando esses dois padrões se fundem, como me pareceu ser o caso da matéria 

da revista Veja, citado anteriormente? Talvez consigamos entender melhor a importância 

desse questionamento até o final do texto.  

Ainda sobre as musas da web, somente para corroborar e continuarmos a pensar 

beleza e noções de feminilidade, lembrei-me da “musinha”, como ficou conhecida uma 

menina goiana, de 9 anos, que deu o que falar em jornais de todo o país no início de 2015. 

Ela, juntamente com a mãe e o pai, fez um perfil no Instagram onde postavam fotos e vídeos 

que a mostravam se exercitando com a orientação do pai, que é personal trainer, ao estilo das 

mulheres musas fitness da web. Toda a “querela” cresceu a partir das reações das pessoas que 

se manifestaram, por meio de comentários no próprio Instagram, julgando se era certo ou 

errado uma menina de 9 anos “fazer musculação”, sendo exposta nas redes sociais, tirando 

fotos com roupas fitness que mostravam seu corpo de criança. Por fim, depois de conquistar a 

marca de 21.800 em poucos dias, a rede social bloqueou a conta dela.  
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Intrigante que, poucos meses antes, fora noticiado, aqui no Brasil, o caso de um garoto 

de 14 anos considerado o mais jovem fisiculturista competitivo da Grã-Bretanha e, apesar de 

também fazer uso das redes sociais, divulgando o seu pequeno corpo musculoso, ele não 

sofreu tamanha represália. As reações divergentes seriam devido às diferenças de gênero? Ou 

pela questão geográfica? Ou ainda pela pequena diferença de idade entre as crianças? Deixo 

aqui questionamentos para continuarmos a pensar sobre beleza e noções de feminilidade.  

Não posso deixar de comentar também sobre as mulheres que atuam em outro produto 

midiático, as telenovelas. Almeida (2003) considera que a televisão e a novela poderiam 

promover certa “educação dos sentimentos”, que se daria concomitantemente a um processo 

reflexivo no qual os indivíduos, ao “lerem” as representações televisivas, começam a se 

comparar.  

Muitas atrizes, quando estão fazendo novela, frequentemente estão em pauta nas 

páginas das revistas e jornais, mostrando sua rotina ou falando sobre as personagens. Seus 

corpos também não ficam livres dos julgamentos que envolvem os limites entre ideais de 

beleza e noções de feminilidade/masculinidade.  

Na matéria da revista ÉPOCA, “Com a rotina na TV, Viviane Araújo acorda de 

madrugada para malhar: ‘Busco não ficar tão sarada’”, quero focar em uma fala atribuída à 

entrevistada, a atriz Viviane Araújo: “Já fui mais doente com a forma física, hoje estou 

tranquila. Busco não ficar tão sarada, treinando com menos carga e tendo outro tipo de 

alimentação. Quero ficar mais fina e definida.” 

Atenta aos termos “doente com a forma física”, “não ficar tão sarada”, “com menos 

carga”, “mais fina e definida”, além de pensar nos dois padrões estéticos hegemônicos, 

apontados por Veridiana Parahyba Campos, penso principalmente na questão dos limites que 

envolvem nossos corpos. 

Lembrei-me do polêmico caso de Rebeca Gusmão, que recentemente voltou às 

páginas das revistas e jornais brasileiros. Trata-se de uma brasileira, ex-nadadora profissional, 

famosa mundialmente pelas medalhas conquistadas nos Jogos Pan-americanos do Rio de 

Janeiro, em 2007, que lhe foram retiradas “depois que exames deram positivo para uso de 

anabolizantes e esteroides – resultado que ela contesta até hoje”. Também foi punida a não 

poder praticar qualquer esporte profissionalmente. Durante todo o processo de julgamento em 

relação ao doping, ela foi exposta e massacrada não exatamente pela suspeita do uso de 

anabolizantes, mas sim pelo corpo musculoso, “masculino”.  
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Ao corpo feminino transformado pelo exercício físico e pelo treinamento contínuo são 

atribuídas características viris que não apenas questionam a beleza e a feminilidade da 

mulher, mas também colocam em dúvida a autenticidade do seu sexo. Afinal, o homem – seu 

corpo e seu comportamento – é o modelo (a norma) a partir do qual o corpo e o 

comportamento da mulher (toda prática social que se distingue da norma) são julgados, 

estigmatizando aquelas que ultrapassam os limites que convencionalmente lhe foram 

impostos (GOELLNER, 2006). Durante a entrevista, ela diz: “Sofro bullying virtual até hoje: 

me chamam de sapatão, dizem que sou homem”. 

As matérias que envolvem o nome de Rebeca atualmente dizem respeito à sua fase 

mais feminina, em manchetes como essa da revista Marie Claire: “Pega em um exame de 

doping, foi punida e proibida de praticar qualquer esporte. Entrou em depressão, engordou 30 

quilos e tentou se matar. Hoje, aos 29, loira, magra e recém-separada, diz-se pronta para 

recomeçar – desta vez, muito mais feminina”. A nova fase, conforme matéria, se trata da 

nova profissão de modelo fitness, com prótese de silicone nos seios. Sobre a prótese, de 

acordo com edição da entrevista, Rebeca expõe que “[...] Os homens olham muito mais! E me 

sinto mais feliz, mais mulher, mais realizada. Estou vivendo minha fase mais feminina. Isso 

preenche um vazio que eu achava que só completaria com um filho.” Aqui, ressalto também a 

questão da maternidade como atributo inato feminino. 

Enquanto este texto era produzido, alguns acontecimentos contribuíram com a 

contextualização, pois envolveram os assuntos tratados até aqui e, de certa forma, afetaram 

minhas percepções, como também as das minhas dialogantes durante as entrevistas: 

 

- A presidenta Dilma Rousseff acaba de ser reeleita, após uma disputa acirrada e um 

processo eleitoral em que ela foi mais atacada por sua aparência e especulações em relação 

à sua sexualidade do que por seus atributos administrativos;  

- Andressa Urach, uma modelo e apresentadora brasileira, é internada com graves 

complicações no corpo após aplicar hidrogel, uma substância muito utilizada para 

preenchimento e para dar volume em algumas regiões, como nádegas e coxas. Ela correu 

sérios riscos de morrer em consequência de um procedimento médico puramente estético e 

foi muito questionada se valeu a pena assumir riscos pela aparência. Isso traz para o 

debate a questão do limite para as intervenções corporais; 

- A revista People (que fala sobre celebridades, sendo a mais famosa do mundo) lista 

anualmente as 10 mulheres “mais lindas” do mundo e, na lista de 2014 (normalmente 
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repleta de mulheres brancas), estão quatro mulheres negras, inclusive a primeira colocada, 

Lupita Nyong’o, também ganhadora do Oscar de melhor atriz coadjuvante de 2014 (a 

sétima mulher negra a ganhar o prêmio – em mais de 80 edições, apenas uma ganhou 

como melhor atriz); 

- Falando em Oscar, considerado o principal evento de premiações do cinema mundial, na 

edição de 2015 surpreendeu, a quem assistia, o protesto em que Patricia Arquette, 

ganhadora do prêmio de melhor atriz coadjuvante, durante discurso de agradecimento 

exigiu salários e direitos igualitários para todas as mulheres dos Estados Unidos. Ademais, 

houve outro protesto, intitulado #AskHerMore (pergunte mais a ela), que movimentou a 

internet e o tapete vermelho, no qual as artistas pediam ao jornalistas que fizessem 

perguntas mais inteligentes a elas, mais sobre a carreira e menos sobre cabelo, a roupa e as 

joias que usavam no evento;  

- Por fim, sobre um evento também grandioso, o carnaval brasileiro, enquanto eu finalizava 

este texto aconteciam os desfiles das escolas de samba de 2015 em São Paulo e no Rio de 

Janeiro e a única pauta de todos os jornais, revistas e canais abertos de televisão era sobre 

os corpos das mulheres que se destacavam nas escolas: se estavam “saradas” o suficiente, 

“acima do peso”, “velhas” ou “novas demais”, se suas fantasias “ornavam” com seus 

corpos.  

 

Já que a mídia dá visibilidade a fenômenos sociais, estamos em uma sociedade que 

ainda traz centralidade. 

Guacira Lopes Louro, em Corpos que escapam (2003), propõe pensarmos o corpo 

como um projeto (p. 4) passível de mudanças e alterações, num processo em que nossos 

corpos são marcados social, simbólica e materialmente, com funções distintivas, expressivas, 

sutis ou violentas, que podem ser infligidas pelo próprio sujeito ou pelo grupo social.  

Essas marcações, segundo a autora, definem quem é o sujeito, mesmo que 

momentaneamente, pois uma multiplicidade de sinais, códigos e atitudes produz referências 

que “fazem sentido” no interior da cultura. Desse modo, além de seus efeitos simbólicos, 

expressão social e material, essas marcações permitirão reconhecimento identitário, inclusão, 

exclusão, deveres e privilégios. O corpo é um projeto e está em constante construção; 

ademais, essas marcações são cotidianas ao longo da vida do sujeito, articuladas aos inúmeros 

discursos que circulam numa sociedade e que podem ser compreendidos como pedagogias 

voltadas à produção dos corpos. Contudo, não são apenas pedagogias convergentes ou 
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homogêneas, mas também podem ser discordantes e contraditórias, tornando cada vez mais 

problemática a pretensão de tomar os corpos como estáveis e definidos. Então, como impor 

limites ao volume dos corpos femininos? Louro amplia a reflexão mostrando uma fresta nos 

processos de pedagogias regulatórias:  

 

É indispensável admitir, ainda, que o sujeito não é um mero receptor de pedagogias 

exteriores a ele, mas sim que ele participa, ativamente, deste empreendimento. Os 

discursos produzidos e veiculados pelos institutos oficiais de saúde, pelas revistas e 

jornais, pelo cinema, pela Internet ou pela moda certamente têm efeitos sobre seus 

corpos e mentes, mas seus efeitos não são previsíveis, irresistíveis ou implacáveis. 

Os sujeitos não somente respondem, resistem e reagem, como também intervêm em 

seus próprios corpos para inscrever-lhes, decididamente, suas próprias marcas e 

códigos identitários e, por vezes, para escapar ou confundir normas estabelecidas. 

(LOURO, 2003, p. 4).  

 

Quero encerrar o tópico, por hora, com essa ideia de não sermos meros receptores de 

pedagogias exteriores e ir adiante para o próximo tema, que é recorrentemente focalizado 

pelas mídias, o consumo.  

 

3.3.2 Sobre consumo e mercado fitness  

 

Conforme a International Health, Racquet e Sportsclub Association (IHRSA), o 

mercado fitness brasileiro é o segundo maior do mundo, movimentando mais de US$ 2 

bilhões, perdendo apenas para os Estados Unidos. Esse mercado impulsiona pequenas e 

médias empresas que investem no setor.41 De acordo com o Serviço Brasileiro de Apoio às 

Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), de 2007 a 2012 o mercado fitness registrou um amento 

de 133% em investimentos. 

Uma das reportagens selecionadas trata justamente desse crescimento. O jornal local 

O Popular publicou, em fevereiro de 2015, “Mercado fitness cresce e Goiás já conta com 

mais de duas mil academias”. A autora recorre a vozes autorizadas, como: instituições do 

ramo da Educação Física para investigar e informações quantitativas para justificar o 

anunciado crescimento. Termos como “cuidados com a saúde”, “onda de cuidados com o 

corpo”, “querem uma qualidade melhor de vida” e “grande parcela que nos procura por 

motivos estéticos” reforçam a noção, já trabalhada anteriormente, de uma cultura do bem-

 
41  Nos EUA, em todo o setor, a receita chegou a aproximadamente US$ 21,8 bilhões em 2012. Comparável aos 

resultados de 2011, mais de 50 milhões de pessoas revelaram-se membros efetivos de 30,5 mil academias no 

país em 2012. O México gera cerca de US$ 1,5 bilhão em receitas em mais de 7,8 mil academias que 

atendem a 2,7 milhões de membros. Cerca de 6% dos argentinos pertencem a uma academia, representando, 

assim, um mercado que atrai 2,3 milhões de membros.  
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estar físico: “mesmo por modismo é válida a iniciativa que as pessoas estão tendo de saírem 

do sedentarismo” e, por valorizar essa iniciativa, oferecem “atendimento personalizado” e 

estão sempre prontos a “ajudar seus alunos a chegarem às suas metas”. A retomada da ideia, 

quase naturalizada, de que os discursos produzidos e veiculados pelos institutos oficiais de 

saúde, pelas revistas e jornais, pelo cinema, pela Internet ou pela moda certamente têm efeitos 

sobre seus corpos e mente ocorre por meio das expressões “ficar com o corpo parecido com 

os das celebridades” e “(exercícios) mostrados em filmes e novelas e que viram moda nas 

academias”. 

A imagem abaixo foi colocada na página da matéria antecedida pelo texto: “O casal de 

dentistas Leonardo Andrade e Michelle Benício é um bom exemplo (de ‘resultados 

excelentes’ conquistados pela musculação)”. A legenda da foto (Figura 19) reforça a mesma 

ideia: “Michelle e Leonardo levam a malhação a sério e fazem exercícios todos os dias, bem 

como outras atividades: ‘Tudo isso proporcionou uma saúde melhor’” e remete ao conceito 

de sociedade de controle explicitada por Paulo Vaz: “Nosso dever, asseguram as diversas 

peças publicitárias, é ser feliz e a felicidade requer o consumo.” 

 

Figura 19 – Matéria “Mercado fitness cresce e Goiás” 

  
 

Em última instância, ainda sobre as academias, selecionei uma reportagem que 

apresenta a possibilidade (visivelmente aproveitada pelo mercado fitness) de que elas tenham 

se tornado um novo espaço de socialização, além da escola, trabalho, igreja ou família, 

vizinhos etc. O jornal local Diário da Manhã, no final de 2014, lança a matéria “Socialização 

válida ou não?!”, na qual apregoa que “as academias viraram centros de convivência, lugar de 
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paquera, exibicionismo, mulheres que exageram na maquiagem e ousam nas roupas, estímulo 

ao adultério e tem quem afirme ter visto cenas de sexo nos banheiros”. 

Não é apenas o chamado “mercado fitness”, referente principalmente aos 

empreendimentos das academias de ginástica, que volta os olhos para as “necessidades” de 

quem segue um estilo de vida fitness. O setor do vestuário esportivo, e outros artigos como 

calçados e acessórios, a indústria farmacêutica, de cosméticos e a indústria alimentícia 

também estão apostando no discurso da saúde e do bem-estar, dedicando-se a desenvolver, 

por exemplo, roupas, tênis, joelheiras, caneleiras e munhequeiras, medicamentos energéticos 

ou que melhoram o sono, desodorantes potentes, maquiagens à prova de suor, protetores 

solares resistentes, comidas funcionais e suplementos completíssimos. São muitas indústrias 

se interessando por esse público. Ademais, embutida em várias matérias publicadas está a 

ideologia de um mercado de beleza e saúde, bem como muitas pesquisas, principalmente das 

ciências humanas, que se dedicam a desvendar como essa ideologia é construída e influencia 

as escolhas,42 o que não é o meu caso.  

Quero arrematar este capítulo retomando a ideia de não sermos meros receptores de 

pedagogias exteriores, que buscam marcar e produzir nossos corpos e citando um trecho 

entusiasmado de Wilson Carmo Júnior, inspirado no trabalho de Yara Maria de Carvalho, 

intitulado O “mito” da atividade física e saúde (apud CARMO JÚNIOR, 1996, p. 55): 

 

A publicidade pode exaltar a corporeidade e elitizar o espaço da prática, porém não 

pode, e não vai, jamais, tirar a iniciativa humana de se dispor a fazer alguma coisa 

consigo mesmo. [...] O consumo é perverso e traiçoeiro, a busca do lucro e danosa e 

corrupta, a injustiça e discriminação social é cruel e atroz, porém a condição 

humana é muito maior do que a condição física. É preciso discernir a morbidez do 

consumo, da transformação saudável causada pela satisfação de uma atividade 

física.43 
 

De fato, tirando por base as matérias das revistas e jornais que eu selecionei, as 

publicações elitizam (essa elitização, ao meu entender, ultrapassa as questões de classe) o 

espaço da prática da atividade física e tudo aquilo que a envolve. Se ideais de beleza 

socialmente aceitos são legitimados pelos aportes midiáticos, uma mulher negra, com rugas, 

 
42  Sobre ideologia de um mercado de beleza e saúde, ver: GOMES, Izaltina Maria de Azevedo Mello. O 

simulacro da ciência na venda de produtos e serviços. Comunicação, Mídia e Consumo, São Paulo, v. 3, p. 

147-168, 2006; GOMES, Izaltina Maria de Azevedo Mello; SILVA, José Carlos de Mélo e. Ciência, saúde e 

beleza nas revistas femininas: estratégias para a venda de produtos e serviços. In: CONFERÊNCIA 

BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO E SAÚDE, VIII., 2005, São Leopoldo-RS. Anais do VIII Comsaúde. 

São Leopoldo-RS, 2005. v. 1. p. 20-33; SAMPAIO, Rodrigo P. A. de; FERREIRA, Ricardo Franklin. Beleza, 

identidade e mercado. Psicologia em Revista, v. 15, p. 120140, 2009. 
43  Infelizmente, não tive acesso ao livro O “mito” da atividade física e saúde, de Yara Maria de Carvalho, por 

isso recorri à resenha crítica elaborada por Wilson do Carmo Júnior.  
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sobrepeso, dentição malformada e celulite não preenche os “requisitos” que fariam dela uma 

mulher “bonita”, então estaria fora dos padrões hegemônicos de beleza (CAMPOS, 2010) e, 

portanto, excluída do meio fitness. De fato, durante a pesquisa para seleção das matérias, 

entre as 500 que abordavam o assunto, não localizei nenhuma reportagem com imagens de 

pessoas negras, por exemplo. 

Será que essas mulheres fora do padrão hegemônico estão mesmo excluídas da 

possibilidade de escolher o estilo de vida fitness se elas quiserem, ou estão, na verdade, 

mostrando que também podem escolher esse estilo de vida, se expressando por meio de várias 

postagens nas redes sociais, em seus perfis autobiográficos? 

No próximo capítulo tratarei das peculiaridades do campo, das minhas percepções 

etnográficas e das histórias de vida. Nele, também problematizarei assuntos que já foram 

apontados no decorrer do texto até aqui, como a centralidade da beleza relacionada a noções 

de feminilidade, os discursos médico-científicos reapropriados pelos discursos midiáticos, a 

questão do estilo de vida e consumo. Também problematizarei essa questão das mulheres fora 

dos nossos padrões hegemônicos (negras, com sobrepeso, idosas etc.).  
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4 FITNESS, UM ESTILO DE VIDA? 

 

Figura 20 – Estilo de vida fitness 

  
 

Antes de realizar as entrevistas, ao invés de “estilo de vida fitness”, eu procurava no 

campo de pesquisa uma “beleza fitness” e questionava se a busca por essa estética se 

configurava como um estilo de vida.44 Depois de todo o trabalho de campo e, principalmente, 

das entrevistas, percebi que, ao dar à beleza um valor central no corpo feminino (CAMPOS, 

2010), eu estava reproduzindo e aceitando acriticamente suposições comuns (em relação à 

concepção atual dos nossos corpos), e participando da desvalorização social do corpo, que 

anda de mãos dadas com a opressão das mulheres (GROSZ, 2000). 

O termo “estilo de vida fitness” veio das próprias interlocutoras e também não é muito 

frequente nas mídias (somente em matérias a partir de meados de 2014 até hoje, 2015). Pelas 

interlocutoras, algumas vezes “saudável” era usado como sinônimo fitness, não por acaso. 

Assim como a noção de saudável é uma construção social historicamente permeada pelo 

risco, com determinantes sociais, políticos e econômicos, “a construção do campo fitness foi 

 
44  Nota-se isso pelo primeiro título do trabalho, colocado no questionário virtual e no Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido. Resolvi deixar o título antigo por dois motivos: foi assim que as interlocutoras o viram e 

foi com ele que o Comitê de Ética em Pesquisa aprovou o trabalho.  
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alicerçado em um processo de racionalização das práticas de adestramento físico com 

objetivo de criação e manutenção de corpos saudáveis e funcionais, aliado a incorporação de 

regras e ludicidade do esporte” (MENEZES, 2013). Partiu de uma conversa45 com uma 

interlocutora a frase que inspirou o título do trabalho: “Não é apenas uma modinha, é um 

estilo de vida”. Ela se referia a constantes “afirmações e insinuações da mídia de que ser 

fitness é só mais uma moda passageira, que as meninas não sabem o que estão fazendo, que 

estão só sendo manipuladas pela mídia... Falam que elas gostam de sofrer, que são narcisistas 

e fúteis.” A Figura 20, que inaugura este capítulo, talvez seja uma resposta a esse tipo de 

declaração.  

Em relação a unir fitness ao conceito de estilos de vida, é preciso retomar a definição 

de Giddens sobre o estilo de vida, que diz “respeito ao próprio centro da auto-identidade, seu 

fazer e refazer” (GIDDENS, 2002, p. 80).46 No próximo tópico, arrisco prosseguir com as 

formulações teórico-etnográficas elaboradas até aqui.  

 

4.1 Primeiras impressões etnográficas  

 

A primeira e mais importante qualidade de uma boa 

etnografia reside, então, em ultrapassar o senso comum 

quanto aos usos da linguagem. Se o trabalho de campo 

se faz pelo diálogo vivido que, depois, é revelado por 

meio da escrita, é necessário ultrapassar o senso 

comum ocidental que acredita que a linguagem é 

basicamente referencial. [...] é preciso colocar no texto 

– em palavras sequenciais, em frases que se seguem 

umas às outras, em parágrafos e capítulos – o que foi 

ação vivida. Este talvez seja um dos maiores desafios 

da etnografia – e não há receitas preestabelecidas de 

como fazê-lo. (PEIRANO, 2014, p. 386)  

 

Acredito que seja primordial me remeter às minhas próprias experiências, por admitir 

uma fragilidade da tal objetividade/neutralidade científica, como bem fala Donna Haraway, e 

respaldada pela importância da experiência que o feminismo, enquanto movimento social e 

 
45  Conversamos durante o Goiânia Capital Fitness 2014. Ela é de São Paulo, mora e estuda Educação Física 

por lá, por isso não participou das entrevistas. Ademais, usa a terceira pessoa quando se refere às mulheres 

fitness porque diz não se identificar: “AINDA, não. Estou gordinha”. Goiânia Capital Fitness é um evento 

anual, que acontece desde 2003, aberto ao público, porém, voltado para profissionais da área das atividades 

físicas, com palestras, cursos e feira.  
46  O conceito de estilo de vida não é unívoco nas Ciências Sociais. Para se aprofundar nessa discussão, ver 

sobre a “estilização da vida”, a partir da página 120 na tese de GONÇALVES, Eliane. Vidas no singular: 

noções sobre “mulheres sós” no Brasil contemporâneo. 2007. Tese (Doutorado) – Programa de Pós-

Graduação em Ciências Sociais, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2007.  
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intelectual, nos traz, inspirada nos textos de bell hooks, Ari Lima e até mesmo no relato de 

Stuart Hall.47 

Desse modo, antes de prosseguir com a descrição do campo e minhas impressões, 

algumas notas autobiográficas são importantes. Aqui vos fala uma feminista incipiente, 

socióloga, branca, dentro dos padrões de beleza hegemônicos, nascida e criada por “caipiras” 

letrados no subúrbio de uma capital, formada em escolas públicas, integrante de uma camada 

privilegiada da sociedade brasileira de mulheres com nível superior e pós-graduação em 

andamento (graças à regalia de não precisar trabalhar para me manter, além de ser subsidiada 

por uma bolsa), e fiz escolhas que não me dão o luxo de disseminar concepções científicas 

que não refletem adequadamente  pressupostos de minhas reflexões e me apropriar, na esfera 

da ciência, das ilusões objetivas do senso comum – foi até onde consegui me posicionar, de 

acordo com Donna Haraway.48 

Imagine uma mulher que na infância se interessava apenas pela Coleção Vaga-Lume e 

quanto aos esportes preferia assistir, ou no máximo participar, das brincadeiras de correr na 

rua. Conflitos mal resolvidos da adolescência49 refletiram em distorções da imagem corporal 

e então teve acesso à atividade física de forma sistemática aos 16 anos, em uma escola militar 

que, apesar de conveniada ao estado de Goiás, oferecia uma estrutura excelente, infelizmente 

não típica das escolas estaduais. Fiz natação por ouvir dizer que emagrecia. Sim, mesmo 

pesando 50 kg e com 1,60 m de altura, eu me achava gorda e mais tarde seria diagnosticada 

com bulimia.50 Fazia natação em uma turma somente para meninas e adorava a sensação do 

 
47  Refiro-me aos textos de: HOOKS, Bell. Black women: shaping feminist theory. In: HOOKS, Bell. Feminist 

theory: from margin to center. Cambridge: South End Press Classics, 2000. p. 1-18; LIMA, Ari. 

Legitimação do intelectual negro no meio acadêmico brasileiro: negação de inferioridade, confronto ou 

assimilação intelectual? Afro-Ásia, v. 25, n. 26, p. 281-312, 2001; HALL, Stuart. A formação de um 

intelectual diaspórico. Uma entrevista com Stuart Hall, de Kuan-Hsing Chen. In: SOVIK, Liv (org.). Da 

diáspora. Identidades e mediações culturais. Belo Horizonte: Editora UFMG; Brasília: Representação da 

Unesco no Brasil, 2003. p. 407-434. 
48  Ver HARAWAY, Donna. Saberes localizados: a questão da ciência para o feminismo e o privilégio da 

perspectiva parcial. Cadernos Pagu, v. 5, p. 7-41, 1995. 
49  Sobre corpo e adolescência, ver: TRAVERSO-YEPEZ, Martha A.; PINHEIRO, Verônica de Souza. 

Socialização de gênero e adolescência. Revista Estudos Feministas, Florianópolis, v. 13, n. 1, abr. 2005; 

WEINMANN, Amadeu de Oliveira. Juventude transgressiva: sobre o advento da adolescência. Psicologia e 

Sociedade, Belo Horizonte, v. 24, n. 2, ago. 2012; SANTOS, Eduila Maria C. et al. Satisfação com o peso 

corporal e fatores associados em estudantes do ensino médio. Revista Paulista de Pediatria, São Paulo, v. 

29, n. 2, jun. 2011; NIEMEYER, Fernanda; KRUSE, Maria Henriqueta Luce. Constituindo sujeitos 

anoréxicos: discursos da revista Capricho. Texto & Contexto - Enfermagem, Florianópolis, v. 17, n. 3, set. 

2008; ANDRADE, Thais Fonseca de; SANTOS, Manoel Antonio dos. A experiência corporal de um 

adolescente com transtorno alimentar. Revista Latino-americana de Psicopatologia Fundamental, São 

Paulo, v. 12, n. 3, set. 2009. 
50  Sobre transtornos alimentares, ver OLIVEIRA, Leticia Langlois; HUTZ, Claúdio Simon. Transtornos 

alimentares: o papel dos aspectos culturais no mundo contemporâneo. Psicologia em Estudo, Maringá, v. 

15, n. 3, set. 2010. 
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corpo deslizando pela água fria enquanto descobria outras formas de me movimentar. Porém, 

quando me achava livre, a professora logo me lembrava de que estávamos ali para aprender 

técnicas do nado. Mas era tão bom estar ali, experimentando outra força gravitacional, que eu 

passei a encarar como técnicas de ser livre/feliz. De fato, estava envolvida na relação 

controle-regulação, controle-estimulação que explica Foucault (1979).  

Quando ingressei na universidade em 2003, com 17 anos, parei com a natação, mas 

tive acesso a um Projeto social chamado Oficina de Cidadania, no Espaço de Educação e 

Convivência Juvenil Naly Deusdará, onde pude praticar yoga e kickboxing, uma luta mista 

basicamente baseada em chutes e socos. Práticas tão orgásticas quanto a natação, agora pela 

descoberta de potencialidades jamais imaginadas no meu corpo. Eram gratuitas, senão eu não 

teria acesso, pois são práticas elitizadas. Fiquei por lá pouco mais de um ano até que precisei 

trabalhar para colaborar com as despesas da família. Deixei a faculdade, abandonei a prática 

de atividade física e descobri a paixão, a bebida alcoólica, os bares e as festas de Goiânia. 

Esse momento fez um pouco mais de sentido quando li O mal-estar da civilização (FREUD, 

1997). Não cabia mais nada na minha rotina, nem a antes prazerosa atividade física.  

A paixão ruiu, a boemia se desgastou, “a ficha caiu” e a realidade do tempo passando 

se escancarou.51 Voltei para o yoga e fiz psicoterapia. Voltei também para a faculdade, em 

2008, e resolvi aproveitar a vida acadêmica. As leituras, as produções de textos, os eventos 

acadêmicos e não acadêmicos, os grupos de estudo. Conheci o grupo Ser-Tão – Núcleo de 

Estudos e Pesquisas em Gênero e Sexualidade, e me revelei uma pesquisadora do cotidiano 

de mulheres nas mais diversificadas realidades. Foi-me apresentado o Feminismo como 

ciência e vivência e meu interesse científico pelas mulheres se “apurou”, se estendendo até o 

mestrado. Aqui estou. Essa retomada biográfica foi útil para expor de onde vieram minhas 

influências, pois acredito que nenhum (a) autor (a) é uma ilha (PEIRANO, 2014). Charles 

Wright Mills, em A imaginação sociológica (1965), propõe que o cientista social seja 

autoconsciente, reconhecendo que, necessariamente, seus valores estão envolvidos na escolha 

dos problemas estudados e, por isso, devem ser permanentemente explicitados. 

 

O ambiente não é desagradável. É ventilado, porém, um pouco quente, tem grandes 

janelas de vidro na entrada e ao fundo com uma arquitetura de linhas retas, 

retangular. Bem ao fundo dava pra ver uma escada no canto, que nos levaria a um 

piso superior (em visita anterior me mostraram que é “uma área destinada às 

atividades aeróbicas”). Logo na recepção sou atendida por uma moça solícita e 

sorridente que cadastra meus dados pessoais (nome, data de nascimento, endereço e 

 
51  Maria Rita Kehl aborda, de forma inquietante, a questão da percepção do tempo e a temporalidade na 

atualidade em O tempo e o cão (2009).  
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telefone), além das minhas digitais e uma foto, tirada na hora, em um sistema de 

computador que daqui em diante irá controlar minha entrada e saída no local. 

“Agora é colocar sua digital nesse leitor que a catraca é liberada. Se quiser deixar 

sua chave ou mochila, eu guardo pra você.”, diz a recepcionista. Isso remeteu-me ao 

texto da Mariza Peirano, Etnografia não é Método... As cores das paredes se fazem 

por uma combinação de branco, verde e um laranja vibrante, toca uma música 

agitada em volume alto que, somada ao som dos metais dos equipamentos batendo 

mal deixa espaço para conversar. Parece que estou numa boate; o cheiro também é 

uma mistura de desodorantes e odores não desodorizados, às vezes uma baunilha de 

alguém preparando uma whey prótein ou outro suplemento, às vezes um Victoria’s 

Secret, tudo com notas da solução alcoólica usada para esterilizar o estofado dos 

aparelhos de musculação e colchonetes. É... acho que comecei uma etnografia!” 

(Diário de campo, junho de 2013). 

 

Foram as primeiras impressões anotadas no caderno de campo, quando iniciei minhas 

atividades na academia de “médio porte”.52 Depois, percebi que se trata de uma configuração 

comum a todas as academias que visitei para colocação dos cartazes referentes a uma das 

etapas da pesquisa empírica. Veja as imagens abaixo:  

 

Figura 21 – Entrada de academia 1 

  
 

 
52  Foi uma classificação que adotei baseada no tamanho do prédio e na quantidade de alunos. O Conselho 

Regional de Educação Física da 14ª Região – GO e TO classifica as academias de acordo com o valor da 

mensalidade cobrada.  
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Figura 22 – Entrada de academia 2 

  
 

O critério para a escolha da academia foi econômico e geográfico, pois teria de estar 

dentro das minhas possibilidades financeiras e ser perto da minha residência. Depois do 

cadastro para controle de entrada e saída, também foi feito um breve questionário, aplicado a 

todas as pessoas que se matriculam, com o propósito de identificarem meus objetivos ali. A 

princípio, o objetivo era me restringir a observar as mulheres frequentadoras de lá, porém, 

depois de ter contato com os trabalhos de Michael Burawoy e Loic Wacquant, resolvi praticar 

musculação baseada em exercícios resistidos, ou seja, realizados com utilização de 

sobrecarga externa, como aparelhos, halteres, caneleiras, bastões ou o peso do próprio corpo. 

E, já que minha pré-noção me dizia que a centralidade do estilo de vida das mulheres a serem 

pesquisadas era a estética corporal, eu falei no questionário que meu objetivo era estético e 

que pretendia desenvolver minha massa muscular. Então, acatei a sugestão do educador físico 

responsável por praticar a musculação de comparecer, no mínimo, três vezes por semana, 

seguindo um programa de treino individualizado elaborado por ele.  

Optei ir à noite, por volta das 19 horas, pois era o único horário livre depois de 

cumprir os compromissos com as disciplinas do Programa de Pós-Graduação em Sociologia, 

estudar e realizar alguns afazeres domésticos. Logo percebi que eu não era a única a optar por 

esse horário, sendo esse o período em que mais mulheres e homens dedicam uma parte dos 

seus dias à atividade física, considerada a hora do rush, um problema que vem sendo 
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estudado por engenharias e empresas de logística.53 Depois de cerca de dois meses, preferi ir 

mais tarde, e, como a academia fecha à meia-noite, fazia meu treino às 21 horas.  

Observei que, nessa academia, as mulheres presentes no horário entre 18 e 19 horas 

abrangiam uma faixa etária que vai desde os 18 até os 50 anos, que se interessavam também 

por outros serviços oferecidos pela academia além da musculação, como jump, ginástica 

localizada, step e dança. Após as 21 horas se via uma maioria significativa de homens e umas 

poucas mulheres, que tinham entre 25 e 35 anos. No período da manhã, nas raras vezes em 

que pude ir, predominavam mulheres com mais de 50 anos e alguns homens de idades 

variadas. À tarde, entre meio-dia e 17 horas, a academia era bem vazia, às vezes eu era a 

única pessoa lá, além do professor e da recepcionista. Então, perguntei a outras mulheres que 

se incomodavam com a sala de musculação cheia por que elas não frequentavam em outros 

horários, à noite, por exemplo. A resposta foi unânime: “Porque é perigoso!”, “Morro de 

medo de topar com um tarado”, “Porque gosto de vir a pé e acho muito perigoso andar à noite 

sozinha”. 

O medo referido por essas mulheres é um assunto que merece ser destacado: no 

segundo semestre de 2013, foi realizada uma pesquisa pelo site Thik Olga com 7.762 

mulheres para a campanha “Chega de Fiu Fiu”, que constatou que 81% das mulheres 

disseram já ter deixado de fazer alguma coisa (ir a algum lugar, passar na frente de uma obra) 

com medo de assédio, 90% afirmaram já ter trocado de roupa pensando no lugar aonde iriam 

por medo de assédio e 83% declararam não gostar de receber cantadas.54 Ademais, no final de 

2014, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) divulgou dados da pesquisa 

“Tolerância social à violência contra as mulheres”, em que 65% dos brasileiros concordavam 

com a afirmação “mulheres que usam roupas que mostram o corpo merecem ser atacadas”. 

Esse número causou um choque nas pessoas e grande inquietação, revolta. Depois, o Ipea 

divulgou errata corrigindo o número para 26%, número ainda repugnante, que nos provoca a 

repensar e a transformar nossa cultura machista, que coloca o Brasil em 7º lugar no ranking 

 
53  Ver GUIMARÃES, Lia Buarque de Macedo. Et al. Estudo ergonômico para o dimensionamento de uma 

academia de musculação e ginástica. Disponível em: http://www.producao.ufrgs.br/arquivos/arquivos/ 

academia.pdf. Ver também: AMOROSO, Luis. Academia vazia em alguns horários e superlotada em 

outros? Disponível em: http://lamoroso.com.br/blog/index.php/2010/09/28/academia-vazia-em-alguns-

horarios-e-superlotada-emoutros/.  
54  Outro site desenvolvido para uma ação chamada “Campanha Compromisso e Atitude pela Lei Maria da 

Penha”, resultado da cooperação entre o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública e o 

Governo Federal, por meio da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República e o 

Ministério da Justiça, dispõe de artigos multidisciplinares sobre violência contra Mulher na página: 

http://www.compromissoeatitude.org.br/artigos-opinativos/. Especificamente sobre o assédio e as violências 

simbólicas, ler “Das violências reais e simbólicas – a violência sexual contra mulheres no Brasil”, de Ana 

Gabriela Mendes Braga, Bruna Angotti e Fernanda Emy Matsuda, de 2014.  
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de feminicídios do mundo, segundo dados do Comitê Latino-americano e do Caribe para a 

Defesa dos Direitos da Mulher (Cladem).  

Voltando ao relato da minha experiência nas academias, a escolha pela musculação foi 

feita depois que diversos profissionais da Educação física, Fisioterapia e Ortopedia, 

solicitados por mim durante a pesquisa exploratória, me informaram a alta eficácia dessa 

prática para o desenvolvimento da musculatura e que se tratava da modalidade mais 

procurada de acordo com o perfil de mulheres que me interessavam para a pesquisa. Isso se 

confirmou quando acompanhei os perfis das redes sociais e notei que todas as mulheres que 

adotaram o estilo de vida fitness praticam musculação, ora aliada a outras práticas – como 

exercícios funcionais e lutas –, ora exclusivamente.  

A prática em si não foi difícil, inclusive porque, como eu disse anteriormente, já havia 

experimentado movimentar/disciplinar meu corpo em outras práticas, como a natação, a yoga 

e o kickboxing. No entanto, durante o período de adaptação, me senti um pouco entediada em 

fazer a mesma sequência de exercícios toda semana. Quando reclamei da falta de dinamismo, 

uma mulher que estava perto, mais ou menos da minha idade (30 anos) e praticante de 

musculação há cerca de dois anos, disse: “No começo é chato mesmo, mas quando você 

começar a aumentar as cargas vai gostar da brincadeira de ficar forte! No pain, no gain! 

(risos)”.  

Ela tinha razão. À medida que eu fui condicionando meu corpo e desenvolvendo tal 

resistência, prometida pela musculação, realmente elevar a carga tornava a coisa toda 

divertida, porque para mim ganhava uma conotação de dinamismo. A frase em inglês “No 

pain, no gain” também fez sentido. Em uma tradução livre, “Sem esforço, não há ganhos”, 

postado repetidas vezes nas páginas das redes sociais que acompanhei (Figura 23).  

 

Figura 23 – No pain, no gain 
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Quando questiono a várias praticantes de musculação do que se trata esse esforço, elas 

dizem que envolve “disciplina com os treinos”, “cuidar da dieta/comer bem”, “respeitar seus 

limites”, “vencer a preguiça/cansaço”, “ter paciência”. Separei algumas imagens postadas nas 

redes que ilustram essas falas (Figura 23, acima, e Figuras 24 e 25).  

 

Figura 24 – Keep calm 

 
 

Figura 25 – Os mandamentos da musculação 
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Os benefícios que as imagens propõem são fundamentalmente estéticos, presente da 

forma como evidenciados (Figuras 23 e 25). Já no discurso das mulheres com quem 

conversei, foi dada tanta importância aos benefícios estéticos quanto ao “sentimento de 

superação”, “aumento da autoestima”, “bem-estar”, “autoconfiança” e “orgulho”. Se 

entendermos essas atividades de fitness como modificações corporais, em um nível 

biopolítico/biossocial, podemos considerá-las como um padrão identitário e apolítico das 

biossociabilidades contemporâneas e de uma ideologia fitness, mas também constituem 

esforços de fugir da cultura da aparência e de recuperar uma dimensão do vivido corporal 

(ORTEGA, 2008). 

Um aspecto percebido em relação aos resultados estéticos foi a ênfase que essas 

mulheres, tanto as que eu conversei durante a observação quanto as interlocutoras das 

entrevistas, vem dando às possíveis transformações do abdome, um foco que antes era 

atribuído ao bumbum.55 Nas imagens postadas e nas falas, o objetivo é “barriga negativa”, 

 
55  Sobre o enfoque estético no bumbum, ver QUEIROZ, Renato da Silva; OTTA, Ema. O corpo do brasileiro: 

estudos de estética e beleza. São Paulo: Senac, 2000; EDMONDS, Alexander. Pretty modern: beauty, sex, 

and plastic surgery in Brazil. Durham and London: Duke University Press, 2010; MACHADO-BORGES, 

Thais. O antes e o depois: feminilidade, classe e raça na revista Plástica e Beleza. Revista Luso-Brasileira, 

v. 45, n. 1, 2008.  
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“abdome trincado”, “abdome chapado”, “projeto: treinar de top”, “barriga 

tanquinho/sequinha”, especialmente para as mulheres depois de um ou mais partos.  

 

Figura 26 – Abdome e maternidade 

  
A legenda da Figura 26 ilustra a questão sobre o corpo de mulheres pós-parto dando 

ênfase no abdome. Relembremos o trabalho de Emily Martin, A mulher no corpo, sobre os 

discursos do saber médico em torno do corpo feminino, replicados e reapropriados pelas 

mulheres.  

Na próxima imagem (27), seja “chapada” ou “definida”, 1.863 pessoas curtiram a foto 

e de certa forma se identificaram com essa estética, lembrando a relação de influenciar e ser 

influenciada, comentada no tópico sobre mídias virtuais e redes sociais.  

 

Figura 27 – “Chapada ou definida” 
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A familiaridade que foi sendo desenvolvida com o tempo, treinando musculação e 

convivência com as mulheres que seguiam um estilo de vida fitness, me deu confiança para 

me aprofundar mais em outros aspectos, como a alimentação voltada para o desenvolvimento 

de músculos e o uso de anabolizantes. O texto de Elaine Azevedo discute os riscos que 

envolvem a ciência e o conceito de alimentação saudável e alerta para a existência de uma 

indústria e do marketing alimentar, que manipulam a pesquisa científica e os hábitos dos 

consumidores e definem, sob critérios questionáveis, o conceito de dieta saudável. Antes de 

recorrer a uma nutricionista, experimentei uma dieta muito comum entre mulheres que 

buscam músculos e não seguem acompanhamento nutricional profissional. É uma dieta rica 

em proteína e com baixa ingestão de carboidratos.56 Então, mais uma vez o “esforço” da frase 

“No pain, no gain” fez muito sentido e a Figura 28, abaixo, pode ilustrar como uma dieta 

altamente restritiva é capaz de afetar negativamente o humor. Apenas uma semana comendo 

 
56  Para mais detalhes sobre críticas a dietas altamente restritivas, ver “Quando as mulheres invadem as salas de 

musculação: aspectos biossociais da musculação e da nutrição para mulheres”, de Patrícia Lessa, Tais Akemi 

Dellai Oshita e Mônica Valezzi (2007). 
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pouca quantidade de carboidratos (em relação ao que comia normalmente e em relação ao 

que a ciência da Nutrição indica para uma mulher com minhas características) e fiquei à beira 

de um ataque de nervos, me senti cansada e irritada. Essa situação também foi relatada por 

mulheres fisiculturistas que fazem uso desse recurso em vésperas de competições.57 

 

Figura 28 – Dieta zero carbo 

  
 

Em relação ao uso de anabolizantes, depois da experiência desagradável com a auto-

orientação nutricional eu busquei uma médica, conhecida em Goiânia por prescrever 

medicamentos que estimulam a produção de determinados hormônios ou são à base de 

hormônios. Ela, além de ser especialista em estética, é competidora fisiculturista. Cobra, pela 

consulta, um valor voltado para o poder de compra das classes abastadas, pede uma lista de 

exames de sangue e, por fim, se julgar necessário, compõe um receituário repleto de 

suplementos alimentares e medicamentos. Foi o meu caso: “Para alguém que pretende 

desenvolver massa magra, seus níveis de testosterona estão muito baixos e seu cortisol 

extremamente alto. Podemos equilibrar isso.” 

 
57  Sobre o universo das fisiculturistas, ver a tese de doutorado intitulada “Mulheres atletas da potencialização 

muscular e a construção de arquiteturas corporais no fisiculturismo”, de Angelita Alice Jaeger (2009).  
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Comecei a tomar comprimidos manipulados com Oxandrolona, conforme o 

recomendado por ela, diariamente, durante 30 dias até o retorno para nova consulta, 

completando um ciclo de 90 dias. Como efeitos do “tratamento”, percebi um aumento 

extraordinário da força física e, consequentemente, somado à musculação, uma mudança 

perceptível na musculatura, que se desenvolveu um pouco, além de muita irritabilidade.  

Deixei-me levar pela realidade descrita por Francisco Ortega e Rafaela Zorzanelli em 

O corpo em evidência, obra em que ele relata como os avanços das biotecnologias e da 

(psico) farmacologia permitem, mais do que a cura das doenças, melhorar o que já está 

saudável (ORTEGA, 2010). Cumpri, contudo, os 90 dias recomendados pela médica 

fisiculturista e voltei à minha vida “normal”. 

Sentir na pele os efeitos me deu ainda mais segurança para abordar o assunto com as 

mulheres fitness e percebi que essa é uma prática muito mais comum do que eu imaginava. 

Pareceu-me um tabu. A palavra “anabolizante” ou o termo “esteroide anabólico” raramente é 

usado e entre elas ouvi coisas do tipo: “Você toma alguma coisa?”, “Estou tomando uns 

negócios”, “Fulana tomou só uns veneninhos”, “Faço reposição hormonal” e, mais 

recentemente (combinando hormônios com nutrientes), “Faço um programa de modulação 

hormonal”. A palavra “bomba” carrega uma carga extremamente pejorativa: “Ela é muito 

bombada, acho feio!”, “Tomando esse tanto de bomba, até eu fico sarada”. A próxima 

figura, coletada em um perfil do Instagram, ironiza o alto consumo de esteroides (Figura 29). 

Voltarei a falar sobre o uso dessas substâncias adiante, no tópico dedicado às apreensões das 

entrevistas.  
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Figura 29 – Sobre o uso de anabolizantes 

  
 

Os eufemismos em relação ao uso dos anabolizantes quando se referem a si ou a 

algumas outras mulheres me fizeram pensar sobre o que envolve nossas relações conosco, 

com outrem e com o mundo, numa sociedade disciplinar, como diz Foucault em Vigiar e 

punir (1987). Com toda a leitura sobre corpo, atividade física, saberes da medicina, mídias e 

biossociabilidades, entendi que a relação conosco está permeada por noções de bem-estar, 

autocontrole e eficiência; com outrem, envolve tolerância, segurança e solidariedade; já com 

o mundo, existe uma tendência de cuidado ou defesa do meio ambiente.   

 

Figura 30 – “A escolha é sua” 
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Figura 31 – Fotos antes/depois 

  
 

A ideia de bem-estar, autocontrole e eficiência, assim como de responsabilidade, 

autonomia e fracasso na relação consigo aparece, na Figura 30, nas expressões “miserável” 

versus “motive-se” e em “a escolha é sempre sua”. A Figura 31 me remete à tolerância, 

segurança e solidariedade. Fotos organizadas desse modo – (antes/depois) de um lado, o 

passado (comumente mulheres com sobrepeso) e, do outro, um presente, com o corpo 
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transformado pela mudança no estilo de vida – estão postadas aos montes nas redes sociais e 

as inscrições que as seguem são repletas de “se eu consegui você também consegue”, “é 

possível, não desista!”, “resolvi me expor para que vocês se inspirem”. Elas se sentem 

seguras com essa exposição a ponto de compartilharem para milhares de pessoas seus dramas 

pessoais e esperam tolerância e solidariedade com isso. 

Em agosto de 2014, tive a oportunidade de começar a praticar CrossFit. Como meu 

companheiro é personal trainer e coach (treinador/técnico) da modalidade ficou mais fácil. Já 

vinha ouvindo falar desde o início do ano, mas, devido à mensalidade ser muito acima das 

minhas condições financeiras, não conseguia fazer.  

Deixei a musculação e passei a ir duas vezes por semana na Box em que ele trabalha. 

Antes disso, fui assistir a um grande campeonato do chamado esporte do fitness, ocorrido em 

Goiânia, o Summer Games, que reuniu homens e mulheres CrossFiters termo utilizado para 

designar os praticantes de CrossFit de todo o Brasil. As mulheres me impressionaram mais. 

Eram tão ou mais fortes quanto as atletas de alto rendimento das lutas, da ginástica ou do 

atletismo. O que mais me impressionou foi saber que elas competem em uma categoria de 

iniciantes, portanto, eram mulheres das mais diversas profissões e ocupações, que se 

dispuseram a praticar. Vi ali uma oportunidade de observar mulheres que, assim como as 

praticantes de musculação, adquiriram uma estética musculosa por meio de um estilo de vida 

muito específico.  

Para elucidar, CrossFit é uma empresa de capital fechado fundada no início dos anos 

2000 pelo estadunidense, ex-treinador de ginástica e ex-treinador de várias forças armadas e 

de segurança nos EUA, Greg Glassman. A modalidade se popularizou mundialmente após a 

publicação de vários vídeos com demonstrações de exercícios, assim como um fórum de 

discussão, um periódico e sugestões de treinamentos diários.  

Segundo informações dos sites de várias unidades de CrossFit, a prática poderia ser 

definida como um programa de treinamento amplo, geral e inclusivo que, por meio de um  

 

treinamento de força e condicionamento[,] geral proporciona a mais ampla 

adaptação fisiológica possível para qualquer tipo de pessoa, independente de idade 

ou nível físico, gerando assim uma maior otimização de todas as capacidades 

físicas; são elas: resistência cardiorrespiratória, resistência muscular, força, 

flexibilidade, potência, velocidade, coordenação, agilidade, equilíbrio e precisão. 

 

Esse treinamento é feito através de movimentos funcionais, feitos em intensidade 

relativamente alta e constantemente variados. Em 2003, foi aberta a possibilidade de criar 
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afiliados formando uma rede de ginásios, que opera com licença para usar “CrossFit” junto 

ao próprio nome. Em 2009, existia apenas um ginásio no Brasil, hoje, são mais de 350 

afiliados.  

À primeira vista, a Box de CrossFit causa um estranhamento. Em nada se parece com 

as academias e suas salas de musculação tradicionais, as quais eu estava acostumada. 

Deparei-me com um espaço amplo quase vazio, sem aparelhos, porém, com estruturas 

metálicas, que parecem rústicas, um piso preto emborrachado, cordas, argolas olímpicas, 

caixotes de madeira, muito arejado, mas não tem ninguém treinando. Ver as pessoas em ação 

intimida, porque parece ser impossível fazer aquilo, que requer uma técnica que eu jamais 

atingiria. A sensação latente é que se fica mais exposta, sem nenhum aparelho para se 

esconder/proteger, e também vem uma pergunta: “será que só isso vai ser suficiente para um 

treino eficiente?” As imagens a seguir mostram uma sala de musculação (Figura 32) e um 

ginásio ou Box de CrossFit (Figura 33). Assim, é possível comparar e entender meu 

estranhamento inicial.  

 

Figura 32 – Sala de musculação 

 
 

Figura 33 – Box CrossFit 
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Na primeira aula, as instruções foram fundamentais, me passaram confiança e logo o 

receio de incapacidade para realizar as tarefas foi desmontado. Certa consciência corporal, 

adquirida durante as outras práticas, aparentemente facilitou o treino; apesar do 

constrangimento da exposição, a ideia de um treino coletivo, em que todas as pessoas te veem 

executando o exercício, o clima da competitividade e, ao mesmo tempo, a solidariedade, 

foram me contagiando.  

Ao meu redor, muitas mulheres de várias idades, interlocutoras em potencial.  

As aulas têm duração máxima de uma hora e consistem em um aquecimento intenso 

voltado para o Workout of the Day (WOD) – o treinamento do dia – e um momento (antes ou 

depois do WOD) de mobilidade ou alongamento. Essas rotinas de treino variam a cada dia e 

não se repetem no decorrer do ano. O objetivo é trabalhar dez capacidades passíveis de 

treinamento e condicionamento: resistência cardiorrespiratória, resistência muscular, força, 

flexibilidade, potência, velocidade, coordenação, agilidade, equilíbrio e precisão.  

“Cada treino, um desafio. Mas para você mesma!”. Disse uma instrutora durante uma 

aula. “Desafio”. Vi nas páginas específicas para CrossFiters o quanto essa proposta de 

autodesafio é recorrente (como mostra a Figura 34). Fiquei pensando nessa palavra. Então 

olhei no dicionário:  

 

Desafio s.m. 1- ato de provocar alguém para duelo 2 p. ext. convocação para jogo, 

competição etc. 3 esse jogo, competição etc. 4 fig. tarefa difícil <d.da paz> 5 fig. 

ato ou atitude de desrespeito e provocação; afronta <olhar de d.> 6 p.ext. B diálogo 

cantado com versos de improviso. (HOUAISS; VILLAR, 2001, p. 219). 

 

Figura 34 – Treino é desafio 
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Também faz parte dos objetivos declarados do CrossFit criar uma comunidade de 

pessoas que superem suas limitações, independentemente do condicionamento físico atual 

dos praticantes: “Com a [sic] CrossFit você aprende a ultrapassar seus limites e a aproveitar a 

vida ao máximo”. Se fizermos uma correlação com o treinamento militar, que influenciou a 

modalidade, podemos pensar em “Soldados bem treinados, mais fortes e resistentes são o 

diferencial no campo de batalha”. Esse pensamento me fez viajar até o darwinismo do século 

XIX, em que “naturalmente” vence o mais forte, o mais apto. Mas e quando a batalha 

proposta é contra os nossos próprios limites? Como esses limites são estabelecidos? Enquanto 

eu me envolvia na modalidade, me fazia esses questionamentos, que só foram aludidos 

durante as entrevistas.  

Continuando a proposta ideológica da modalidade, a crescente procura por ela pode 

ser atribuída a alguns fatores, como: proposta de bem-estar, qualidade de vida e, apesar de 

perpassar, não enfoca a estética; ser considerado um ambiente estimulante, em que se pode 

ter acesso fácil a uma instrutora ou instrutor; uma relação racional e direta entre os exercícios 

que executa e o cotidiano, explícito em um dos slogans: “Em ações simples do cotidiano a 

única máquina que pode lhe ajudar é o seu próprio corpo”. Ademais, essa é também uma 

forte estratégia de marketing. 

CrossFit, além disso, é uma marca que vem se fortalecendo e firmando parcerias com 

várias outras marcas já consolidadas na indústria do fitness, como, por exemplo, a Reebock 

(atualmente pertencente à Adidas, forte marca de produtos esportivos) e a Nike. Atualmente, 
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são desenvolvidos produtos especificamente para a prática e, assim, como na musculação, o 

mercado fitness investe volumosamente em roupas, tênis, joelheiras, caneleiras e 

munhequeiras, medicamentos energéticos ou que melhoram o sono, desodorantes potentes, 

maquiagens à prova de suor, protetores solares resistentes, comidas funcionais e suplementos 

completíssimos.  

As duas modalidades apresentam uma nítida heterogeneidade em termos de espaço 

físico, equipamentos e “ideologias”. As próximas imagens demonstram essas diferenças 

principalmente nos horários mais cheios, aos quais me referi anteriormente:  
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Figura 35 – Sala de musculação cheia 

  
  

Figura 36 – Box CrossFit cheia 
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Esses locais fazem parte da vida das minhas interlocutoras, são cenários que 

ambientam um momento do dia, considerado importante na rotina delas, refletindo na forma 

como elas concebem vários pontos solicitados por mim durante as entrevistas, por isso a 

importância de descrevê-los.  

Considerei que seria mais sensato construir um cenário teorizado e contextualizado 

sobre o estilo de vida fitness, para, depois, apresentar-lhes o campo da pesquisa e, por fim, as 

preciosas informações fornecidas nas entrevistas.  

  

4.2 A experiência de entrevistar e o questionário virtual  

 

Acreditando que nossa história é espiralada, e não evolutiva ou unidirecional, resolvi 

falar sobre minha experiência e informar, inclusive, sobre os problemas (teóricos ou 

existenciais) que enfrentei, de maneira a colaborar com as reflexões futuras de pesquisadoras 

e pesquisadores, afinal, aprendemos pelos erros e pelos acertos.  

Quero começar pela ferramenta do questionário virtual, que teve como objetivo 

contemplar mulheres que desejam adotar o estilo de vida fitness, que resultaria em um corpo 

musculoso. Basicamente, são mulheres que não transformaram seus corpos, mas têm vontade 

de ter um corpo com músculos mais desenvolvidos.  

César Sabino, enquanto pesquisava o cotidiano e o uso de drogas entre fisiculturistas 

em academias do Rio de Janeiro, definiu que as academias seriam uma das oficinas na qual 

são forjados corpos, instituições que extrapolam a dimensão biológica, onde pessoas tentam 

aprimorar a sua forma em nome de um ideal de saúde, mas também respaldadas pelo 

consumo. “O local onde são elaboradas, experimentadas e sistematizadas as habilidades 

técnicas que permitem construir e conformar este material feito de sangue, músculos e 

desejos” (SABINO, 2004, p. 23, grifo meu). Então eu quis entender esse “desejo” de algumas 

mulheres por um corpo musculoso. Lacan (1972) diz, no seminário XX, que “no desejo de 

todo pedido, não há senão a requerência do objeto a, do objeto que visa satisfazer o gozo” e, 

possivelmente, as academias – e toda a ideia de saúde e bem-estar – estariam oferecendo a 

essas mulheres uma forma de gozar do próprio corpo. Uma percepção de Denise Sant’Anna 

de que já a partir dos anos 1960 as imagens publicitárias, revistas e manuais promovem, ao 

invés do esforço em nome da beleza, “o prazer de se embelezar”.  
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Infelizmente, não fui bem-sucedida nessa empreitada.58 Enfrentei algumas 

dificuldades, a começar pelo mapeamento das academias distribuídas pela cidade de Goiânia 

e região metropolitana, que me foi negado pelo Conselho Regional de Educação Física 

(CREF) da 14ª Região. Então eu mesma fiz essa busca, tendo localizado 588 academias 

registradas no órgão. Dessas, selecionei 15 e distribuí pessoalmente cartazes (Apêndice D) 

pelas sete regiões definidas pela prefeitura da cidade. As maiores academias, que têm uma 

marca consolidada, não autorizam a fixação de material impresso de qualquer natureza, então, 

foquei nas “menores”. Por meio do cartaz, as mulheres poderiam anotar um link e acessar a 

Internet, sendo direcionadas para o questionário (Apêndice E), ou utilizar pelo celular um 

recurso de leitor de QR code.59 Esse questionário tem um breve texto explicativo, um Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido e, depois, 41 questões, a maioria de múltipla escolha.  

Desses 15 cartazes, obtive três respostas. Apeguei-me apenas nas vantagens em se 

utilizar questionário: é menos dispendioso; exige menos habilidade para a aplicação; pode ser 

enviado pelo correio ou entregue em mãos (no meu caso, elas acessariam pelo celular ou 

computador); pode ser aplicado a um grande número de pessoas ao mesmo tempo; as frases 

padronizadas garantem mais uniformidade para a mensuração; os pesquisados se sentem mais 

livres para exprimir opiniões que temem ser desaprovadas ou que poderiam colocá-los em 

dificuldades; menos pressão para uma resposta imediata, a “pesquisada” poderia pensar com 

calma (GOLDENBERG, 2004). Contudo, deparei-me com as desvantagens: tem um índice 

baixo de resposta; a estrutura rígida impede a expressão de sentimentos; exige habilidade de 

ler e escrever e disponibilidade para responder.  

Quando retornei (por telefone ou pessoalmente) a essas 15 academias, o feedback que 

recebi de profissionais da Educação Física, pessoas da administração ou do atendimento a 

clientes, foi que “as pessoas não prestam atenção nessas coisas da parede/mural”, “acho que 

as meninas têm preguiça de anotar o link”, “a imagem da mulher no cartaz é um pouco 

exagerada, o corpo é muito definido. Algumas até pensaram que fosse divulgação de 

campeonato bodybuilder”, “se você ficasse aqui na porta abordando as moças, muitas 

participariam”. Essa última ideia seria interessante, se não fosse o fator tempo, que já não 

 
58  Durante os encontros com a minha orientadora, a professora Dra. Eliane Gonçalves, como também na etapa 

da qualificação da pesquisa, no Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UFG, o professor Dr. Camilo 

Braz e a professora Dra. Maria Luiza Rodrigues (que compunham a banca de qualificação) me alertaram que 

seria uma estratégia problemática, mesmo assim, decidi assumir o risco da experiência.  
59  O QR code é um código de barras em 2D que pode ser escaneado pela maioria dos aparelhos celulares que 

têm câmera fotográfica. Esse código, após a decodificação, passa a ser um trecho de texto, um link e/ou um 

link que irá redirecionar o acesso ao conteúdo publicado em algum site. No meu caso, elas são direcionadas 

para o questionário.  
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estava a meu favor, pois teria de realizar e analisar também as entrevistas. No tópico dedicado 

especificamente às dialogantes da pesquisa, falarei sobre as respostas dos três questionários.  

Sobre a aventura de entrevistar, sem dúvidas, foi a etapa mais difícil para mim. 

Imaginar que eu poderia causar algum constrangimento àquelas mulheres me apavorava. Não 

fossem as oficinas de entrevistas coordenadas pela professora Eliane Gonçalves, e a leitura de 

excelentes manuais, como o A arte de pesquisar: como fazer pesquisa qualitativa em 

Ciências Sociais, de Mirian Goldenberg (2004), eu estaria ensaiando para começar as 

entrevistas até hoje.  

Goldenberg (2004) lista algumas qualidades essenciais que o (a) pesquisador (a) deve 

possuir para obter sucesso nas entrevistas: “interesse real e respeito pelos seus pesquisados, 

flexibilidade e criatividade para explorar novos problemas em sua pesquisa, capacidade de 

demonstrar compreensão e simpatia por eles, sensibilidade para saber o momento de encerrar 

uma entrevista”. Ela continua, dizendo que Howard Becker admite que, no lugar de 

“procedimentos uniformes, prefere um modelo artesanal de ciência, no qual cada pesquisador 

produz as teorias e técnicas necessárias para o trabalho que está sendo feito” 

(GOLDENBERG, 2004, p. 57). Tranquilizei-me, porque vinha me preparando para 

desenvolver esses atributos e tentar fazer boas entrevistas.  

A autora recomenda outras características, que também são indispensáveis na “arte de 

fazer pesquisa” (não somente no momento da entrevista): ética, curiosidade, interesse real, 

empatia, paciência, paixão, equilíbrio, humildade, flexibilidade, iniciativa, disciplina, clareza, 

objetividade, criatividade, concentração, delicadeza, respeito ao entrevistado, facilidade para 

conversar com outras pessoas, tranquilidade e organização. Ainda, é preciso investir na 

formação científica, procurando bom domínio da teoria, escrever bem, relacionar dados 

empíricos com a teoria, ter domínio das técnicas de pesquisa e experiência com pesquisa 

(GOLDENBERG, 2004, p. 69). Todo o esforço despendido até aqui foi em busca dessas 

características.  

Então, comecei por definir um perfil de mulheres que eu gostaria de entrevistar para 

me ajudarem a entender em que consiste o fenômeno de mulheres que adotaram ou vêm 

adotando o estilo de vida fitness em Goiânia. Determinei que deveriam ser mulheres a partir 

de 18 anos de idade, independentemente da classe, raça ou sexualidade, que praticam 

atividade física regular e intensamente, que já conseguiram ou objetivavam desenvolver seus 

músculos; não poderiam ser atletas de alto rendimento (que “vivem de um esporte”) e 

tampouco competidoras de qualquer categoria do fisiculturismo. Como adotei a formação de 
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rede como estratégia, informei minha rede de contatos (principalmente pelo aplicativo de 

celular, o whatsapp) sobre minhas intenções, que, em seguida, foi me indicando essas 

mulheres e intermediando previamente o contato com elas.  

Formulei um esboço de entrevista, e digo “esboço” no sentido de provisório. Preferi 

encarar as entrevistas como “conversas guiadas”. Deixei o gravador preparado com bateria, 

organizei uma pasta exclusivamente para esse esboço e algumas cópias impressas do Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice B), elaborado conforme exigência do 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP-UFG), para que as interlocutoras pudessem ler e assinar.  

Foram-me indicadas dez mulheres. Dessas, oito estavam de acordo com o perfil que 

eu tracei; em relação às outras duas, uma é competidora fisiculturista e a outra se mudou para 

fora do país antes que eu pudesse entrevistá-la. Dois fatores foram fundamentais para que as 

entrevistas acontecessem: a minha frequência às academias e à Box de CrossFit, me tornando 

uma figura familiar para elas, o que ajudou a estabelecer uma relação de confiança; e o 

empenho das minhas amizades em atentar ao meu pedido. Somente uma das interlocutoras foi 

indicada por outra. As demais foram indicações da minha própria rede de contatos (amizades 

e familiares).  

A primeira entrevista foi feita no local de trabalho dela, uma academia de ginástica. O 

áudio ficou muito barulhento, o que dificultou a transcrição,60 portanto, com todas as outras 

sete tomei o devido cuidado em relação ao local e dei-lhes opções, mas sempre elas que 

escolhiam (aconteceram em lanchonete, vestiário, escritório e uma sala de ginástica vazia). 

Uma delas me convidou para treinarmos juntas antes da entrevista e, como durante a 

atividade física ela disse coisas que me interessavam na pesquisa, depois do treino tive de 

pedir para que ela esperasse enquanto eu fazia algumas anotações, depois, iniciamos a 

entrevista propriamente.  

Por falar em áudio, apesar de eu me preocupar em não constrangê-las por usar um 

gravador, nenhuma delas se opôs, talvez porque houve uma “negociação” desde logo com o 

intuito de minimizar isso. Tive muito cuidado também com todo o material coletado: tanto os 

áudios quanto as transcrições foram salvos em uma pasta particular, em um banco de dados 

seguro.  

 
60  Todas as transcrições foram feitas por Marcilaine Martins, uma socióloga e amiga, com ampla experiência 

em transcrever para pesquisas sociológicas. Como não tenho experiência com esse processo, preferi 

contratar uma profissional para garantir a qualidade e agilidade dessa etapa. Posteriormente, revisei o 

trabalho feito pela Marcilaine e segui com a análise das informações contidas nas entrevistas.  
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Outro cuidado que merece atenção quando se trata de entrevista em pesquisa é 

detectar o grau de veracidade dos depoimentos. Mirian Goldenberg (2004, p. 86) orienta que 

 

[...] trabalhando com estes instrumentos de pesquisa (entrevista e/ou questionário)[,] 

é bom lembrar que lidamos com o que o indivíduo deseja revelar, o que deseja 

ocultar e a imagem que quer projetar de si mesmo e de outros. A personalidade e as 

atitudes do pesquisador também interferem no tipo de respostas que ele consegue de 

seus entrevistados. 

 

Assim, procurei ser o menos tendenciosa possível nos questionamentos.  

Lembrei-me das vantagens e desvantagens em utilizar a entrevista listadas pela autora 

e percebi que decidi corretamente pelo uso dela. A autora aponta como vantagens: pode 

coletar informações de pessoas que não sabem escrever; as pessoas têm mais paciência e 

motivação para falar do que para escrever; mais flexibilidade para garantir a resposta 

desejada; pode-se observar o que diz o entrevistado e como diz, verificando as possíveis 

contradições; instrumento mais adequado para a revelação de informação sobre assuntos 

complexos, como as emoções; permite uma maior profundidade; estabelece uma relação de 

confiança e amizade entre pesquisador-pesquisado, o que propicia o surgimento de outros 

dados.  

Até mesmo ao pensar nas desvantagens percebo que foi adequado o uso de entrevistas. 

Goldenberg (2004) aponta, como possíveis inconvenientes: o entrevistador afeta o 

entrevistado; pode-se perder a objetividade tornando-se amigo. Assume, também, que é 

difícil estabelecer uma relação adequada; exige mais tempo, atenção e disponibilidade do 

pesquisador: a relação é construída num longo período, uma pessoa de cada vez; é mais 

difícil comparar as respostas; o pesquisador fica na dependência do pesquisado: se quer ou 

não falar, que tipo de informação deseja dar e o que quer ocultar.  

Para além dessas questões previsíveis, fui surpreendida por situações que não estavam 

no cronograma: 

 

- Não me foi indicada nenhuma mulher negra, mesmo quando solicitei essa característica 

para meus contatos; não encontrei mulheres negras entre as “musas fitness” das redes 

sociais virtuais; nos horários em que frequentei a Box de CrossFit, vi algumas raras 

negras, já nas academias vi algumas menos raras, no entanto, não estavam no perfil que eu 

buscava.  

- Não houve nenhuma indicação de mulheres lésbicas, nem (que se declarassem) bissexuais.  
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- Sete das minhas interlocutoras pertencem às classes média e alta. 

- Metade são professoras de Educação Física.  

 

Como não existem regras claras, cada pesquisador deve ter bom senso e criatividade 

para encaminhar as soluções para cada situação. A solução que encontrei foi problematizar 

esses pontos com embasamento teórico. A problematização será desenvolvida no próximo 

tópico.  

 

4.3 As interlocutoras do questionário   

 

Sobre as três interlocutoras do questionário virtual, como a amostra é muito pequena, 

não me atrevo a tirar conclusões ou a comunicar novas descobertas, mas aproveitei as 

respostas dessas mulheres para refletir sobre alguns assuntos que nos atingem enquanto 

mulheres, como também me serviram de inspiração no momento da análise das histórias de 

vida delas.  

Thalia, de 18 anos, Ariel, de 27, e Flávia, de 32.61 Existem algumas pesquisas, feitas 

principalmente por pessoas da Educação Física, que relacionam faixa etária e motivação para 

se frequentar a academia de ginástica. Todas as pesquisas que eu encontrei a esse respeito são 

locais, não tendo tido acesso a nenhuma de abrangência nacional. Mesmo assim, são úteis 

para se pensar a realidade goiana. Uma pesquisa, realizada em Ubá-MG, perguntou a 50 

mulheres, entre 15 e 46 anos, os motivos que as fazem frequentar uma academia. Na faixa das 

que tinham entre 15 e 20 anos, a principal motivação seria melhorar a autoestima, entre 26 e 

30, os motivos seriam estética e saúde, já na faixa de 31 a 40, a principal razão seria por 

saúde. As três mulheres que responderam ao meu questionário têm como objetivo/motivação 

atingir mudanças estéticas. Thalia e Ariel, além da estética, citaram saúde também. 

Ariel é parda, Thalia, negra, e Flávia, branca. Ao contrário do que aconteceu com a 

formação de rede para as entrevistas, o grupo dos questionários foi mais diversificado. Não 

percebi distinções, nas respostas, que pudessem ser relacionadas às diferenças entre raça/cor.  

Todas se declararam católicas, moram com a família e frequentam academias da 

região leste de Goiânia. Ariel é noiva, Thalia está namorando e Flávia é casada. 

Apenas Flávia é mãe, está desempregada e tem como escolaridade o ensino médio 

completo. Ariel tem curso superior com pós-graduação e Thalia superior incompleto. 

 
61  Codinomes.  
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As três praticam musculação. Reforço, como foi dito anteriormente, que a musculação 

é a modalidade mais procurada nas academias do Brasil.  

O abdome da modelo na imagem do cartaz é a parte do corpo que todas citaram como 

sendo uma das que mais chama a atenção. Isso me parece corroborar com uma tendência a 

valorizar essa região do corpo, a qual eu me referi no tópico “as outras mídias”.  

Nenhuma delas citou alguém que tenha o corpo no qual elas se inspiram. Assim, 

questiono: até que ponto os padrões hegemônicos legitimados pela mídia influenciam a nossa 

construção de corpo ideal, de beleza? Já as páginas na internet voltadas para orientação 

nutricional são acessadas pelas três. Como não solicitei quais páginas são essas, não se pode 

analisar as autorias (discurso médico, celebridades, por exemplo).  

Ariel se orgulha de seus braços e do seu abdome, porém, Thalia e Flávia não se 

orgulham de nenhuma parte do próprio corpo. Além disso, Ariel e Thalia não se descreveram 

fisicamente, enquanto Flávia se descreveu como “feia e gorda”. Pesquisas62 sobre satisfação 

com a imagem corporal, realizadas pelas áreas de Psicologia e pela Educação Física, tendem 

a identificar alto índice de insatisfação com a imagem corporal,63 principalmente entre 

mulheres que buscam o controle do peso, como é o caso de Flávia. Na questão “Quais são 

seus objetivos com a prática de atividade física?”, ela responde: “Quero ficar magra e 

definida!!!Tenho as costas largas”.  

Todas acham que alguma parte dos próprios corpos precisa de modificação e já 

fizeram ou fariam cirurgia plástica estética. Esse dado me fez pensar que nós, mulheres, 

estamos envoltas em um mito da eterna insatisfação, que é naturalizado. Esse aspecto também 

foi percebido nas histórias de vida e será trabalhado a seguir.  

 
62  Pesquisas sobre satisfação com a imagem corporal ver: SAUR, Adriana Martins; PASIAN, Sonia Regina. 

Satisfação com a imagem corporal em adultos de diferentes pesos corporais. Revista Avaliação Psicológica, 

Porto Alegre, v. 7, n. 2, ago. 2008; DAMASCENO, Vinicius O. et al. Tipo físico ideal e satisfação com a 

imagem corporal de praticantes de caminhada. Revista Brasileira de Medicina do Esporte, v. 11, n. 3, 

maio/jun. 2005; SOUSA, Manoela V. Imagem corporal de mulheres praticantes de musculação. 2012. 

Monografia (Graduação) – Curso de Graduação em Educação Física, Centro de Desportos, Universidade 

Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2012.  
63  Paul Schilder define imagem corporal como uma entidade em constante autoconstrução e autodestruição, em 

constante mudança, crescimento e desenvolvimento. Fazem parte dessa construção processos conscientes e 

inconscientes, não sendo apenas uma construção cognitiva. Ela envolve sensações que nos são dadas tanto 

da parte externa do corpo quanto da parte interna, das entranhas, dos músculos e seus invólucros. Envolve 

também nossas experiências, nossa memória, assim como nossas intenções, aspirações e tendências. Nossa 

relação com o meio e com as imagens corporais dos outros, assim como as atitudes dos outros com seus 

próprios corpos e com relação a nós. É uma representação mental que fazemos de nós mesmos, uma 

experiência do corpo enquanto unidade, é mais que uma percepção de nós mesmos e não é apenas um 

desenho mental de nós mesmos. Envolve nossa auto-experienciação a cada instante, nossa relação conosco, 

sendo plástica e mutável, imprime significados diferentes e individualizados a cada momento que 

vivenciamos, torna particular nossa relação com o meio (SCHILDER, 1999).  
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Mirian Goldenberg (2004, p. 59) alerta que um dos principais problemas da pesquisa 

qualitativa está relacionado à certeza do próprio pesquisador com relação aos seus dados. 

Tenho consciência de que somente uma parte bem reduzida da totalidade está representada 

nos dados, assim sendo, tentei evitar ao máximo as generalizações e usar mais um quadro de 

referência teórico apropriado do que somente minhas intuições. Não tenho o intuito de 

determinar certezas, mas provocar novas dúvidas, ampliar o leque de possibilidades 

interpretativas e manter a tradição da eterna juventude das ciências sociais.64 Por isso, mesmo 

reconhecendo que três questionários é um número pequeno, resolvi aproveitar as respostas, 

em respeito às participantes e pela oportunidade de comparar resultados, mesmo que 

minimamente.  

A representatividade dos dados me preocupou em relação ao número de entrevistas 

que eu deveria realizar para obter reconhecimento diante da pesquisa. Entretanto, confortou-

me o fato de “a representatividade dos dados na pesquisa qualitativa em ciências sociais 

est[ar] relacionada à sua capacidade de possibilitar a compreensão do significado e a 

‘descrição densa’ dos fenômenos estudados em seus contextos e não à sua expressividade 

numérica” (GOLDENBERG, 2004, p. 50). Assim, oito histórias de vida poderiam sim ser 

uma amostra representativa. Vejamos sobre elas no tópico a seguir.  

 

4.4 As interlocutoras e suas histórias de vida 

 

[...] cada vida pode ser vista como sendo, ao mesmo 

tempo, singular e universal, expressão da história 

pessoal e social, representativa de seu tempo, seu lugar, 

seu grupo, síntese da tensão entre a liberdade individual 

e o condicionamento dos contextos estruturais. 

Portanto, cada indivíduo é uma síntese individualizada 

e ativa de uma sociedade, uma reapropriação singular 

do universo social e histórico que o envolve. Se cada 

indivíduo singulariza em seus atos a universalidade de 

uma estrutura social, é possível “ler uma sociedade 

através de uma biografia”, conhecer o social partindo-

se da especificidade irredutível de uma vida individual. 

(GOLDENBERG, 2004, p. 36). 

 

Ao analisar as histórias dessas oito mulheres, estou analisando também o campo de 

possibilidades e questões colocadas para outras mulheres contemporâneas a elas em Goiânia. 

Analiso, por meio de trajetórias singulares, as transformações que um estilo de vida vem 

 
64  Ver Mariza Peirano (2014, p. 387), em Etnografia não é método, fazendo referência a Max Weber e a “eterna 

juventude das ciências”. 
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trazendo nos últimos anos (mais significativamente, nos últimos cinco), nas concepções de 

corpo, feminilidade, saúde e alimentação saudável.  

Nas próximas páginas irei desenvolver pontos-chave que eu destaquei para 

compreendermos mais sobre esse estilo de vida fitness, um estilo que está sendo adotado por 

muitas mulheres no Brasil, especificamente em Goiânia.  

Juno, Atena, Brigit, Minerva, Hera, Ártemis, Anat e Diana65 são as oito mulheres que 

confiaram a mim suas histórias de vida e contribuíram para que esta pesquisa se 

concretizasse.  

No universo das interlocutoras, dedicar-se a alguma atividade física, de forma regular, 

é o ponto primordial no estilo de vida fitness, portanto, uma característica em comum para as 

oito mulheres.66 Um aspecto coincidente foi que para cinco delas o acesso às práticas 

corporais se deu desde a infância, antes dos 12 anos de idade. As outras três iniciaram essa 

prática por volta dos 15 ou 16 anos.  

Com exceção de Minerva (50 anos), as outras mulheres iniciaram suas atividades 

físicas entre o final da década de 1980 e final da década de 1990. Diana (31) não estava no 

Brasil, mas Juno (36), Atena (29), Brigit (25), Hera (34), Ártemis (30) e Anat (26) e suas 

respectivas famílias viviam em um país que se reestabelecia depois de mais de 20 anos de 

ditadura militar, passam pela década de 1980, que ficou conhecida como a década perdida (do 

ponto de vista econômico, do crescimento e do desenvolvimento, terminando com uma 

hiperinflação), e conhecem um mundo pós-Guerra Fria, com o modelo neoliberal de governo 

ganhando força e alavancando o processo de globalização econômica. Nos anos 1990, 

ampliou-se, no Brasil, o processo de abertura econômica como resultado de uma política 

internacional alinhada ao Consenso de Washington, marco fundamental da ordem mundial na 

época (RIBEIRO, 2011).  

Como dito anteriormente, a cultura do bem-estar físico possivelmente foi difundida 

nas academias, iniciando-se nos anos 1980 e tendo como marco a atriz Jane Fonda, ao lançar 

o seu primeiro vídeo da série “Workout”. Nascia, assim, o embrião da ginástica aeróbica, 

com movimentos ainda suaves originados na dança. Na musculação, os filmes de Sylvester 

Stallone e Arnold Schwarzenegger, dos anos 1980, induziam o treinamento de força e a 

 
65  Eticamente, somos orientadas (os) a preservar o anonimato das interlocutoras, substituindo os nomes por 

variáveis, codinomes ou pseudônimos. Aqui, optei por substituí-los por nomes de deusas de diversas 

culturas, mas que representassem as mulheres, a força, a luta, os desportos. Da mitologia romana: Juno, 

Diana e Minerva; da mitologia grega: Atena, Ártemis, Hera; Mitologia Céltica: Brigit; da mitologia Egípcia: 

Anat. Uma singela forma de indicar que as mulheres nem sempre são símbolo de fragilidade e passividade.  
66  Ver tabela com o “perfil” das interlocutoras, no Apêndice A.  
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hipertrofia, um retorno aos anos 1950. A ginástica aeróbica foi a responsável pela incursão 

das mulheres nas academias. Em 1985, o livro A dança aeróbica, da professora americana 

Barbie Allen, prometia perda de 500 calorias por hora, uma nova fonte de ganhar dinheiro 

“pegando” no ponto fraco de quem queria perder peso.  

De mãos dadas com a cultura do bem-estar físico, no tópico sobre os discursos 

médico-científico, vimos que, em 1980, surgiu a educação nutricional crítica, embasada nos 

princípios da pedagogia de orientação marxista, que visava o direito à cidadania e a luta 

contra a exploração geradora da fome e da desnutrição. Já nos anos 1990, o foco da educação 

nutricional no Brasil foi a promoção de práticas alimentares saudáveis, aliada à discussão do 

acesso ao alimento de qualidade em quantidade suficiente como um direito humano e ao 

contexto da alimentação com caráter de prevenção de doenças (AZEVEDO, 2008, p. 719). 

Junto à ideia de práticas alimentares saudáveis, em setembro de 1990 é promulgada a Lei n. 

8.080, que dispõe sobre as condições para a promoção, a proteção e a recuperação da saúde, a 

organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências: 

 

Art. 3º Os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do País, 

tendo a saúde como determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a 

moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a 

atividade física, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais. 

(BRASIL, 1990). 

 

Toda essa noção de vida saudável, permeada pela ideia de redução de risco, culmina 

no Programa Nacional de Promoção da Atividade Física “Agita Brasil”: Atividade física e 

sua contribuição para a qualidade de vida, em 2002:  

 

O Programa Nacional de Promoção da Atividade Física “Agita Brasil” é uma 

iniciativa do Ministério da Saúde que visa a incrementar o conhecimento da 

população sobre os benefícios da atividade física, chamando a atenção para a sua 

importância como fator predominante de proteção à saúde, no intuito de envolvê-la 

na prática de tais atividades.  

A proposta do “Agita Brasil” é estimular a alteração dos hábitos de vida das pessoas 

com a incorporação da prática regular de, pelo menos, 30 minutos de atividade 

física, na maior parte dos dias da semana – se possível, diariamente –, de 

intensidade moderada, como estratégia para redução de risco de doença crônica não 

transmissível e para a qualidade de vida. 

 

O fato é que Juno, Atena, Brigit, Hera, Ártemis e Anat, foram motivadas/autorizadas 

por suas mães e pais a praticarem alguma atividade física justamente nesse contexto em que 

se propagava pelo país a redução de risco para se ter qualidade de vida. Esse comportamento 
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é perceptível em falas como as de Hera: “Quando criança, meu pai e minha mãe pediram pra 

eu fazer qualquer esporte, mas eu tinha que fazer”.  

Diana volta ao Brasil no início dos anos 2000, já com um histórico de prática de 

diversas modalidades esportivas e também encontra o país promovendo atividade física em 

prol da qualidade de vida. No próprio discurso estatal está explícita a questão político-

econômica, em que é menos oneroso investir em programas de alimentação saudável e 

atividade física do que se responsabilizar pelos futuros doentes. Dados estatísticos são 

frequentemente usados para confirmar essa relação (PROGRAMA NACIONAL DE 

PROMOÇÃO..., 2002). 

Essas seis entrevistadas relataram que as atividades foram buscadas em escolas e 

academias especializadas (natação, balé, lutas), portanto, fora do âmbito escolar regular. 

Provavelmente porque nesse período a Educação Física passava por reestruturações 

curriculares e identitárias, em que se propunha a mudança de um paradigma tecnicista,67 que 

apresentava sua ênfase na aptidão física e na esportivização, dando espaço ao surgimento de 

um modelo teórico demarcado pela importância da cultura e em uma educação, considerada 

renovadora, de cunho mais humanista denominado, em princípio, por Cultura Corporal de 

Movimento. Durante essa transição, o ensino da Educação Física foi abalado (BRITO, 2009).  

Minerva, ao contrário das outras, praticou esportes justamente na escola, em regime 

de contraturno, por isso, ficava o dia todo lá, em meados da década de 1970. Nesse período, a 

Educação Física escolar seguia diretrizes militares de cunho tecnicista.  

Pois bem, vistas as motivações iniciais dessas oito mulheres, suas vidas seguiram 

trajetórias diversas, contudo, se intercruzam quando escolhem o mesmo estilo de vida 

atualmente. Antes de falar sobre isso é importante uma ressalva, o fato de três das minhas 

interlocutoras serem profissionais da Educação Física poderia me trazer um problema de 

enviesamento por um suposto ethos profissional, caso ambas não tivessem dito que: 

acreditam que, mesmo em outras profissões, seguiriam um estilo de vida fitness, do mesmo 

jeito, por afinidade; ademais, não se sentem obrigadas, pela profissão, a “treinar todos os dias, 

seguir dieta etc.”: 

 

Minerva: “Tanto não é obrigatório ser assim, que eu tenho colegas da minha idade, 

colegas da educação física desse tamanho (faz sinal com os braços abertos em volta 

 
67  É um modelo pedagógico em Educação Física, de cunho competitivista, em que os conteúdos trabalhados 

centram-se, primordialmente, na aptidão física e na esportivização, cujo objetivo é o alto rendimento. A 

escola era a base de uma pirâmide que visava, em última instância, a formação de atletas de alto nível.  
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do corpo), com pressão alta, com não sei o quê. Trabalham com isso, mas nunca se 

sentiram na obrigação de seguir um estilo de vida mais saudável”.  

 
Diana: “Se eu não fosse professora de educação física eu ia acabar sendo atleta e 

consequentemente teria uma vida parecida, por afinidade.”  
 

Em relação às motivações atuais, as falas de todas as entrevistadas caminham entre 

estética e saúde/bem-estar/qualidade de vida/poder. Aquelas que começaram ainda quando 

criança, ao atingirem autonomia para decidirem se queriam, ou não, continuar a prática da 

atividade física, a forma como iam se alimentar, continuaram optando por práticas esportivas 

e alimentação considerada saudável. A fala de Juno ilustra bem essa situação: “Hoje é mais 

saúde, bem-estar. Acho que toda atividade física tem que ser mais prazerosa do que 

sacrificante, na minha opinião. Claro que a consequência é ficar com o corpo bom”.  

Adotando esse modo de vida, que é justificado tanto por questões estéticas quanto por 

questão de saúde, essas mulheres são ponderadas pela sociedade. Em O corpo incerto: 

corporeidade, tecnologias médicas e cultura contemporânea, Francisco Ortega faz uma 

reflexão, já citada aqui, mas que vale ser retomada. Se entendermos essas atividades de 

fitness como modificações corporais, em um nível biopolítico/biossocial podemos considerá-

las como um padrão identitário e apolítico das biossociabilidades contemporâneas e de uma 

ideologia fitness, mas também constituem esforços de fugir da cultura da aparência e de 

recuperar uma dimensão do vivido corporal (ORTEGA, 2008). Essa fuga da cultura da 

aparência em busca da dimensão do vivido corporal não acontecerá abruptamente e causará 

desconforto ou conflito na sociedade, como ocorre em várias situações de transformação 

“contra-padrão”. Esse conflito inclui a família.  

Giddens (2002, p. 80), em Modernidade e identidade, explica que as escolhas 

referentes ao nosso estilo de vida, desde as mais simples até aquelas maiores e mais 

importantes, são “[...] decisões não só sobre como agir, mas também sobre quem ser”, em um 

processo de fazer e refazer a auto-identidade.  

A decisão que essas mulheres tomaram de ser fitness afeta diretamente suas relações 

com a família e ora se torna um estilo de vida familiar – como é o caso de Atena e do marido, 

de Minerva, do marido e da filha, que às vezes contagiam/convencem outros familiares –, ora 

se torna um conflito, causa estranhamento – como relataram Brigit, Hera, Anat e Ártemis, 

usando expressões como: “eles acham que eu sou louca”, “você é muito radical”, “falam que 

eu pego muito pesado”. É intrigante como justamente as famílias que estimularam a prática 

de várias atividades físicas na infância são as que estranham e recriminam as adultas que 
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escolheram esse estilo de vida hoje. Nesse sentido, caberia uma investigação específica. A 

forma como elas lidam com isso pode ser exemplificada com a resposta de Anat: “Falam que 

a gente não tem vida, mas essa é a nossa vida!” 

Juno, mesmo com o estranhamento da família, “força” a filha de 11 anos a praticar 

atividade física, com a justificativa de ampliar as escolhas que ela terá em relação ao estilo de 

vida que vai querer seguir quando adulta: 

 

Depois ela decide se vai querer continuar. Às vezes os adultos de hoje não gostam 

de nenhuma atividade física, estão cheios de problemas de saúde, porque não 

tiveram a oportunidade de experimentar isso quando crianças. Ou pior, crianças 

com problemas de hipertensão, obesidade, por negligência dos pais.  
 

Podemos relembrar as noções de saudável como prevenção de riscos e de que a 

obesidade (inclusive a infantil) vem sendo mundialmente encarada como um problema de 

saúde pública.68 Em relação a decidir por e escolher um estilo de vida fitness, isso não 

depende somente da experiência com a atividade física, outros fatores, como a renda, também 

influenciam essa escolha.  

A reflexividade do eu, ao qual me referi acima, sobre o movimento da autoidentidade 

se estenderia ao corpo, pois é ele, hoje,  

 

[...] o portador visível dessa autoidentidade, estando cada vez mais integrado nas 

decisões individuais do estilo de vida. Nesse contexto, em que o corpo desponta 

como o principal vetor de constituição das subjetividades contemporâneas, o sujeito 

é chamado para decidir sobre questões constantemente elaboradas pelos sistemas 

especializados – sistemas de conhecimento, dependentes de certas regras de 

procedimentos, que são transferíveis de indivíduo para indivíduo, como professores 

de educação física, terapeutas corporais, médicos, nutricionistas, etc. – em relação 

ao corpo. Suas ações e os cuidados corporais que desencadeiam seriam concebidas 

como posturas de caráter político e não, unicamente, um alvo do biopoder atual. 

(GIDDENS, 1993, p. 42).  

 

Talvez por isso o empenho em convencer familiares em adotar o mesmo estilo de vida 

ou de se envolver com pessoas com as mesmas afinidades. No próximo tópico, tratarei de 

outras questões que as interlocutoras consideraram importantes em seus cotidianos.  

Faço, aqui, um recorte de uso imediato, de uma citação feita por Eliane Gonçalves ao 

discutir a relação entre autonomia e independência, lembrando Simone de Beauvoir, em O 

segundo sexo, que considerava autonomia e independência praticamente como sinônimas, em 

uma ideia de que independência estava vinculada à existência de uma profissão e uma renda, 

 
68  Ver: SILVA, André Teixeira et al. Obesidade Infantil versus modernização: uma revisão de literatura. 

Revista Tem@, Campina Grande, v. 8, n. 12, jan.-jun. 2009. 
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afirmando que todas as conquistas femininas – o voto e outras liberdades cívicas – 

permanecem abstratas se não são acompanhadas de uma autonomia econômica, já que o 

trabalho que poderia assegurar às mulheres uma liberdade concreta. É por meio do trabalho, 

segundo Beauvoir, que muitas mulheres tomam consciência de que são produtoras e ativas, e, 

consequentemente, se tornam concretamente sujeitos de seus próprios projetos 

(GONÇALVES, 2007). 

As oito mulheres que se tornaram interlocutoras desta pesquisa são conscientes dessas 

vantagens proporcionadas pelo acesso ao trabalho e vêm nisso um meio de manter o estilo de 

vida que escolheram.  

Juno, Atena, Brigit, Minerva, Anat e Diana são profissionais liberais, ou seja, têm 

nível universitário, são registradas em uma ordem ou conselho profissional, o que dá a elas o 

direito de exercer determinada atividade (professora de Educação Física, advogada e 

nutricionista), além de terem liberdade para exercerem suas profissões, determinar horários e 

folgas, por exemplo. Hera, que é empresária, também tem liberdade em relação aos horários e 

folgas. Já Ártemis trabalha como recepcionista em uma academia. Apesar dessas diferenças, 

quando questionadas sobre suas rotinas, todas acordam em torno das 6 horas da manhã, 

trabalham de segunda à sexta de 10 a 12 horas por dia e só chegam em casa depois das 22 

horas.  

Nenhuma reclamou ou descreveu aspetos ruins da profissão que exercem, pelo 

contrário. Diana, por exemplo, afirma: “Eu faço o que eu gosto. Pra eu vim trabalhar, dar aula 

de CrossFit pra mim é um prazer”. Juno também se orgulha do que faz: “[...] já tem 23 anos. 

Pra mim é a parte que eu amo ensinar é a musculação”. Atena se sente “realizada”: “Eu 

sempre quis ser professora. E como já gostava da área, trabalhar com isso é uma realização”. 

Todas elas expressaram a importância de sua renda (advinda do trabalho delas) para a 

manutenção desse estilo de vida e como foi isso que possibilitou escolhê-lo. 

Apesar de o trabalho ocupar a maior parte da rotina delas, o lazer, as amizades e as 

afetividades são elementos importantes que compõem o estilo de vida. Os momentos de 

descanso e diversão são preenchidos pelas amigas e amigos e/ou pelos companheiros.  

Há mais de dez anos Francisco Ortega lançou o livro Genealogias da amizade – 

trabalho que encerra uma “trilogia da amizade” –, em que ele faz a genealogia de mais de 

vinte e quatro séculos (desde os gregos até o século XX) dos discursos e das práticas de 

amizade no mundo ocidental e mostra, de forma geral, que a amizade é uma manifestação que 

não se comporta uniformemente no tempo e no espaço. Ele indica que a amizade sofreu um 
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declínio progressivo baseado em uma ideologia familialista e que somente o deslocamento 

dessa ideologia pode “promover a variedade, a experimentação de formas de vida e de 

comunidade, e a multiplicidade de escolhas”, sugerindo que a amizade seria outra forma de 

sociabilidade, capaz de fornecer um apoio material, emocional e cognitivo que permita uma 

superação solidária dos riscos (ORTEGA, 2002, p. 161).  

Atena, Minerva, Anat e Diana demonstraram esse caráter familialista ao descreverem 

que, em relação às amizades e lazer, normalmente é com a família. Já Juno, Brigit, Hera e 

Ártemis disseram que a maioria das amizades é do meio fitness, que os momentos de lazer e 

os fins de semana são para descansar e “fugir da dieta” com as amigas e os amigos, e que as 

redes sociais servem para “conservar” essas amizades, já que o “dia-a dia é tão corrido”. Suas 

falas seguem mais para a linha apresentada na tese de Bárbara Garcia Ribeiro Soares da 

Silva, “A função social da amizade duradoura na sociedade contemporânea: um estudo com 

jovens adultos moradores da metrópole paulistana”. Além de perceber a troca de 

autoconhecimento e de afeto como a “função manifesta” da amizade na sociedade 

contemporânea, ela identifica a “função social latente” da amizade como sendo a 

disponibilidade incondicional para o outro no espaço (físico ou geográfico) e comunicacional 

e informacional, ou o “ciberespaço”, num paradigma da “sociabilidade do telefone em rede” 

(SILVA, 2014, p. 34, 122). 

Por falar em “ciberespaço”, outros pontos que permeiam esse estilo de vida envolvem 

justamente as mídias digitais, mas também as outras mídias, consumo, indústria fitness, dieta, 

suplementação. Tentarei problematizar adiante.  

Eliane Gonçalves (2007, p. 8)  formula que podemos entender o ideário feminista 

como sendo 

 

[...] um corpo não muito uniforme de ideias e terminologias que expressam noções 

relativas à igualdade de direitos de cidadania, autonomia pessoal, poder, liberdade 

de escolha, emancipação e autodeterminação, relativas às mulheres. Essas noções, 

marcantes em termos de sua influência na teoria social, têm sido apropriadas e 

reelaboradas pelos meios de comunicação.  

 

Acredito que estamos vivendo um momento histórico em que é possível experimentar 

resultados de conquistas baseadas, justamente, nessa busca (que continua) por igualdade de 

direitos de cidadania, autonomia pessoal, poder, liberdade de escolha, emancipação e 

autodeterminação, relativas às mulheres. Mulheres que puderam estudar, trabalham, podem 

criar suas filhas e filhos sozinhas (quatro das interlocutoras são mães), puderam também 
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escolher um estilo de vida que transforma seus corpos, questionando conceitos tradicionais de 

“beleza feminina” são reflexo desse momento histórico. 

Mas é claro que temos muito a conquistar. O Brasil, por exemplo, é um país em que 

50,7% da população se declara negra, conforme o censo de 2010, mas onde estão as mulheres 

negras do meio fitness, que não aparecem nas mídias e raramente as vi nas academias? Não é 

um estilo de vida interessante a elas? E as mulheres de classes baixas, não se interessam por 

essa estética, ou não alcançam financeiramente o estilo de vida necessário para conquistá-la? 

E as lésbicas? Infelizmente, esta pesquisa não teve fôlego suficiente para mergulhar em 

questões tão importantes.  

Estamos vivendo também sob um sistema oportunista e eficiente, que se adapta às 

mudanças, transformações e revoluções. Os assuntos que proponho neste tópico (mídias, 

consumo, indústria fitness, alimentação saudável – dieta e suplementação) já foram abordados 

no decorrer desta dissertação, mas agora “ouviremos” os discursos das mulheres que, para 

mim, representam o estilo de vida fitness.  

Sobre as mídias, as oito interlocutoras me disseram que raramente assistem a 

programas na televisão, mas que se interessam e se envolvem com as mídias digitais – sites, 

blogs e, principalmente, com as redes sociais virtuais – seja para interagir, seja para 

autopromoção e “inspirar” outras pessoas, ou se informar sobre acontecimentos atuais, 

celebridades comentadas, novas formas de exercícios, novas dietas/dicas de alimentação.  

A visão crítica e desconfiada que, em certa medida, manifestaram em relação às 

postagens nas redes sociais e a alguns produtos da mídia (como revistas) me chamou a 

atenção. Falaram sobre pessoas que recebem patrocínio e divulgam em seus perfis nas redes 

sócias, produtos e serviços comprometidas com esses patrocínios, o que põe em prova a 

autenticidade das informações. Além disso, há a responsabilidade de se expor e influenciar ou 

inspirar outras pessoas, assim como as consequências disso.  

Para continuar e dissertar sobre indústria fitness, dieta e suplementação, é fundamental 

falar sobre consumo. Mike Featherstone, na década de 1980, fazia conferências e seminários 

que resultaram no livro Cultura de consumo e pós-modernismo. Ele falava, basicamente, das 

organizações culturais cotidianas pautadas no consumo. Nesse momento, me interessam as 

três perspectivas fundamentais sobre a cultura de consumo identificadas por ele: 

primeiramente, trata do acúmulo de cultura material (bens e locais de compra e consumo – 

hoje podemos acrescentar o e-commerce) devido à expansão da produção capitalista de 

mercadorias; segundo, diz respeito à concepção de que os bens teriam um caráter demarcador 
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das relações sociais, as pessoas usam as mercadorias de forma a criar vínculos ou a 

estabelecer distinções sociais; terceiro, refere-se aos prazeres emocionais do consumo, sonhos 

e desejos. O autor nos alerta de que o consumo não é apenas um derivado da produção. Na 

cultura de consumo tanto persiste a economia de deferência – quem a possui tem seu status 

classificado – quanto há o uso dos bens simbólicos, que, por sua vez, geram sonhos e desejos, 

indo além de uma lógica de manipulação psicológica (FEATHERSTONE, 1995, p. 31-32). 

Quando questiono essas mulheres sobre o quanto de suas rendas elas gastam para 

manter o estilo de vida e, principalmente, quais comportamentos de consumo compõem esse 

estilo de vida, elas se orgulham em se distinguirem de outras que adotam outras posturas (ou 

mais “radicais” que as delas ou opostas) principalmente em relação a hábitos alimentares, 

porém, se relacionarmos as falas sobre as amizades, elas também se confortam em saber que 

existem outras pessoas com as mesmas escolhas.   

Elas destacam o recurso da orientação profissional e algumas relatam que passaram 

por um processo de emagrecimento intenso. Essa experiência parece ter refletido diretamente 

na escolha do estilo de vida fitness. Apenas uma me fala que foi influenciada durante um 

“boom” da mídia. Todas calculam que gastam grande parte de suas rendas para manter o 

estilo de vida.  

Voltando a pensar as perspectivas fundamentais sobre a cultura de consumo 

apresentadas por Featherstone, podemos exemplificar a noção de acúmulo de cultura material 

pelo consumo de mercadorias e serviços específicos, como compra de roupas “de malhar”, 

calçados, o acesso a profissionais da saúde (medicina, fisioterapia, nutrição), o consumo de 

fármacos, suplementos e “restaurantes de comida saudável”, treinar em determinada 

academia. Sobre o caráter demarcador das relações sociais, faz sentido pensarmos em 

“amigos que são e amigos que não são fitness”, uma vez que somos “as chatas que não 

comem nada”. E se considerarmos os prazeres emocionais, a realização ou a busca por 

sonhos e desejos que o consumo pode proporcionar, essas características podem ser ilustradas 

por frases como “Eu faço pra me agradar”, “Alguns dizem que sou radical porque faço 

mesmo. Mas é pra eu ficar mais forte, saudável, e me sinto poderosa em conseguir...”.  

Ao que parece, realmente o consumo não é apenas um derivado da produção. Na 

cultura de consumo tanto persiste a economia de deferência – quem porta tem seu status 

classificado – quanto há o uso dos bens simbólicos, que, por sua vez, geram sonhos e desejos, 

indo além de uma lógica de manipulação psicológica. 



123 

Para tratar de outro tema de grande importância, me baseio não somente nas falas das 

interlocutoras, mas também na minha vivência em campo. Tentarei tratar dos “silêncios” ou 

da ousadia de entender os significantes69 durante as entrevistas. O uso de esteroides 

anabolizantes foi um tema que apareceu como um tabu.  

Mirian Goldenberg (2004) relembra o trabalho de Maria Isaura Pereira de Queiroz, 

para quem a omissão de fatos, ocorrências e detalhes pode ser tão significativa quanto sua 

inclusão nos depoimentos. Para a autora, o importante não é verificar se o entrevistado 

conhece ou não o fato, “mas sim buscar saber por que razão ele o havia esquecido, ou o havia 

ocultado, ou simplesmente dele não tivera registro. O pesquisador deve estabelecer um difícil 

equilíbrio para não ir além do que pode perguntar, mas, também, não ficar aquém do 

possível” (GOLDENBERG, 2004, p. 56).  

Várias pesquisas,70 das mais diversas áreas do conhecimento, quando se voltam ao 

estudo do cotidiano de praticantes de atividade física (atletas ou não) abordam a questão do 

uso de esteroides anabolizantes.71 Neste tópico não irei me posicionar contrária ou a favor do 

uso desses fármacos – apesar de ser comum nos trabalhos que me referi, não usarei as 

palavras “remédio”, nem “droga” pelas várias conotações que elas carregam –, mas sim 

buscarei entender o percurso de uma prática que se popularizou, porém, se apresentou a mim 

revestida de tabu.  

Logo no início da minha experiência etnográfica, no primeiro dia de aula em uma 

disciplina de outro Programa da UFG, fui me apresentar à turma e falar um pouco sobre 

 
69 Termo da linguística utilizado pelo psicanalista francês Jacques Lacan para se referir a um sentido 

inconsciente que pode ser atribuído a uma palavra.  
70  Ver: BARROS, Edimara C. M. et al. Efeitos do uso indiscriminado de esteroides anabolizantes: uma revisão 

da literatura. Lecturas Educación Física y Deportes, Buenos Aires, v. 194, p. 1-6, 2014; NAVES, Bárbara 

de Sá. Mulheres, ampolas e músculos: o uso de esteroides anabolizantes em academias de ginástica. 

Monografia (Graduação) – Departamento de Antropologia, Instituto de Ciências Sociais, Universidade de 

Brasília, Brasília, 2013; GUEDES, Aureliano da Silva et al. Esteroides anabolizantes: vilões ou mocinhos? 

Revista Científica ESAMAZ, Belém, v. 1, n. 2 jan./jun. 2010; OLIVEIRA, Maria Ester. O uso de 

anabolizantes como forma de produção de si e tentativa de controle do corpo. Revista Eletrônica de 

Ciências Sociais, n. 8, p. 34-47, 2005; SILVA, Paulo Rodrigo Pedroso da; DANIELSKI, Ricardo; 

CZEPIELEWSKI, Mauro Antônio. Esteróides anabolizantes no esporte. Revista Brasileira de Medicina do 

Esporte, Niterói, v. 8, n. 6, Dec. 2002.  
71  Para se ter uma definição especializada e imediata sobre o termo, em entrevista, o médico Bernardino Santi, 

membro do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), da Confederação Brasileira de Boxe e Kickboxing e 

Coordenador Estadual do Controle de Dopagem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), diz que os 

anabolizantes incrementam a síntese de determinadas substâncias musculares e ósseas, mas somente os 

médicos podem prescrevê-los. Seu uso exige controle rigoroso, pois podem causar problemas de saúde 

muito sérios. Do ponto de vista médico, são drogas utilizadas para tratamento de algumas doenças 

consumptivas, que desgastam a musculatura e os ossos, e como reposição hormonal para os portadores de 

hipogonadismo, que sofreram algum tipo de trauma testicular ou desenvolveram um tumor e tiveram os 

testículos subtraídos. Os esteroides anabolizantes são também indicados para os astronautas que ficam muito 

tempo no espaço e têm perdas significativas da massa óssea e muscular.  
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minha pesquisa. Repentinamente, uma colega comenta: “É simples! Essas mulheres são um 

bando de bombadas e só...”. Passado o espanto de ouvir isso num meio acadêmico, pensei: 

“será que é simples assim?”. Tal colocação requer um breve passeio histórico sobre o assunto 

para entendermos como chegou ao nível de tabu. 

Acredita-se que o uso clínico de esteroides anabolizantes data da Antiguidade, quando 

os órgãos sexuais de animais e suas secreções eram utilizadas para o tratamento da 

impotência e como afrodisíaco. O uso de testosterona pode ser rastreado nos primeiros Jogos 

Olímpicos, onde o hormônio já era conhecido, em atletas que ingeriam testículos de animais 

antes de uma competição, às vezes por longos períodos durantes os treinos. As pesquisas que 

levaram a sintetização da testosterona (hormônio de onde se derivam os esteroides 

anabolizantes) foram iniciadas em galos, em 1849, por Arnold Adolph Berthold, um 

fisiologista e zoólogo alemão. Depois, em 1931, os químicos também alemães, Adolf 

Butenandt e Leopold Ruzicka avançaram seus estudos a ponto de, em 1935, desenvolverem o 

primeiro lote de testosterona sintética para uso em seres humanos, descoberta que rendeu aos 

pesquisadores o Prêmio Nobel de Química, em 1939. Relata-se que na União Soviética o uso 

de esteroides anabolizantes estava se tornando comum na década de 1940, período em que o 

país foi destaque no atletismo.  

O sucesso foi tanto que chamou a atenção dos Estados Unidos da América e, devido 

aos estudos de John Ziegler, médico da equipe olímpica dos EUA, apresentou o Dianabol (um 

anabolizante muito utilizado até hoje), que, em 1958, foi aprovado pelo Food and Drug 

Administration (FDA – órgão governamental responsável pelo controle de alimentos e 

medicamentos nos Estados Unidos) e disseminado, principalmente entre atletas, como sendo 

a solução para “melhorar o desempenho nos esportes”.72 Com o passar dos anos, outros 

laboratórios lançam inúmeras opções de anabolizantes, disponibilizados nas farmácias, ao 

alcance de quem quiser. Porém, enquanto o uso se populariza, outros médicos estudam os 

efeitos negativos do uso desses fármacos. Isso resulta na proibição do seu uso pelo Conselho 

Olímpico Internacional (COI), em 1967, exemplo seguido posteriormente pela maioria dos 

principais órgãos desportivos. Em 1972, o COI começou a implementar um programa em 

tempo integral para testes de drogas em todos os atletas (o antidoping de hoje).  

 
72  Agradeço a colaboração do site http://www.forumanabolizantes.com/, por muitas informações importantes 

para este tópico.  

http://www.forumanabolizantes.com/
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Entretanto, no decorrer dos anos de 1970, os resultados estéticos dos anabolizantes 

ganharam projeção na mídia, especialmente no cinema,73 com atletas do fisiculturismo 

(Arnold Schwarzenegger, Franco Columbo, Frank Zane) e concursos como Mr Universe e Mr 

Olympia. Os esteroides anabolizantes “saíram” do meio dos atletas olímpicos e ganharam as 

academias de musculação. Essa expansão do uso foi considerada uma questão de saúde 

pública e, em 1988, foi promulgada a Lei de Abuso de Drogas, em que a posse de esteroides 

anabolizantes e distribuição foi considerada um crime nos EUA. Em 1990, foi instituída a Lei 

de Controle de esteroides anabolizantes.  

Na mesma década, surgiu um impasse, pois esteroides anabolizantes começaram a ser 

utilizados amplamente pela comunidade médica para melhorar as taxas de sobrevivência de 

pacientes com Aids e câncer. Os anabolizantes são fatais ou salvam vidas?  

Atualmente, apesar de as leis pelo mundo serem rígidas em relação ao uso e à venda 

desses produtos, os trabalhos citados anteriormente apontam para um crescimento na sua 

utilização para além dos tratamentos médicos – desde o tratamento de andropausa e 

menopausa até a recuperação de vítimas de queimaduras, ajudando na melhoria de qualidade 

de vida em pacientes com Aids e câncer de mama, bem como colaborando no combate e na 

prevenção da osteoporose (SILVA; DANIELSKI; CZEPIELEWSKI, 2002). 

Depois dessa passagem histórica, outro episódio da minha experiência etnográfica 

passa a fazer sentido: durante uma conversa com uma de minhas interlocutoras, fora do 

momento gravador, ela me disse que muitas mulheres que usam anabolizantes, mesmo com 

aval médico, preferem negar o uso. Quando eu questionei o porquê, ela disse que “assumir 

que tomou ‘bomba’ difama todo o resto, treinos pesados, dietas, descanso... Como se tudo 

que você conquistou no seu corpo fosse uma fraude!”. Olhando para as entrevistas, pude ver 

situações que atravessam as repercussões de todo esse histórico entre a solução para 

“melhorar o desempenho nos esportes”, os cinematográficos efeitos estéticos e a proibição 

legal.  

Duas das interlocutoras disseram que usaram esteroides anabolizantes. Uma, quando 

eu perguntei se ela já havia feito algum tratamento hormonal, teve como primeira reação uma 

expressão de espanto com a pergunta. Depois de eu dizer que já havia feito uso de 

Oxandrolona, com orientação médica, ela resolveu responder, detalhando o que foi pra ela 

efeitos positivos (força e disposição) e negativos (humor instável). A outra, espontaneamente, 

 
73  Ver: FRAGA, Alex Branco. Anatomias emergentes e o bug muscular: pedagogias do corpo no limiar do 

século XXI. In: SOARES, Carmen Lúcia (Org.). Corpo e história. Campinas: Autores Associados, 2001. p. 

61-77.  
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enfatiza a orientação médica, diz ser curiosa sobre o assunto e também relata o que 

aconteceu, para ela, de efeitos positivos e negativos (os mesmos). 

Três delas falaram que nunca fizeram tratamentos desse tipo, mas conhecem pessoas 

que fazem ou já fizeram e, de alguma forma, estariam dispostas a fazer um dia. Seja no caso 

de carência no envelhecimento, ou se não tivesse efeitos colaterais masculinizantes, ou, em 

último caso, para tratamento de alguma doença. Algumas também demonstraram espanto e se 

mostraram inconformadas diante de mulheres que buscam recursos “artificiais”, sem se 

preocuparem com as consequências, como o uso de hidrogel, por exemplo. As três restantes 

não se sentiram confortáveis com a pergunta, ficaram com semblante sério e eu preferi não 

usar a mesma estratégia da entrevista anterior.  

Se entendermos “tabu” como algo proibido (social e/ou culturalmente), repleto de 

preconceitos e receios, acredito que o assunto sobre o uso de esteroides anabolizantes se 

apresentou a mim como um tabu.  

Falar sobre o efeito de fármacos nos seus corpos trouxe outro assunto tão complexo 

quanto os outros. É sobre as concepções e as definições de corpo refletidas por elas.  

Logo na Sessão 1, sobre os enfoques das Ciências Sociais em relação ao corpo, eu falo 

do trabalho desenvolvido por Miriam Adelman (2003), em que ela mostra dois lados que se 

articulam para se pensar a corporalidade: se, por um lado, é possível pensar sobre o “projeto 

do corpo” contemporâneo como um dos múltiplos desdobramentos da “reflexividade” 

moderna, imbricado nas relações sociais de poder sem deixar de ser uma arena de atividade 

criativa de prática e significação; por outro lado, há fortes características de disciplinamento 

social, e de (re) produção de hierarquias sociais e simbólicas, de forma a constituir e 

reafirmar padrões de status social que valorizam alguns sujeitos enquanto desvalorizam 

outros, alienando/excluindo.  

Esses dois lados podem ser percebidos nas definições que as interlocutoras atribuem a 

“corpo”. Essas definições, apesar de tratarem o corpo como meio de subjetivação, se 

comportam principalmente entre quatro eixos, que não se excluem e nem se limitam, são 

apenas predominâncias.  

Em um dos quatro eixos predomina um conceito de que corpo é um reflexo, uma 

exteriorização do íntimo. Lembrei-me da abordagem sobre como a estrutura corporal se 

deixou apreender pela prática e pelos discursos normalizadores das ciências médicas, feita 

por Francisco Ortega e Rafaela Zorzanelli em Corpo em evidência: a ciência e a redefinição 

do humano. Juno e Brigit parecem entender o corpo naquela ideia das novas formas de 
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sofrimento e um dilema psicossomático, em que mesmo diante de tantas tecnologias 

disponíveis são capazes de alterar os modos como o corpo é experimentado. Isso é visível em 

expressões como “Se você é uma pessoa feliz e tem uma autoestima boa seu corpo reflete 

isso” e também “o corpo é a exteriorização de como você está internamente”.  

Outro eixo possível aponta para as produções de verdades feitas pelas religiões, 

assinaladas por Foucault. Na fala de Atena predomina uma concepção religiosa (católica), 

acrescida da noção de corpo apto: “é um templo de Deus”, “você tem que treinar e se 

alimentar bem pra cuidar do seu corpo, para você estar mais bem condicionada e você 

conseguir subir numa escada”. 

O seguinte eixo refere-se à compreensão do corpo como máquina. Inevitavelmente, 

podemos remeter à filosofia de René Descartes. Uma abordagem objetivante sobre o corpo, 

sob a forma do corpo-máquina, cujas partes se relacionariam umas com as outras como as 

engrenagens de um relógio. Essa filosofia é simulada pelo sistema político-econômico 

tecnicista, que valoriza o corpo máquina, programado para suportar e produzir com mais 

velocidade, em menos tempo e com pouco gasto de energia. Minerva, Anat e Diana parecem 

atribuir ao corpo essa ideia, explicitada em suas falas: “[o corpo] Como a máquina se você 

cuidar bem ela vai ter uma vida mais longa, com mais qualidade”; “Pra mim, o corpo hoje é a 

máquina”; “Meu corpo é minha máquina, eu sou uma máquina. Eu não sou só um molde, ele 

é além do molde”.  

Por fim, há mais um eixo que as falas das interlocutoras me possibilitaram identificar, 

no qual predomina a aparência. Fez-me pensar no eu encarnado apresentado por Giddens 

(2002), mas também nos processos de biossociabilidade, onde “criam-se novos critérios de 

mérito e reconhecimento, novos valores com base em regras higiênicas, regimes de ocupação 

de tempo, criação de modelos ideais de sujeito baseados no desempenho físico” (ORTEGA, 

2008). Hera e Ártemis me demonstraram uma tendência para esse entendimento sobre corpo: 

“Corpo é você. Você olha pra pessoa e consegue definir”; “Corpo mostra quem você é”.  

Distribuir as concepções de corpo das interlocutoras nesses quatro eixos de ideias 

predominantes me permitiu notar os dois lados da corporeidade expostos por Miriam 

Adelman. Se, por um lado, está a escolha que essas mulheres fizeram por transformar seus 

corpos (hoje dotados de músculos), o investimento em uma alimentação ainda fora dos 

hábitos culturais locais, possibilitando perceber que, mesmo imbricadas nas relações de 

poder, se mostram atuantes nessa arena de atividade criativa de prática e significação, por 

outro lado, demonstram uma (re) produção de hierarquias sociais simbólicas.  
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Por falar em hierarquias sociais simbólicas, formas de constituir e reafirmar padrões 

de status social que valorizam alguns sujeitos enquanto desvalorizam outros, 

alienando/excluindo, a seguir tento questionar um mito naturalizado que atravessa o estilo de 

vida fitness.  

Recentemente, quatro pesquisadoras das áreas de Saúde Coletiva e Enfermagem 

publicaram um estudo em que observaram os conteúdos de reportagens publicadas em quatro 

revistas de circulação nacional e analisaram imagens e representações do corpo da mulher e 

sua relação com o consumo de drogas. Nele, elas nos alertam: 

 

Se, historicamente, as mulheres preocupavam-se com sua beleza, atualmente 

ser/estar bela é responsabilidade da mulher imposta pela sociedade. A busca por 

padrões estéticos deixou de ser um dever social que pode ser conseguido ou não, e 

passou a ser um dever moral, para o qual a mulher deverá se esforçar o suficiente 

para conquistar. (SOUZA et al,, 2013), 

  

E quando um estilo de vida propõe outras possibilidades estéticas? Inclusive aquela 

em que a estética fica em segundo plano? Ainda está entranhada em nossa cultura (machista) 

brasileira a necessidade de pedagogias que indicam às mulheres formas de comer, de falar, de 

se divertir, de trabalhar, de se embelezar, de se movimentar, de fazer sexo, de se vestir, enfim, 

de se comportar (GOELLNER, 2006), e isso serve para as modificações corporais também. A 

estética de mulheres que não são atletas, mas desenvolvem seus músculos, já vem surgindo 

na sociedade desde a década de 1990, conforme Denise Sant’Anna já notava. Contudo, não é 

o corpo “aprovado” e difundido pelas mídias, como se diz. 

Para ilustrar, foi justamente na década de 1990 que Solange Frazão expunha seu corpo 

definido e dava dicas de treinos, porém, seus atributos eram associados a privilégios 

genéticos, sendo considerado impossível desenvolver outros corpos daquela forma. Adriana 

Bombom também já apresentava essa estética com músculos, que era atribuída à sua 

negritude. Nos anos 2000, as panicats também lançavam na televisão seus corpos 

musculosos, considerados por muitas e muitos (produtos midiáticos) como beirando o 

exagero. Na mesma época, surge o fenômeno das “mulheres frutas”, por exemplo, 

desencadeado por algumas dançarinas e/ou cantoras, como Mulher-Melancia (Andressa 

Soares), Mulher-Moranguinho (Ellen Cardoso), Mulher-Melão (Renata Frisson), não menos 

medidas e julgadas no sentido do exagero.  

Hoje, as musas fitness e seus abdomens “trincados” criaram seus espaços nas mídias 

digitais, sendo vistas por um número incomensurável de pessoas, e não só expõem seus 
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corpos, como também compartilham suas rotinas, numa maneira de ensinar a quem queira o 

que fazer para ter o corpo como o delas. Todas elas estão sob o crivo da medição limiar entre 

exagero (masculinizado) e o ideal (feminino, frágil). O mercado (academias, marcas de 

artigos esportivos, indústrias de suplementação, laboratórios, indústrias de cosméticos), 

eficiente, viu nesse estilo de vida uma oportunidade de maximizar o consumo, como vimos 

nas falas sobre as mídias quando as interlocutoras falaram sobre postagens patrocinadas.  

De fato, ainda a obesidade, sinais de velhice (cabelos brancos, rugas, idade avançada), 

pessoas negras, celulite, gorduras localizadas, sofrem aversão, exclusão. Agora chegamos ao 

ponto que me intrigou durante todas as oito entrevistas: a naturalização de que “nós mulheres 

nunca estamos satisfeitas com nossos corpos”. 

Aqui a investigação de Veridiana Parahyba Campos, sobre onde fica a agência 

feminina diante das questões sobre corpo e beleza, se faz útil. Ela aponta três percepções que 

orientam sua análise: 1) a beleza é um valor ambíguo tradicionalmente associado ao 

feminino; 2) essa beleza é normalmente mensurada pela aproximação de um padrão estético 

hegemônico; e 3) esse valor é continuamente reforçado pela mídia, que transmite para as 

mulheres a mensagem constante de que seus corpos não são ideais, mas de que o ideal existe 

e é possível. 

No desenrolar desta dissertação, pude observar sim essas três percepções. Talvez esse 

processo, pautado no consumo, pudesse explicar a naturalização de uma eterna insatisfação 

com nossos corpos, afinal, sempre poderemos estar mais satisfeitas, pois sempre existirá algo 

consumível capaz de “melhorar” a nossa aparência física e os nossos corpos (CAMPOS, 

2010). E se a beleza fosse descentralizada das mulheres, conseguiríamos sanar essa 

insatisfação? Penso que não, infelizmente. No caso do estilo de vida fitness, quando se tira o 

foco da estética, ele pode ser deslocado para a necessidade de aptidão, emergida da ideia de 

vida saudável.  

Além da estética, essa busca pela saúde “perfeita” atual caracteriza-se pela 

necessidade de um corpo flexível e ajustável: apto, com pouca gordura e muita rigidez 

muscular:  

 

Uma coisa que os que buscam a aptidão sabem com certeza é que ainda não estão 

suficientemente aptos, e que devem continuar tentando. A busca da aptidão é um 

estado de auto-exame minucioso, auto-recriminação e autodepreciação 

permanentes, e assim também de ansiedade contínua. (BAUMAN, 2001, p. 92). 
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Historicamente, desde o início da sociedade industrial e tendo em conta, sobretudo, o 

seu desenvolvimento acelerado na segunda metade do século XX, o corpo magro significava 

um testemunho do poder da autodisciplina, um exemplo do domínio da mente sobre o corpo e 

de um virtuoso sacrifício.  

A proliferação das indústrias, a otimização do tempo e dos espaços pela produção 

desenfreada e, ainda, pela crescente necessidade de consumo de bens e serviços, passa a 

exigir corpos mais ágeis e aptos. Consequentemente, a gordura e o excesso de peso passaram 

a ser um obstáculo na visão de uma nova sociedade, configurando-se como um empecilho 

para os cidadãos que desejavam fazer parte dessa forma moderna e cosmopolita de viver, que 

não combinava com o ócio e a imobilidade. No decorrer do século XX, esse olhar negativo 

sobre a obesidade passa a enxergá-la como um sinal de falta de controle, impulsividade e 

autoindulgência (FREITAS et al., 2010). 

A análise das entrevistas me fez pensar nas questões sobre insatisfação com o corpo, 

busca por aptidão e centralidade da beleza no corpo feminino – apareceram também pontos 

sobre higiene/beleza, feminilidade/beleza. Para ilustrar, destaco alguns trechos: “Eu sou feliz 

como meu corpo hoje. Mas eu queria estar mais sequinha porque ninguém está feliz”; 

“Mulher nunca vai estar 100% satisfeita. [...] Eu vejo fotos minhas e já fico feliz, vejo que 

estou mais durinha e tenho mais definição”; “Se eu tivesse 30 anos, e não 50, com esse corpo, 

ninguém falaria nada. Agora eu quero mesmo é manter”; “Hoje eu ainda não estou satisfeita. 

A gente nunca está satisfeita”; “Eu não me aceitava muito bem, porque não é normal na 

sociedade, mulheres fortes. Hoje acho que meu corpo é esteticamente bonito, ele é 

esteticamente forte”; “Por muito tempo eu tive aquilo: eu preciso ter uma barriga tal e preciso 

ter um abdômen tal. Hoje em dia o corpo ideal é o que seja mais eficiente”; “Eu nunca acho 

que estou com o corpo que deveria estar. [...] Ah... na verdade, acho que meu corpo está 

bom.”  

A insatisfação está presente em todas as falas, assim como a necessidade de um corpo 

apto. Contudo, voltando à concepção de que “o sujeito não é um mero receptor de pedagogias 

exteriores a ele”, mesmo na demonstração de certo conflito, quando exercem uma análise 

reflexiva sobre satisfação, a maioria delas acaba por explicitar mais agência sobre seus corpos 

e as escolhas que os transpassam.  

Essa agência parece se destacar no último assunto deste capítulo, quando a questão é 

sobre os planos que essas mulheres preparam para o futuro e suas visões diante do 

envelhecimento. Nos planos futuros, surgiram falas que vão desde a dificuldade em planejar, 
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o objetivo de investir em estudo para melhorar de vida até a “tradicional” vontade da 

maternidade, ora clara e decidida, ora posta em dúvida se é uma vontade autêntica ou fruto de 

cobranças. Esse envelhecimento me rendeu mais reflexões.  

Dulce Consuelo Andreatta Whitaker descreve uma séria e negativa realidade 

brasileira, em que o processo de envelhecimento estaria levando as pessoas a sofrerem de 

depressão quando associam-se aos seus “males”: 

 

[...] o discurso dos gestores da Previdência sobre o peso das pensões e 

aposentadorias; a ideologia perversa de que os idosos não precisam receber o 

montante que recebiam quando em idade ativa; e os apelos para esconder rugas e 

cabelos brancos como se fossem estigmas. Acrescente-se a isso, ainda, a hostilidade 

do espaço urbano e do transporte público, em cujos ônibus o idoso sobe com 

grandes dificuldades, e a impaciência dos motoristas mais novos com a lentidão do 

idoso quando este ainda dirige. (WHITAKER, 2010, p. 183).  
 

Mas, ao que me pareceu, essa realidade não faz parte do discurso das interlocutoras. 

Luna Rodrigues Freitas Silva (2009) assinala uma tendência normativa sobre o 

envelhecimento contemporâneo bem-sucedido, que pressupõe autonomia, 

autorresponsabilização, atividade, flexibilidade, disponibilidade para aprendizagem, máscara, 

ausência de identificação etária. 

O estilo de vida fitness, com a atividade física regular e alimentação saudável garante, 

para elas, uma velhice com saúde, ativa e plena de autonomia, corroborando com a percepção 

de Silva (2009). Aliás, é um estilo de vida motivado a combater os males do envelhecimento 

(fragilidade, limitação, decadência). Vale citar alguns trechos que demonstram isso: “Meu 

objetivo é estar uma velhinha sarada e forte. Eu penso que a sua velhice é o que você plantou 

na sua juventude” (Anat); “Sobre envelhecer, eu quero ser uma senhorinha com cinturinha, 

toda durinha, ativa” (Ártemis); “Hoje eu não quero viver para o corpo, como eu vivi, eu quero 

viver bem, pra ter uma velhice tranquila, bem e saudável” (Hera); “Eu me libertei com 

atividades físicas e sempre vou manter. Por isso não tenho medo de envelhecer” (Brigit); 

“Meu corpo ele é resultado do que eu faço, e não do que eu quero ser. Então, se eu treino pra 

isso, eu vou ter esse resultado” (Diana); “Quero envelhecer trabalhando minha mente pra que 

eu tenha uma velhice tranquila” (Atena). 

Se retomarmos as falas sobre tratamentos hormonais, elas também contam com os 

avanços das biotecnologias e da farmacologia para manter esse corpo ativo. Além disso, 

quando se comparam a outras pessoas velhas, a visão continua positiva: “Não tenho uma 

visão negativa da minha velhice. Eu quero ficar esperta igual ao meu pai, 91 anos e ativo” 
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(Minerva); “Eu quero envelhecer bem e sair na Sapucaí. [...] com 70 e poucos anos, 

sambando” (Juno). 

Encerro este capítulo respondendo à pergunta-título: Sim. O estilo de vida fitness vem 

se constituindo, repleto de multiplicidade, assim como os processos de subjetivação, num 

movimento de agência e sujeição. Não é simplesmente uma moda, um padrão de beleza e 

comportamento “imposto” pela mídia. Como vimos principalmente na discussão sobre as 

mídias digitais, o mundo contemporâneo está se moldando à realidade digital virtual. 

Imagens, palavras, conceitos e estéticas inovadoras são lançadas na web o tempo todo, com 

uma dimensão gigantesca e uma rapidez extraordinária, porém, na mesma velocidade em que 

surgem, se tornam saturadas (CASTRO, 2014, p. 6); falar em “ciclos de moda”, por exemplo, 

já não faz tanto sentido, uma vez que, com a grande velocidade do processo de reciclagem, 

todos os estilos estão sendo vistos, pois, por meio das mídias digitais, as pessoas podem ser 

ao mesmo tempo personagens e autoras de suas histórias, suas ideias, opiniões e gostos. O 

processo de desencaixe com o conceito de “tempo universal” desenvolvido por Giddens está 

ainda mais evidente.  

O estilo de vida fitness surge mais como uma demanda para o mercado que o 

contrário. Tanto Thalia, Ariel e Flávia, que desejam praticar esse estilo de vida em busca de 

uma estética, quanto Juno, Atena, Brigit, Minerva, Hera, Ártemis, Anat e Diana, que o 

praticam, estão fazendo escolhas que não eram possíveis há 50 anos, por exemplo. Como 

disse Giddens (1993), suas ações e os cuidados corporais que desencadeiam seriam 

concebidas como posturas de caráter político e não, unicamente, um alvo do biopoder atual. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

Faço, agora, um novo convite. Desde que as mulheres atletas expuseram seus corpos 

contraditórios, abalando os ideais de beleza ainda atrelados a padrões de feminilidade, a 

entrada delas no meio esportivo foi repleto de repressão e superação, contagiando outras 

mulheres não atletas e sendo incorporado pelo oportunista mercado fitness. Lembremo-nos de 

como os discursos médico-científicos em torno do corpo feminino, sobre seus hormônios, 

útero e menstruação podem ser replicados e reapropriados por nós mulheres, conformando 

nossas concepções sobre nossos corpos e nos adequando ao seu suposto papel original 

(maternidade e domesticidade), ou ainda como as mídias brasileiras, desde o início do século 

XX, constroem um discurso que mais limita do que amplia as possibilidades de se viver o 

corpo, sugerindo modos de comportamentos centralizados na beleza e feminilidade. Podemos 

também retomar a noção de alimentação saudável como uma construção social, 

historicamente permeada pelo risco, com determinantes sociais e políticos, desenvolvendo 

um contexto da alimentação com caráter de prevenção de doenças. Por fim, vamos retomar a 

ideia das academias como instituições que extrapolam a dimensão biológica, onde pessoas 

tentam aprimorar a sua forma em nome de um ideal de saúde, mas também respaldadas pelo 

consumo.  

Quando, logo nas primeiras páginas, explicitei minha opção por conceber corpo não 

apenas como objeto da cultura, mas também dotado de agência própria, não somente como 

receptáculo de símbolos culturais, mas como produtor de sentido, eu estava considerando o 

corpo uma possibilidade de subjetivação. Portanto, entendia que os sujeitos não somente 

respondem, resistem e reagem, como também intervêm em seus próprios corpos para 

inscrever-lhes, decididamente, suas próprias marcas e códigos identitários e, por vezes, para 

escapar ou confundir normas estabelecidas (LOURO, 2003).  

As oito mulheres que eu entrevistei expuseram suas histórias e me falaram a respeito 

de suas escolhas em relação ao estilo de vida. Diante de tantas informações valiosas, me 

arrisco a fazer algumas elucubrações. Ao meu entender, essas mulheres, que representam um 

estilo de vida, ao transformarem seus corpos e adotarem práticas constantemente julgadas 

como exageradas, estão buscando exercer autonomia e independência (palavras tão caras ao 

feminismo) sobre seus corpos. No entanto, encaram esses julgamentos tomando a 
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responsabilidade para si, confirmando que vale a pena desafiar e questionar padrões de beleza 

que ainda imperam (me refiro a padrões de feminilidade). 

Quanto aos padrões de beleza, pude perceber que eles perpassam esse estilo de vida, 

porém, o foco que prevalece nos discursos é ser saudável, sentir-se bem, atingir níveis de 

potência corporal que não acreditavam conseguir, superar limites físicos e psicológicos (se é 

que seja possível dissociá-los). Ainda assim, o mito da beleza, opera na dimensão do 

controle, quando a “eterna insatisfação” com o corpo vem à tona, por exemplo.  

Elas não me pareceram narcisistas nem praticantes de uma corpolatria. Termos como 

“não me cobro muito”, “nada exagerado” e “não quero viver para o corpo” foram suficientes 

para que eu pudesse tirar essa conclusão. Quando elas dão dicas, expõem imagens de seus 

corpos além de se promoverem, exibindo orgulhosamente os efeitos das suas rotinas; também 

mostram suas dificuldades e sucessos nas redes sociais digitais, solidarizando-se e 

demonstrando alteridade.  

Sobre os resultados estéticos desse estilo de vida ser uma espécie de “capital erótico”, 

não constatei nenhum fundamento nem durante a observação, nem nas entrevistas. Elas não 

citaram seus corpos como ferramenta de sedução. Esse estilo de vida nos desafia a 

desnaturalizarmos o gênero e, principalmente, a ampliarmos as limitadas noções de 

feminilidade e masculinidade.  

Tentei ampliar alguns questionamentos, distribuídos pelo texto para nos ajudar a 

pensar o estilo de vida fitness, e volto a repetir, não tenho o intuito de determinar certezas, 

mas provocar novas dúvidas, ampliar o leque de possibilidades interpretativas e manter a 

tradição da eterna juventude das ciências sociais.  

Nas palavras de Peirano (2008, p. 34), “a personalidade do investigador e sua 

experiência pessoal não podem ser eliminadas do trabalho etnográfico. Na verdade, elas estão 

engastadas, plantadas nos fatos etnográficos que são selecionados e interpretados.” “Fui para 

conhecer histórias, voltei me conhecendo mais.” Essas são as últimas anotações que eu fiz no 

caderno de campo. Esta pesquisa e toda a experiência com o mestrado afetou 

substancialmente minhas subjetividades. Em uma definição “livre”,74 concebo por 

subjetividades minhas construções mais íntimas, meus posicionamentos em relação ao que eu 

recebo do mundo – isso envolve relações de poder, agência e sujeição – e como eu externo 

isso, resultando nas minhas particularidades, mas também podendo resultar na elaboração de 

 
74  Isso eu devo às aulas durante o estágio docente, acompanhando a querida professora e orientadora Eliane 

Gonçalves. Elas aconteceram nas noites de quinta e terça-feira, no segundo semestre de 2014: Tecnologias 

do eu e Letramento: narrar, refletir, transformar.  
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crenças e valores compartilhados culturalmente, que constituem a experiência histórica e 

coletiva.  

O contato diário com essas mulheres, nas entrevistas, primeiramente me fizeram 

repensar minha postura enquanto socióloga feminista. Em busca de relembrar um ideário, me 

apropriei da delimitação feita por Eliane Gonçalves (2010): “Trata-se de um corpo não muito 

uniforme de idéias e terminologias que expressam noções relativas à igualdade de direitos de 

cidadania, autonomia pessoal, poder, liberdade de escolha, emancipação e autodeterminação, 

relativas às mulheres”. 

A abordagem que eu estava dando ao tema colaborava com esse ideário ou eu estava 

aceitando acriticamente suposições filosóficas em relação ao papel do corpo na vida social, 

política, cultural, psíquica e sexual que reproduz misoginia? O uso da beleza como diretriz da 

minha investigação me dizia que eu estava indo pelo caminho em favor da misoginia. Resolvi 

mudar os rumos e, inspirada nas seis sugestões do texto de Elizabeth Grosz (2000), 

reformular minha visão.  

Logo, o corpo não é nem privado, nem público, nem eu ou outro, nem natural ou 

cultural, nem psíquico ou social, nem instintivo ou ensinado, nem genética ou 

ambientalmente determinado. Decidi falar do corpo fora dos pares binários ou de seus 

excessos.  

Mesmo que ainda permaneça a ideia de que a mulher é um ser frágil, que necessitaria 

de proteção, que seu corpo não pode ou não é capaz, e que ainda assume as funções da 

maternidade e cuidado com suas filhas e filhos, ela se mostra como um ser em constante 

construção. Se for pelo viés do estilo de vida fitness que algumas mulheres conseguem 

escapar ou confundir normas estabelecidas, conquistando autonomia, liberdade, 

autoconfiança, empoderamento, provocar os discursos médicos, desestabilizar as noções de 

feminilidade, e dispor de mais uma escolha de viver, não sou eu quem vai depreciá-lo. Se está 

surgindo a liberdade de sermos musculosas (se quisermos), talvez um dia teremos a liberdade 

de sermos gordas, negras, enrugadas, deficientes.  

  



136 

 
REFERÊNCIAS 

  

ADELMAN, Miriam. Mulheres atletas: re-significações da corporalidade feminina. Revista 

Estudos Feministas, Florianópolis, v. 11, n. 2, Dec. 2003.  

  

ADELMAN, Miriam; RUGGI, Lennita; SANTANA, Maria Isabel G. de. Corpo, identidade e 

a política da beleza – algumas reflexões teóricas. In: ENCONTRO INTERNACIONAL 

FAZENDO GÊNERO, 7., 2006, Florianópolis. Anais [...]. Florianópolis: UFSC, ago. 2006. 

 

ALMEIDA, Miguel Vale de. Corpo presente: treze reflexões antropológicas sobre o corpo. 

Oeiras: Celta, 1996. 

 

ALMEIDA, Sandra. R. G. Gênero, identidade, diferença. Aletria (UFMG), Belo Horizonte, 

v. 9, p. 90-97, 2003. 

 

AMOROSO, Luis. Academia vazia em alguns horários e superlotada em outros? 

Disponível em: http://lamoroso.com.br/blog/index.php/2010/09/28/academia-vazia-em-

alguns-horarios-e-superlotada-emoutros/. 

 

ANDRADE, Thais Fonseca de; SANTOS, Manoel Antonio dos. A experiência corporal de 

um adolescente com transtorno alimentar. Revista Latino-americana de Psicopatologia 

Fundamental, São Paulo, v. 12, n. 3, set. 2009. 

 

ANZALDÚA, Gloria. La prieta. Debate Feminista, México, año 12, v. 24, p. 129-141, oct. 

2001. 

 

AZEVEDO, Elaine de. Reflexões sobre riscos e o papel da ciência na construção do conceito 

de alimentação saudável. Revista de Nutrição, Campinas, v. 21, n. 6, Dec. 2008. 

 

BARROS, Edimara C. M. et al. Efeitos do uso indiscriminado de esteroides anabolizantes: 

uma revisão da literatura. Lecturas Educación Física y Deportes, Buenos Aires, v. 194, p. 1-

6, 2014. 

 

BAUMAN, Zygmunt. Modernidade líquida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2001.  

 

BEAUVOIR, Simone de. O segundo sexo. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, [1949] 1980.  

 

BECKER, Howard S. Falando da sociedade: ensaios sobre as diferentes maneiras de 

representar o social. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2009. 

 

BERTEVELLO, Gilberto J. Academias de ginástica e condicionamento físico – 

desenvolvimento. In: Da COSTA, Lamartine (org.). Atlas do esporte no Brasil. Rio de 

Janeiro: CONFEF, 2006. p. 61-62. 

  

BOTT, Elizabeth. Família e rede social. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1976.  

  



137 

BOURDIEU, Pierre. Coisas ditas. São Paulo: Brasiliense, 1990a.  

  

BOURDIEU, Pierre; CHAMBOREDON, Jean-Claude; PASSERON, Jean-Claude. A 

profissão de sociólogo, preliminares epistemológicas. Petrópolis: Vozes, 1990.  

 

BRAGA, Ana Gabriela Mendes; ANGOTTI, Bruna; MATSUDA, Fernanda Emy. Das 

violências reais e simbólicas – a violência sexual contra mulheres no Brasil. Boletim do 

Instituto Brasileiro de Ciências Sociais, ano 22, n. 254, p. 7-8, jan. 2014. 

 

BRAGA, Ruy. Entrevista – Michael Buraway. Revista Cult, edição 139, edição 139, 

setembro de 2009. Disponível em: https://revistacult.uol.com.br/home/entrevista-michael-

burawoy/. Acesso em: 25 jan. 2015. 

 

BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei n. 

8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e 

recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá 

outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm. 

Acesso em: 20 maio. 2015. 

 

BRAUNSTEIN, Florence; PÉPIN, Jean-François. O lugar do corpo na cultura ocidental. 

Lisboa: Instituto Piaget, 2001. 

 

BRITO, Alex Vasconcelos Ferreira de. Educação Física, conhecimento, ensino e 

aprendizagem: quais as relações possíveis com a técnica. 2009. Trabalho de conclusão de 

curso (Graduação – Licenciatura Plena em Educação Física) – EEFFTO – Universidade 

Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2009. 

 

BURAWOY, M. Marxismo sociológico. São Paulo: Alameda, 2013. 

 

BUTLER, Judith. Cuerpos que importan. Sobre los límites materiales y discursivos del 

“sexo”. Buenos Aires: Paidós, 2002. 

 

CAMPOS, Veridiana Parahyba. Beleza, feminilidade e reflexividade: um estudo sobre a 

mediação agência – estrutura por mulheres intelectuais. 2010. 153 f. Dissertação (Mestrado) – 

Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2010. 

 

CANESQUI, Ana Maria. Ciências sociais e saúde no Brasil. São Paulo: Aderaldo e 

Rothschild, 2007.  

  

CAPINUSSÚ, José Maurício. Academias de ginástica e condicionamento físico – origens. In: 
Da COSTA, Lamartine (org.). Atlas do esporte no Brasil. Rio de Janeiro: CONFEF, 2006. 
p. 174-175. 

 

CARMO JÚNIOR, Wilson do. Educação Física e saúde antropológica: o mito da atividade 

física e saúde. Motriz, Rio Claro, v. 2, n. 1, p. 53-56, 1996.  

  

CARRILLO, Jesús. Entrevista com Beatriz Preciado. Revista Poiésis, n. 15, p. 47-71, jul. 

2010. 

  



138 

CARVALHO, Yara Maria de. Atividade física e saúde: onde está e quem é o sujeito da 
relação? Revista Brasileira de Ciências do Esporte, São Paulo, v. 22, p. 9-21, 2001.  

 

CASTRO, Vanessa Ariel de. Moda e marketing: das transformações de consumo e 

comunicação às estratégias de negócio em blogs de moda. Revista Especialize On-line 

IPOG, Goiânia, 8. ed. v. 1, n. 9, dez. 2014. 

  

CORBIN, Alain; COURTINE, Jean-Jacques; VIGARELLO, Georges. Historia do Corpo. 3 

v. Petrópolis, RJ: Vozes, 2008. 

 

COSTA, Sérgio. Sociedade mundial, reflexividade e a globalização no Brasil. In: 

ENCONTRO ANUAL DA ANPOCS, 25., 2001, Caxambu-MG. Anais [...]. Caxambu, 2001. 

 

COURTINE, Jean-Jacques. Decifrar o corpo: pensar com Foucault. Petrópolis, RJ: Vozes, 

2013. 

 

DAMASCENO, Vinicius O. et al. Tipo físico ideal e satisfação com a imagem corporal de 

praticantes de caminhada. Revista Brasileira de Medicina do Esporte, v. 11, n. 3, maio/jun. 

2005. 

 

DEBERT, Guita Grin. Problemas relativos à utilização da história de vida e história oral. In: 

CARDOSO, Ruth (org.). Aventura antropológica. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997. p. 141-

156.  

 

EDMONDS, Alexander. Pretty modern: beauty, sex, and plastic surgery in Brazil. Durham 

and London: Duke University Press, 2010. 

 

FAUSTO-STERLING, Anne. Dualismos em duelo. Cadernos Pagu, Campinas, n. 17-18, p. 

9-79, 2002.  

  

FEATHERSTONE, Mike. Cultura de consumo e pós-modernismo. São Paulo: Studio 
Nobel, 1995.  

 

FERNANDES, Florestan. A sociologia no Brasil: contribuição para o estudo de sua formação 

e desenvolvimento. Petrópolis: Vozes, 1977.  

 

FIRESTONE, Shulamith. A dialética do sexo: um estudo da revolução feminista. New York: 

Bantam, 1970. 

 

FONTANELLA, Bruno José Barcellos; RICAS, Janete; TURATO, Egberto Ribeiro. 

Amostragem por saturação em pesquisas qualitativas em saúde: contribuições teóricas. 

Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 24, n. 1, jan. 2008. 

  

FOUCAULT, Michel. A arqueologia do saber. Rio de Janeiro: Forense, 1986.  

 

FOUCAULT, Michel. A ordem do discurso. São Paulo: Edições Loyola, 2004.  

  

FOUCAULT, Michel. As palavras e as coisas. São Paulo: Martins Fontes, 1981.  



139 

 

FOUCAULT, Michel. História da sexualidade 2: O uso dos prazeres. Rio de Janeiro: Graal, 

1985.  

 

FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. Rio de Janeiro: Graal, 1993.  

 

FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir. Petrópolis: Vozes, 1987.  

 

FRAGA, Alex Branco. Anatomias emergentes e o bug muscular: pedagogias do corpo no 

limiar do século XXI. In: SOARES, Carmen Lúcia (Org.). Corpo e história. Campinas: 

Autores Associados, 2001. p. 61-77. 

 

FREUD, Sigmund. O mal-estar na civilização [1929]. São Paulo: Imago, 1997.  

 

FREITAS, Clara Maria Silveira Monteiro de et al. O padrão de beleza corporal sobre o corpo 

feminino mediante o IMC. Revista Brasileira de Educação Física (Impr.), São Paulo, v. 24, 

n. 3, set. 2010. 

  

GATTI, José. O homem forte: ressignificações. In: LYRA, Bernadette; GARCIA, Wilton 
(orgs.). Corpo e imagem. São Paulo: Arte & Ciência, 2002. p. 31-48. 

  

GIDDENS, Anthony. A transformação da intimidade. São Paulo: Unesp, 1993.  

 

GIDDENS, Anthony. A vida em uma sociedade pós-tradicional. In: BECK, Ulrich et al. 

(org.). Modernização reflexiva: política, tradição e estética na ordem social moderna. São 

Paulo: Unesp, 1997. 

 

GIDDENS, Anthony. As consequências da modernidade. São Paulo: Unesp, 1991.  

 

GIDDENS, Anthony. Modernidade e identidade. 1. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2002. 

  

GIDDENS, Anthony. Política, sociologia e teoria social. São Paulo: Unesp, 1998.  

 

GLASER, Barney G.; STRAUSS, Anselm L. The discovery of grounded theory: strategies 

for qualitative research. New York: Aldine de Gruyter, 1967. 

  

GOELLNER, Silvana. Mulher e esporte no Brasil: entre incentivos e interdições elas fazem 

História. Pensar a Prática, América do Norte, v. 8, nov. 2006. 

  

GOELLNER, Silvana. Feminismos, mulheres e esportes: questões epistemológicas sobre o 

fazer historiográfico. Revista Movimento (ESEF/UFRGS), v. 13, abr. 2011.  

 

GOELLNER, Silvana Vilodre; FIGUEIRA, Márcia Luiza Machado. Corpo e gênero: a 

Revista Capricho e a produção de corpos femininos. Revista Motrivivência, Florianópolis, v. 

XIII, n. 19, p. 13-33, 2004. 

 

GOLDENBERG, Mirian. A arte de pesquisar: como fazer pesquisa qualitativa em Ciências 

Sociais. 8. ed. Rio de Janeiro/São Paulo: Editora Record, 2004. 



140 

 

GOLDENBERG, Mirian. Nu e vestido: dez antropólogos revelam a cultura do corpo carioca. 

Rio de Janeiro: Record, 2002. 

 

GOMES, Ivan Marcelo; ALMEIDA; Felipe Quintão; VAZ, Alexandre Fernandez. Sobre 

corpo, reflexidade e poder: um diálogo entre Anthony Giddens e Michel Foucault. Revista 

Política & Sociedade, v. 8, n. 15, p. 299-320, 2009. 

 

GOMES, Izaltina Maria de Azevedo Mello. O simulacro da ciência na venda de produtos e 

serviços. Comunicação, Mídia e Consumo, São Paulo, v. 3, p. 147-168, 2006. 

 

GOMES, Izaltina Maria de Azevedo Mello; SILVA, José Carlos de Mélo e. Ciência, saúde e 

beleza nas revistas femininas: estratégias para a venda de produtos e serviços. In: 

CONFERÊNCIA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO E SAÚDE, VIII., 2005, São 

Leopoldo-RS. Anais do VIII Comsaúde. São Leopoldo-RS, 2005. v. 1. p. 20-33. 

 

GONÇALVES, Eliane. Vidas no singular: noções sobre “mulheres sós” no Brasil 

contemporâneo. 2007. Tese (Doutorado) – Programa de Pós-Graduação em Ciências 

Sociais, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2007. Disponível em: 

http://www.agencia.fapesp.br/arquivos/vidas_no_singular.pdf. 

 

GROSZ, Elizabeth. Corpos reconfigurados. In: PISCITELLI, Adriana; GREGORI, 

Filomena (org.). Cadernos Pagu: corporificando gênero, Campinas, n. 14, p. 45-86, 2000. 

 

GUEDES, Aureliano da Silva et al. Esteroides anabolizantes: vilões ou mocinhos? Revista 

Científica ESAMAZ, Belém, v. 1, n. 2 jan./jun. 2010. 

 

GUIMARÃES, Lia Buarque de Macedo. Et al. Estudo ergonômico para o 

dimensionamento de uma academia de musculação e ginástica. Disponível em: 

http://www.producao.ufrgs.br/arquivos/arquivos/academia.pdf. 

 

HALL, Stuart. A formação de um intelectual diaspórico. Uma entrevista com Stuart Hall, de 

Kuan-Hsing Chen. In: SOVIK, Liv (org.). Da diáspora. Identidades e mediações culturais. 

Belo Horizonte: Editora UFMG; Brasília: Representação da Unesco no Brasil, 2003. p. 407-

434. 

 

HARAWAY, Donna. Saberes localizados: a questão da ciência para o feminismo e o 

privilégio da perspectiva parcial. Cadernos Pagu, v. 5, p. 7-41, 1995 

 

HESSE-BIBER, Sharlene Nagy; LEAVY, Patricia. The Practice of Qualitative Research. 

Thousands Oaks: Sage, 2006.  

 

HOOKS, Bell. Black women: shaping feminist theory. In: HOOKS, Bell. Feminist theory: 

from margin to center. Cambridge: South End Press Classics, 2000. p. 1-18. 

 



141 

HOUAISS, A.; VILLAR, M. de S. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Elaborado 

no Instituto Antonio Houaiss de Lexicografia e Banco de Dados da Portuguesa. Rio de 

Janeiro: Objetiva, 2001. 

 

JAEGER, Angelita Alice. Mulheres atletas da potencialização muscular e a construção de 

arquiteturas corporais no fisiculturismo. 2009. 237 f. Tese (Doutorado em Ciências do 

Movimento Humano) – Escola de Educação Física, Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul, Porto Alegre, 2009. 

 

JAEGER, Angelita Alice; GOELLNER, Silvana Vilodre. O músculo estraga a mulher? A 

produção de feminilidades no fisiculturismo. Revista Estudos Feministas, Florianópolis, v. 

19, n. 3, p. 955-976, Dec. 2011. 

 

JESÚS, Bento Manoel. Desnaturalizando o gênero e a sexualidade. Sociais e Humanas, 
Santa Maria, v. 27, n. 1, jan./abr. 2014.  

 

KEHL, Maria Rita. O tempo e o cão: a atualidade das depressões. São Paulo: Boitempo, 

2009. 

 

KEHL, Renato. Porque sou eugenista. Rio de Janeiro: Livraria Francisco Alves, 1937.  

 

KNIJNIK, Jorge Dorfman. Ser é ser percebido: uma radiografia da imagem corporal das 

atletas de handebol de alto nível no Brasil. 2001. Dissertação (Mestrado em Educação Física) 

– Escola de Educação Física e Esporte, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2001.  

 

KOLNES, Liv-Jorunn. Heterosexuality as an organizing principle in women's sport. 

International Review for the Sociology of Sport, London, v. 30, n. 1, p. 61-77, 1995. 

 

LACAN, Jacques (1972-1973). Livro XX “Mais, ainda”. Rio de Janeiro: Zahar Editor, 

1972.  

  

LE BRETON, David. A sociologia do corpo. Petrópolis: Vozes, 2006.  

 

LESSA, Patrícia; OSHITA, Tais Akemi Dellai; VALEZZI, Mônica. Quando as mulheres 

invadem as salas de musculação: aspectos biossociais da musculação e da nutrição para 

mulheres. Iniciação Científica (Cesumar), v. 9, n. 2, p. 109-117, jul.-dez. 2017. 

 

LIMA, Ari. Legitimação do intelectual negro no meio acadêmico brasileiro: negação de 

inferioridade, confronto ou assimilação intelectual? Afro-Ásia, v. 25, n. 26, p. 281-312, 2001. 

 

LYRA, Bernadette; GARCIA, Wilton (orgs.). Corpo e imagem. São Paulo: Arte & Ciência, 

2002. 

 

LISPECTOR, Clarice. A descoberta do mundo. 2. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1984.  

 

LODO, Lucia. O fazer sociológico na reflexão de Florestan Fernandes. CAOS – Revista 

Eletrônica de Ciências Sociais, n. 11, p. 75-83, out. 2006.  

 



142 

LOURO, Guacira Lopes. Corpos que escapam. Revista Labrys de Estudos Feministas, n. 4, 
ago./dez. 2003.  

 

MACHADO-BORGES, Thais. O antes e o depois: feminilidade, classe e raça na revista 

Plástica e Beleza. Revista Luso-Brasileira, v. 45, n. 1, 2008 

 

MALUF, Sonia Weidner. Corpo e corporalidade nas culturas contemporâneas: abordagens 

antropológicas. Esboços – Revista do Programa de Pós-Graduação em História da 

UFSC, v. 9, n. 9, p. 87-101, 2001. 

  

MARTIN, Emily. A mulher no corpo: uma análise cultural da reprodução. Rio de Janeiro: 

Editora Garamond, 2006.  

  

MATHIEU, Nicole-Claude. Sexo e gênero. In: HIRATA, H. et al (orgs.). Dicionário crítico 

do feminismo. São Paulo: Editora UNESP, 2009. p. 173-178. 

 

MAUSS, Marcel. Les techniques du corps. Journal de Psychologie, v. XXXII, ne 3-4, 15 

mars - 15 avril 1936. Trad. Bras. de Paulo Neves. São Paulo: Cosac Naify, 2003. 

 

MENEZES, Rodrigo da Costa. O forte do mercado: uma análise do mercado de fitness não 

convencional. 2013. Dissertação (Mestrado Executivo em Gestão Empresarial Fundação 

Getúlio Vargas – Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas, Fundação 

Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, 2013.  

 

MESQUITA, Laís Ramos. A publicidade nos blogs de moda. Disponível em: 

http://www.ufjf.br/facom/files/2013/05/A-publicidade-nos-blogs-de-moda-Lais-Mesquita.pdf. 

 

MILLS, Charles Wright. A imaginação sociológica. Rio de Janeiro: Zahar, 1965. 

 

MINAYO, Maria Cecilia de Souza. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em 
saúde. 8. ed. São Paulo: Hucitec, 2004. 

  

MONTAGNER, Miguel Ângelo. Sociologia médica, sociologia da saúde ou medicina social? 

Um escorço comparativo entre França e Brasil. Saúde e Sociedade, São Paulo, v. 17, n. 2, p. 

193-210, June 2008. 

 

MONTEIRO, Pedro Paulo. Quem somos nós? O enigma do corpo. Belo Horizonte: 

Gutenberg, 2004. 

 

MOURÃO, Ludmila. A representação social da mulher brasileira na atividade 

físicodesportiva: da segregação à democratização. 1998. Tese (Doutorado em Educação 

Física) – Programa de Pós-Graduação em Educação Física, Universidade Gama Filho, Rio de 

Janeiro, 1998. 

 

NAVES, Bárbara de Sá. Mulheres, ampolas e músculos: o uso de esteroides anabolizantes 

em academias de ginástica. 2013. Monografia (Graduação) – Departamento de Antropologia, 

Instituto de Ciências Sociais, Universidade de Brasília, Brasília, 2013. 

 

http://www.ufjf.br/facom/files/2013/05/A-publicidade-nos-blogs-de-moda-Lais-Mesquita.pdf
http://www.ufjf.br/facom/files/2013/05/A-publicidade-nos-blogs-de-moda-Lais-Mesquita.pdf
http://www.ufjf.br/facom/files/2013/05/A-publicidade-nos-blogs-de-moda-Lais-Mesquita.pdf
http://www.ufjf.br/facom/files/2013/05/A-publicidade-nos-blogs-de-moda-Lais-Mesquita.pdf
http://www.ufjf.br/facom/files/2013/05/A-publicidade-nos-blogs-de-moda-Lais-Mesquita.pdf
http://www.ufjf.br/facom/files/2013/05/A-publicidade-nos-blogs-de-moda-Lais-Mesquita.pdf
http://www.ufjf.br/facom/files/2013/05/A-publicidade-nos-blogs-de-moda-Lais-Mesquita.pdf
http://www.ufjf.br/facom/files/2013/05/A-publicidade-nos-blogs-de-moda-Lais-Mesquita.pdf
http://www.ufjf.br/facom/files/2013/05/A-publicidade-nos-blogs-de-moda-Lais-Mesquita.pdf
http://www.ufjf.br/facom/files/2013/05/A-publicidade-nos-blogs-de-moda-Lais-Mesquita.pdf
http://www.ufjf.br/facom/files/2013/05/A-publicidade-nos-blogs-de-moda-Lais-Mesquita.pdf
http://www.ufjf.br/facom/files/2013/05/A-publicidade-nos-blogs-de-moda-Lais-Mesquita.pdf
http://www.ufjf.br/facom/files/2013/05/A-publicidade-nos-blogs-de-moda-Lais-Mesquita.pdf
http://www.ufjf.br/facom/files/2013/05/A-publicidade-nos-blogs-de-moda-Lais-Mesquita.pdf
http://www.ufjf.br/facom/files/2013/05/A-publicidade-nos-blogs-de-moda-Lais-Mesquita.pdf
http://www.ufjf.br/facom/files/2013/05/A-publicidade-nos-blogs-de-moda-Lais-Mesquita.pdf


143 

NEVES, Sofia. Investigação feminista qualitativa e histórias de vida: a libertação das vozes 

pelas narrativas biográficas. In: MAGALHÃES, Maria José; LIMA CRUZ, Angélica; 

NUNES, Rosa (eds.). Pelo fio se vai à meada: percursos de investigação através de histórias 

de vida. Lisboa: Ela por Ela, 2012. p. 69-81. 

 

NIEMEYER, Fernanda; KRUSE, Maria Henriqueta Luce. Constituindo sujeitos anoréxicos: 

discursos da revista Capricho. Texto & Contexto - Enfermagem, Florianópolis, v. 17, n. 3, 

set. 2008. 

 

NOVAES, Joana V. O intolerável peso da feiura: sobre as mulheres e seus corpos. Rio de 

Janeiro: PUC-Rio; Garamond, 2006. 

 

NUNES, Evaldo Duarte. A trajetória das ciências sociais em saúde na América Latina: 

revisão da produção científica. Revista de Saúde Pública, São Paulo, v. 40, p. 64-72, ago. 

2006. 

 

OLIVEIRA, Fátima et al. Olhar sobre a mídia. Belo Horizonte: Mazza Edições, 2002. 

 

OLIVEIRA, Leticia Langlois; HUTZ, Claúdio Simon. Transtornos alimentares: o papel dos 

aspectos culturais no mundo contemporâneo. Psicologia em Estudo, Maringá, v. 15, n. 3, set. 

2010. 

 

OLIVEIRA, Maria Ester. O uso de anabolizantes como forma de produção de si e tentativa de 

controle do corpo. Revista Eletrônica de Ciências Sociais, n. 8, p. 34-47, 2005. 

 

ORTEGA, Francisco. Genealogia da amizade. São Paulo: Iluminuras, 2002.  

  

ORTEGA, Francisco. O corpo incerto: corporeidade, tecnologias médicas e cultura 

contemporânea Rio de Janeiro: Garamond, 2008.  

 

ORTEGA, Francisco; ZORZANELLI, Rafaela. Corpo em evidência: a ciência e a 

redefinição do humano. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010. 

 

PEIRANO, Mariza. Etnografia, ou a teoria vivida. PontoUrbe, ano 2, versão 2.0, fevereiro de 

2008.  

  

PEIRANO, Mariza. Etnografia não é método. Horizontes Antropológicos, Porto Alegre, ano 

20, n. 42, p. 377-391, jul./dez. 2014.  

 

PETERS, Gabriel Moura. Percursos na teoria das práticas sociais: Anthony Giddens e 

Pierre Bourdieu. 2006. 268 f. Dissertação (Mestrado em Sociologia) – Universidade de 

Brasília, Brasília, 2006. 

 

PINHEIRO, Karina Aragão de Paula Nobre. História dos hábitos alimentares ocidentais. 

Universitas Ciências da Saúde, v. 3, n. 1, p. 173-190, 2005. 

 



144 

PINTO, Joana P. Os gêneros do corpo: para começar a entender. In: GONÇALVES, E. (org.). 

Desigualdades de gênero no Brasil: reflexões e experiências. Goiânia: Grupo Transas do 

Corpo, 2004. p. 33-44.  

  

PRINS, Baukje; MEIJER, Irene Costera. Como os corpos se tornam matéria: entrevista com 

Judith Butler. Revista de Estudos Feministas [online], v. 10, n. 1, p. 155-67, 2002. 

Disponível em: 

 http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104026X2002000100009. Acesso 

em: 5 fev. 2015.  

 

PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO da Atividade Física “Agita Brasil”: Atividade 

física e sua contribuição para a qualidade de vida. Revista de Saúde Pública, São Paulo, v. 

36, n. 2, p. 254-256, abr. 2002. Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-

89102002000200022&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 9 abr. 2020. 

https://doi.org/10.1590/S0034-89102002000200022. 

 

QUEIROZ, Renato da Silva (org.). O corpo do brasileiro: estudos de estética e beleza. São 

Paulo: Ed. Senac, 1999. 

 

QUEIROZ, Renato da Silva; OTTA, Ema. O corpo do brasileiro: estudos de estética e 

beleza. São Paulo: Senac, 2000. 

 

RAGO, Margareth. Cultura do narcisismo, política e cuidado de si. In: SOARES, Carmem 

Lúcia (org.). Pesquisas sobre o corpo: ciências humanas e educação. 1. ed. São Paulo: 

Editora Autores Associados, 2007. p. 49-65. 

 

RIBEIRO, Paulo Silvino. Os anos 80 no Brasil: Aspectos políticos e econômicos. Brasil 

Escola. Disponível em: https://brasilescola.uol.com.br/sociologia/os-anos-80-no-brasil-

aspectos-politicos-economicos.htm. Acesso em: 13 abr. 2015. 

 
ROSEMBREG, Fúvia. A educação, os esportes e as mulheres: balanço da bibliografia. In: 
ROMERO, Elaine (org.). Corpo, mulher e sociedade. Campinas: Papirus, 1995. p. 271-308.  

  

ROSEMBERG, Fúvia; PIZA, Edith; MONTENEGRO, Thereza. Mulher e educação formal 

no Brasil: estado da arte e bibliografia. Brasília: Inep/Reduc, 1990.  

 

SABÁ, Fábio K. F. Aderência à prática do exercício físico em academias. São Paulo: 

Manole, 2001. 

 

SABINO, César. O peso da forma: cotidiano e uso de drogas entre fisiculturistas. 2004. Tese 

(Doutorado) – Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia (PPGSA), 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2004.  

 

SAMPAIO, Rodrigo P. A. de; FERREIRA, Ricardo Franklin. Beleza, identidade e mercado. 

Psicologia em Revista, v. 15, p. 120140, 2009. 

 



145 

SANT’ANNA, Denise Bernuzzi de. Cuidados de si e embelezamento feminino: fragmentos 

para uma história do corpo no Brasil. In: SANT’ANNA, Denise Bernuzzi de (org.). Políticas 

do corpo. São Paulo: Estação Liberdade, 1995.  

  

SANT’ANNA, Denise Bernuzzi de. É possível realizar uma história do corpo? In: SOARES, 

Carmen Lúcia (org.). Corpo e História. Campinas, SP: Editores Associados, 2001.  

 

SANTOS, Eduila Maria C. et al. Satisfação com o peso corporal e fatores associados em 

estudantes do ensino médio. Revista Paulista de Pediatria, São Paulo, v. 29, n. 2, jun. 2011. 

 

SAUR, Adriana Martins; PASIAN, Sonia Regina. Satisfação com a imagem corporal em 

adultos de diferentes pesos corporais. Revista Avaliação Psicológica, Porto Alegre, v. 7, n. 2, 

ago. 2008. 

 

SCAVONE, L. Estudos de gênero: uma sociologia feminista? Revista Estudos Feministas, 

v. 16, p. 173-186, 2008.  

 

SCOTT, Joan W. Gênero: uma categoria útil de análise histórica. Educação e Sociedade, 

Porto Alegre, 1990. 

 

SCOTT, Joan. Prefácio: a gender and politics of history. Cadernos Pagu, n. 3, p. 11-27, 

1994. 

 

SCHILDER, Paul. A Imagem do corpo: as energias construtivas da psique. São Paulo: 

Martins Fontes, 1999.  

 

SEEGER, Anthony; DA MATTA, Roberto; VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo B. A 

construção da pessoa nas sociedades indígenas brasileiras. Boletim do Museu Nacional – 

Nova Série – Antropologia, Rio de Janeiro, n. 32, p. 2-19, maio de 1979. 

 

SILVA, Ana Márcia. Corpo, ciência e mercado. Campinas: Autores Associados; 1999. 

 

SILVA, André Teixeira et al. Obesidade Infantil versus modernização: uma revisão de 

literatura. Revista Tem@, Campina Grande, v. 8, n. 12, jan.-jun. 2009. 

 

SILVA, Bárbara Garcia Ribeiro Soares da. A função social da amizade duradoura na 

sociedade contemporânea: um estudo com jovens adultos moradores da metrópole 

paulistana. 2014. Dissertação (Mestrado) – Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, 

Campinas, 2014. 

 

SILVA, Paulo Rodrigo Pedroso da; DANIELSKI, Ricardo; CZEPIELEWSKI, Mauro 

Antônio. Esteróides anabolizantes no esporte. Revista Brasileira de Medicina do Esporte, 

Niterói, v. 8, n. 6, Dec. 2002. 

 

SILVA, Luna Rodrigues Freitas. Da velhice à terceira idade: o percurso histórico das 

identidades atreladas ao processo de envelhecimento. História, Ciências, Saúde-

Manguinhos, Rio de Janeiro, v. 15, n. 1, p. 155-168, mar. 2008. 

 



146 

SOARES, Carmem Lúcia (org.). Corpo e história. Campinas: Ed. Autores Associados, 2004. 

 

SOARES, Carmem Lúcia. Educação física: raízes européias e Brasil. São Paulo: Autores 

Associados, 1994.  

 

SOARES, Carmen. Imagens da educação no corpo. Campinas: Autores Associados, 1998. 

 

SOARES, Carmem Lúcia (org.). Pesquisas sobre o corpo: ciências humanas e educação. 1. 

ed. São Paulo: Editora Autores Associados, 2007. 

 

SOUSA, Manoela V. Imagem corporal de mulheres praticantes de musculação. 2012. 

Monografia (Graduação) – Curso de Graduação em Educação Física, Centro de Desportos, 

Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2012. 

 

SOUZA, Márcia Rebeca Rocha de et al. Droga de corpo! Imagens e representações do corpo 

feminino em revistas brasileiras. Revista Gaúcha de Enfermagem, Porto Alegre, v. 34, n. 2, 

jun. 2013. 

 

THOMA, Adriana da Silva. Entre normais e anormais: invenções que tecem inclusões e 

exclusões das alteridades deficientes. In: PELLANDA, Nize M. C.; SCHLÜNZEN, Elisa T. 

M.; SCHLÜNZEN JUNIOR, Klaus. (orgs.). Inclusão Digital: tecendo redes 

afetivas/cognitivas. Rio de Janeiro: DP&A, 2005. p. 253-274. 

 

THIRY-CHERQUES, Hermano Roberto. Pierre Bourdieu: a teoria na prática. Revista de 

Administração Pública, Rio de Janeiro, v. 40, n. 1, p. 27-53, fev. 2006. Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-

76122006000100003&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 4 mar. 2020. 

https://doi.org/10.1590/S0034-76122006000100003 

 

TRAVERSO-YEPEZ, Martha A.; PINHEIRO, Verônica de Souza. Socialização de gênero e 

adolescência. Revista Estudos Feministas, Florianópolis, v. 13, n. 1, abr. 2005. 

 

VAZ, Paulo. Corpo e risco. Disponível em: file:///C:/Users/Usuario/Downloads/pvaz5.pdf. 

 

WACQUANT, Loïc. Corpo e alma – notas etnográficas de um aprendiz de boxe. Rio de 

Janeiro: Relume Dumará, 2002. 

 

WACQUANT, Loïc. Habitus como assunto e ferramenta: reflexões sobre tornar-se um 

boxeador. Estudos de Sociologia, v. 2, n. 17, mar. 2011. Disponível em: 

http://www.revista.ufpe.br/revsocio/index.php/revista/article/view/38/29. Acesso em: 16 jan. 

2015. 

 

WEINMANN, Amadeu de Oliveira. Juventude transgressiva: sobre o advento da 

adolescência. Psicologia e Sociedade, Belo Horizonte, v. 24, n. 2, ago. 2012. 

 

WHITAKER, Dulce Consuelo Andreatta. O idoso na contemporaneidade: a necessidade de se 

educar a sociedade para as exigências desse “novo” ator social, titular de direitos. Caderno 

Cedes, Campinas, v. 30, n. 81, p. 179-188, ago. 2010. 

 



147 

WOLF, Naomi. O mito da beleza: como as imagens de beleza são usadas contra as mulheres. 

Rio de Janeiro: Editora Rocco, 1992. 



148 

 

Matérias da mídia selecionadas e outras incorporadas na análise  

 

Revista Marie Claire  

 

NEVES, Maria Laura. “Sofro bullying virtual até hoje: me chamam de sapatão, dizem que 

sou homem”, diz Rebeca Gusmão. Redação Marie Claire, 29 nov. 2014. Disponível em: 

https://revistamarieclaire.globo.com/Celebridades/noticia/2014/11/sofro-bullying-virtual-ate-

hoje-me-chamam-de-sapatao-dizem-que-sou-homem-diz-rebeca-gusmao.html. Acesso em: 1º 

jan. 2015. 

 

REDAÇÃO MARIECLAIRE. Barbie musculosa: garota com rosto de boneca levanta 180 kg 

em campeonato de fisiculturismo. Revista Marie Claire, 18 fev. 2015. Disponível em: 

http://revistamarieclaire.globo.com/Web/noticia/2015/02/barbie-de-musculo-garota-com-

rosto-de-boneca-levanta-180-kg-em-campeonato-de-fisiculturismo.htmlrosto-de-boneca-

levanta-180-kg-em-campeonato-de-fisiculturismo.html. Acesso em: 25 maio 2015. 

 

REDAÇÃO MARIECLAIRE. Comer “como homem” emagrece? Dieta rica em gordura, 

cerveja e carne ajuda a perder peso, diz personal. Revista Marie Claire, 16 jul. 2014. 

Disponível em: http://revistamarieclaire.globo.com/Beleza/noticia/2014/07/comer-como-

homem-emagrece-dieta-rica-em-gordura-cerveja-e-carne-ajuda-perder-peso-diz-

nutricionista.html. Acesso em: 25 maio. 2015. 

 

Revista ÉPOCA 

 

 

ASTUTO, Bruno; MÉRA JÚNIOR, Acyr; SCARPA, Guilherme. Com a rotina na TV, 

Viviane Araújo acorda de madrugada para malhar: “Busco não fica tão sarada”. Revista 

Época, 29 nov. 2014. Disponível em: http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/bruno-

astuto/noticia/2014/11/com-rotina-na-tv-bviviane-araujob-acorda-de-madrugada-para-malhar-

busco-nao-ficar-tao-sarada.html. Acesso em: 25 maio. 2015. 

 

FERRARI, Bruno; VISCONTI, Harumi. Blogueira fitness de 9 anos é criticada nas redes 

sociais. O que você acha desse tipo de exposição infantil? Revista Época, 2 fev. 2015. 

Disponível em: http://epoca.globo.com/vida/noticia/2015/02/bblogueira-fitness-de-9-anosb-e-

criticada-nas-redes-sociais-o-que-voce-acha-desse-tipo-de-exposicao-infantil.html. Acesso 

em: 25 maio. 2015. 

 

MARTINS, Ivan et al. A beleza da força. Revista Época, 12 fev. 2010. Disponível em: 

http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EMI121559-15228,00-

A+BELEZA+DA+FORCA.html. Acesso em: 25 maio. 2015. 

 

Revista Veja 

 

DA REDAÇÃO. Conheça as musas do fitness mais influentes da web. Revista Veja, 2 nov. 

2013. Disponível em: http://veja.abril.com.br/noticia/saude/ranking-das-musas-do-fitness. 

Acesso em: 24 maio. 2015. 

 

http://revistamarieclaire.globo.com/Web/noticia/2015/02/barbie-de-musculo-garota-com-rosto-de-boneca-levanta-180-kg-em-campeonato-de-fisiculturismo.html
http://revistamarieclaire.globo.com/Web/noticia/2015/02/barbie-de-musculo-garota-com-rosto-de-boneca-levanta-180-kg-em-campeonato-de-fisiculturismo.html
http://revistamarieclaire.globo.com/Web/noticia/2015/02/barbie-de-musculo-garota-com-rosto-de-boneca-levanta-180-kg-em-campeonato-de-fisiculturismo.html
http://revistamarieclaire.globo.com/Web/noticia/2015/02/barbie-de-musculo-garota-com-rosto-de-boneca-levanta-180-kg-em-campeonato-de-fisiculturismo.html
http://revistamarieclaire.globo.com/Web/noticia/2015/02/barbie-de-musculo-garota-com-rosto-de-boneca-levanta-180-kg-em-campeonato-de-fisiculturismo.html
http://revistamarieclaire.globo.com/Web/noticia/2015/02/barbie-de-musculo-garota-com-rosto-de-boneca-levanta-180-kg-em-campeonato-de-fisiculturismo.html
http://revistamarieclaire.globo.com/Web/noticia/2015/02/barbie-de-musculo-garota-com-rosto-de-boneca-levanta-180-kg-em-campeonato-de-fisiculturismo.html
http://revistamarieclaire.globo.com/Web/noticia/2015/02/barbie-de-musculo-garota-com-rosto-de-boneca-levanta-180-kg-em-campeonato-de-fisiculturismo.html
http://revistamarieclaire.globo.com/Web/noticia/2015/02/barbie-de-musculo-garota-com-rosto-de-boneca-levanta-180-kg-em-campeonato-de-fisiculturismo.html
http://revistamarieclaire.globo.com/Web/noticia/2015/02/barbie-de-musculo-garota-com-rosto-de-boneca-levanta-180-kg-em-campeonato-de-fisiculturismo.html
http://revistamarieclaire.globo.com/Web/noticia/2015/02/barbie-de-musculo-garota-com-rosto-de-boneca-levanta-180-kg-em-campeonato-de-fisiculturismo.html
http://revistamarieclaire.globo.com/Web/noticia/2015/02/barbie-de-musculo-garota-com-rosto-de-boneca-levanta-180-kg-em-campeonato-de-fisiculturismo.html
http://revistamarieclaire.globo.com/Web/noticia/2015/02/barbie-de-musculo-garota-com-rosto-de-boneca-levanta-180-kg-em-campeonato-de-fisiculturismo.html
http://revistamarieclaire.globo.com/Web/noticia/2015/02/barbie-de-musculo-garota-com-rosto-de-boneca-levanta-180-kg-em-campeonato-de-fisiculturismo.html
http://revistamarieclaire.globo.com/Web/noticia/2015/02/barbie-de-musculo-garota-com-rosto-de-boneca-levanta-180-kg-em-campeonato-de-fisiculturismo.html
http://revistamarieclaire.globo.com/Web/noticia/2015/02/barbie-de-musculo-garota-com-rosto-de-boneca-levanta-180-kg-em-campeonato-de-fisiculturismo.html
http://revistamarieclaire.globo.com/Web/noticia/2015/02/barbie-de-musculo-garota-com-rosto-de-boneca-levanta-180-kg-em-campeonato-de-fisiculturismo.html
http://revistamarieclaire.globo.com/Web/noticia/2015/02/barbie-de-musculo-garota-com-rosto-de-boneca-levanta-180-kg-em-campeonato-de-fisiculturismo.html
http://revistamarieclaire.globo.com/Web/noticia/2015/02/barbie-de-musculo-garota-com-rosto-de-boneca-levanta-180-kg-em-campeonato-de-fisiculturismo.html
http://veja.abril.com.br/noticia/saude/ranking-das-musas-do-fitness
http://veja.abril.com.br/noticia/saude/ranking-das-musas-do-fitness
http://veja.abril.com.br/noticia/saude/ranking-das-musas-do-fitness
http://veja.abril.com.br/noticia/saude/ranking-das-musas-do-fitness
http://veja.abril.com.br/noticia/saude/ranking-das-musas-do-fitness
http://veja.abril.com.br/noticia/saude/ranking-das-musas-do-fitness
http://veja.abril.com.br/noticia/saude/ranking-das-musas-do-fitness
http://veja.abril.com.br/noticia/saude/ranking-das-musas-do-fitness
http://veja.abril.com.br/noticia/saude/ranking-das-musas-do-fitness
http://veja.abril.com.br/noticia/saude/ranking-das-musas-do-fitness
http://veja.abril.com.br/noticia/saude/ranking-das-musas-do-fitness


149 

http://veja.abril.com.br/270110/mundo-musas-expansao-p-096.shtml  

 

http://veja.abril.com.br/blog/saude-chegada/treinamento/cross-fit-quem-sobrevive-ao-metodo-

emagrece/ 

 

Jornal O Popular 

 

FERNANDES, Thamyris. Mercado fitness cresce e Goiás já conta com mais de duas mil 

academias. Jornal O Popular, 2 fev, 2015. Disponível em: 

http://www.opopular.com.br/editorias/economia/mercado-fitness-cresce-e-goi%C3%A1s-

j%C3%A1-conta-com-mais-de-duas-mil-academias-1.771566. Acesso em: 15 fev. 2015. 

 

REDAÇÃO COM INFORMAÇÕES DO THE TELEGRAH. Garoto de 14 anos se torna o 

mais jovem fisiculturista competitivo da Grã-Bretanha. Jornal O Popular, 19 nov. 2014. 

Disponível em: http://www.opopular.com.br/editorias/mundo/garoto-de-14-anos-se-torna-o-

mais-jovem-fisiculturista-competitivo-da-gr%C3%A3-bretanha-1.715434. Acesso em: 15 

fev. 2015. 

 

Jornal Diário da Manhã 

 

http://www.dm.com.br/cidades/2015/02/apos-polemica-na-midia-instagram-cancela-

conta.html 

 

http://www.dm.com.br/revista/2014/11/socializacao-valida-ou-nao.html 

 

http://www.dm.com.br/cidades/centro-oeste/2014/12/a-ditadura-da-sociedade-

perfeita.html 

http://veja.abril.com.br/270110/mundo-musas-expansao-p-096.shtml
http://veja.abril.com.br/270110/mundo-musas-expansao-p-096.shtml
http://veja.abril.com.br/270110/mundo-musas-expansao-p-096.shtml
http://veja.abril.com.br/270110/mundo-musas-expansao-p-096.shtml
http://veja.abril.com.br/270110/mundo-musas-expansao-p-096.shtml
http://veja.abril.com.br/270110/mundo-musas-expansao-p-096.shtml
http://veja.abril.com.br/270110/mundo-musas-expansao-p-096.shtml
http://veja.abril.com.br/270110/mundo-musas-expansao-p-096.shtml
http://veja.abril.com.br/270110/mundo-musas-expansao-p-096.shtml


150 

 

APÊNDICES 

 

Apêndice A – Perfil das interlocutoras 

 

Codinome 

Idade  
Raça/cor 

(autodeclarada)  
Profissão  Religião  

Atividade 

física que 

pratica  

Afetividade e 

maternidade  

  
Juno  

36  

  

Branca  Personal Trainer  Evangélica  Musculação  
Solteira  

Heterossexual  
Tem uma filha  

  
Atena  

29  

  

Branca 

misturada  
Personal Trainer  Católica  CrossFit  

Casada 

Heterossexual  

  
Brigit  

25  

  

Branca  Advogada  Evangélica  CrossFit  
Solteira 

Heterossexual  

  
Minerva  

50  

  

Branca  
Professora de 

Educação Física e 

empresária  
Católica  Musculação  

Casada  
Heterossexual  
Tem uma filha  

  
Hera  

34  

  

Amarela, bege  Empresária  Católica  
CrossFit e 

Musculação  
Casada 

Heterossexual  

  
Ártemis  

30  

  

Parda  Recepcionista  
Acredito em 

Deus  
Musculação  

Solteira  
Heterossexual  
Tem um filho  

  
Anat  

26  

  

Parda  Nutricionista  Espírita  CrossFit  
Namorando  

Heterossexual  

  
Diana  

31  

  

Branca  Personal Trainer  Evangélica  CrossFit  
Namorando  

Heterossexual  
Tem uma filha  
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Apêndice B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE 

 

Você está sendo convidada a participar, como voluntária, de uma pesquisa. Meu nome 

é Juliana Beatriz de Castro, sou a pesquisadora responsável, mestranda em Sociologia, linha 

de Pesquisa – Direitos Humanos, Diferença e Violência.  

Após receber os esclarecimentos e as informações a seguir, se você aceitar fazer parte 

do estudo, assine ao final deste documento, que está impresso em duas vias, sendo que uma 

delas é sua e a outra pertence à pesquisadora responsável.   

Esclareço que, em caso de recusa na participação, você não será penalizada de forma 

alguma, mas, se aceitar participar, as dúvidas sobre a pesquisa poderão ser esclarecidas 

comigo via e-mail (jullianabcastro@gmail.com) e, inclusive, sob forma de ligação a cobrar, 

através do seguinte contato telefônico: (62) 8165-4404. Ao persistirem as dúvidas sobre os 

seus direitos como participante desta pesquisa, você também poderá fazer contato com o 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, no telefone (62)3521-1215.   

 

Informações importantes sobre a pesquisa 

 

A pesquisa tem o nome de “Beleza Fitness: um estilo de vida?”. Trata-se de um 

estudo cujo objetivo é analisar sociologicamente e entender no que consiste o fenômeno de 

mulheres, residentes em Goiás, que se dedicam a um estilo de vida marcado principalmente 

pela prática de atividade física intensa, resultando em uma estética corporal abalizada pelo 

volume muscular.  

É uma pesquisa predominantemente qualitativa baseada na aplicação de entrevistas 

semiestruturadas, que terão duração de uma hora, em média, e registro de áudio por meio de 

um gravador. Não envolve custos a quem concorde em participar, não haverá nenhum tipo de 

pagamento ou gratificação financeira pela sua participação e também não oferece riscos à sua 

saúde. Como o maior benefício que esta dissertação pode trazer será o conhecimento gerado, 

os resultados da pesquisa se tornarão públicos e acessíveis a quem interessar, por meio da 

dissertação de mestrado, de artigos a serem submetidos à publicação em revistas 

especializadas, além de apresentações em seminários, simpósios, congressos etc., ou até 

mesmo em pesquisas futuras, sempre garantindo o anonimato das participantes e o direito de 

pleitear indenização em caso de danos decorrentes de sua participação na pesquisa.  

Todas as informações recolhidas são sigilosas, assegurando a privacidade dos sujeitos 

quanto aos dados confidenciais envolvidos na pesquisa, por isso, serão armazenados em 

ambiente seguro. Cada participante possui garantia expressa de liberdade de se recusar a 

participar ou retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem penalização 

alguma e sem prejuízo.  

  
CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO DA 

PESQUISA  

 

Eu, ................................................................................................................., inscrita 

sob o RG/ CPF/ n. de matrícula ......................................................., abaixo assinado, 
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concordo em participar do estudo intitulado “Beleza Fitness: um estilo de vida?”. Informo ter 

mais de 18 anos de idade e destaco que minha participação nesta pesquisa é de caráter 

voluntário. Fui, ainda, devidamente informada e esclarecida, pela pesquisadora responsável, 

Juliana Beatriz de Castro, sobre a pesquisa, os procedimentos e métodos nela envolvidos, 

assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação no estudo. 

Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isso 

leve a qualquer penalidade. Declaro, portanto, que concordo com a minha participação no 

projeto de pesquisa acima descrito.  

 

Goiânia, ........ de ............................................ de ...............  

  

  

___________________________________________________________________  

Assinatura por extenso da participante  

  

  

__________________________________________________________________  
Assinatura por extenso do(a) pesquisador(a) responsável  
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Apêndice C – Esboço de entrevista 

  

- Dados de identificação  

  

Nome completo  

  

Idade  

  

“raça”/cor (autodeclarada)  

  

Religião(ões) ou culto(s) que pratica  

  

Com quem reside  

  

Tem filhos  

  

Escolaridade  

  

Ocupação/profissão  

  

Local(is) no(s) qual(is) trabalha  

  

Renda média mensal  

  

Há quanto tempo pratica atividade física  

  

Fale-me um pouco sobre como é a sua rotina diária durante a semana: que coisas faz ao 

acordar, como e com quem passa a maior parte do dia, onde e com quem costuma almoçar?  

  

Segue alguma dieta específica? Faz uso de suplementação? Tem orientação profissional em 

relação à alimentação? Faz ou já fez algum tratamento hormonal?  

  

Você me diria que este estilo de vida te custa quanto por mês?  

  

E as noites? O que costuma fazer usualmente durante a semana?  

  

Quanto aos fins de semana, costuma passá-los com amigas/os, familiares, sozinha?  

Mais em Goiânia ou viajando? A que lugares vai com mais frequência e por quê?  

  

Você tem amigos? Mais amigos ou amigas? Fale um pouco das suas principais relações de 

amizade, como é que se conheceram, como a amizade se mantém, etc.  

  

Fale-me também de suas relações familiares, com quem mantém relações mais próximas, 

sobre o que conversam, que coisas fazem juntos, etc.  
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O que costuma ler? Lendo algo interessante no momento? A que programas de TV assiste?  

Vai ao cinema? De que filmes mais gosta? Lembra-se de algum que marcou mais? Por quê?  

  

E sobre as mídias digitais? Você participa de redes sociais? Quais? Que tipos de perfis você 

costuma acompanhar?  

  

O que te motivou a buscar a atividade física? E quanto tempo do seu dia você dedica a ela?   

  

Como você descreveria seu corpo hoje?  

  

O que você acha da palavra panicat? E sobre a expressão beleza fitness? Conhece o termo 

wellness?  

  

O que é o corpo para você? Como você o compreende? Qual o sentido que atribui ao corpo?   

  

O que você considera como um corpo ideal?   

  

Qual a importância desse corpo para você? O que significa isso?   

  

Atualmente você acha que tem uma preocupação diferente com o seu corpo em relação há 

tantos anos (antes do início da atividade física)? Por quê?   

  

Tem alguém no momento, alguma relação amorosa? Há quanto tempo? Fale um pouco desta 

relação, de como é esta pessoa, de como você se sente em relação a ela, etc.  

  

Como você acha que as pessoas veem mulheres com músculos? Costuma ser perguntada 
sobre o seu corpo? Como e quem mais frequentemente te aborda sobre o assunto?  

  

Você costuma pensar no futuro? Faz planos? Como se sente em relação ao futuro?  

  

O que tem a dizer sobre envelhecer? A idade a preocupa, em que sentido?  

  

Você conhece outras mulheres adultas que também se dedicam à atividade física e que 

buscam um corpo sarado, como você? Poderia me recomendar alguma para uma entrevista?  
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Apêndice D – Cartaz de divulgação do questionário online 
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Apêndice E – Questionário online 
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