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OBSERVAÇÕES A PARTIR DE UMA CIDADE MÉDIA 

 

 

Resumo: Na modernidade, a busca pelo prazer e a qualidade de vida é 

fundamental. Nas sociedades modernas, marcadas pela preocupação com a 

aparência perfeita e pela celebração da juventude, o corpo aparece como 

importante vetor de construção identitária, objeto de consumo e de 

manipulação. O esporte, por sua vez, fenômeno universal de grande 

popularidade, se apresenta como alternativa para a modelação do corpo ideal. 

Considerando que o processo de modernização urbana permite uma crescente 

renovação dos usos dos espaços públicos da cidade, a busca pelo corpo 

esteticamente ideal tem impulsionado o indivíduo moderno a se aventurar nas 

práticas esportivas visando atender expectativas muitas vezes inalcançáveis 

para boa parte da população. Como consequência, as academias de ginástica 

e musculação configuram-se não somente como espaços de lazer, mas, 

sobretudo, como ambientes de sociabilidade, realização estética, promoção da 

saúde e, consequentemente, de construção de identidades subjetivas e 

coletivas. Tendo como suporte empírico a revisão bibliográfica acerca da 

temática do corpo na Antropologia e o trabalho etnográfico em andamento em 

academias da cidade de Maringá-PR, o objetivo dessa comunicação é 

descrever e analisar o papel social das academias de ginástica na fabricação 

dos corpos na modernidade. 
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INTRODUÇÃO 

Segundo Nahas (2006) e Saba (2001), a qualidade de vida é um fator 

almejado pela maioria da população e representa uma necessidade latente. 

Nesse contexto, diversos aspectos podem ser considerados e um deles é o 

lazer. A esse respeito, salienta-se a necessidade dos indivíduos terem 

participação efetiva em atividades significativas ligadas ao âmbito do lazer, o 



qual, por algumas de suas características, como prazer, liberdade, ludicidade, 

torna-se importante elemento na promoção da maximização da alegria no viver 

e tem direta intervenção na qualidade existencial. Filho e Tahara (2009) 

destacam um envolvimento cada vez mais crescente e significativo à aderência 

em atividades durante o tempo livre, devido às ofertas e à diversidade de 

possibilidades de experiências que promovam o indivíduo em sua totalidade. 

Segundo esses autores, outros elementos que favorecem novas saídas a fim 

de suprir as expectativas e anseios da população relacionados são as 

artificializações dos espaços físicos, ou seja, a criação de centros de atividades 

capazes de proporcionar, também, experiências significativas aos praticantes. 

O esporte, por sua vez, caracteriza-se como uma prática metódica, 

individual ou coletiva, de jogo ou qualquer atividade que demande exercícios 

físicos e destreza, com fins de recreação, manutenção do condicionamento 

corporal e da saúde e/ou competição. Pierre Bourdieu (1983) considera a 

atividade esportiva como um fenômeno moderno de grande popularidade, 

caracterizando-se como um aspecto positivo entre a classe média, cuja 

constituição está voltada para a “civilização dos costumes”. De acordo com 

Elias e Dunning (1995), é possível revelar a “configuração” das sociedades 

modernas por meio do esporte, seja a partir da observação, da descrição ou da 

análise de determinada prática esportiva. Além de permitir a compreensão das 

estratégias elaboradas pelos diferentes grupos sociais para afirmação 

identitária e para o estabelecimento de vínculos com a sociedade moderna. 

Algumas das práticas esportivas mais difundidas e populares na 

sociedade moderna são a musculação e a ginástica, ambas voltadas para a 

preocupação com a fabricação do corpo perfeito, bastante difundida pela 

classe média, relacionada com o culto higienista da saúde.  Considerando que 

o processo de modernização urbana permite uma crescente renovação de usos 

dos espaços públicos da cidade, as academias de ginástica tornaram-se 

espaços representativos de um novo olhar sobre a prática de exercícios, 

oferecendo à população urbana, inclusive, a possibilidade de assiduidade às 

atividades físicas e a construção dos seus corpos. No entanto, a crescente 

aderência às academias e a permanência se dá por motivos variados. 



 Tomando como universo empírico os resultados levantados até o 

momento a partir do trabalho de campo iniciado em março de 2015 e em 

andamento em duas academias de ginástica localizadas na cidade de Maringá-

PR, mais especificamente na Avenida Cerro Azul, que é importante via de 

comércio e de serviços para classe média e média alta da cidade, moradora do 

centro e de bairros com alto poder aquisitivo da cidade, este artigo visa 

contribuir para a discussão acerca da centralidade do culto ao corpo na 

construção dos estilos de vida modernos e, consequentemente, na constante 

redefinição das identidades pessoais operada pelos indivíduos e no papel que 

as academias de ginástica assumiram nesse contexto. 

 

O CAMPO DA PESQUISA 

A cidade de Maringá, localizada no interior do Estado do Paraná, é uma 

cidade conhecida nacionalmente pela sua extensa arborização, pelos seus 

parques e pela Catedral Basílica Menor Nossa Senhora da Glória, monumento 

símbolo da cidade, considerada a mais alta da América Latina. Além disso, nos 

últimos anos Maringá vem sendo reconhecida por seus eventos festivos, como 

a Festa das Nações e dos Estados, a Festa da Canção e as corridas de rua 

promovidas pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. 

No que tange as características físicas e sociais a respeito da cidade de 

Maringá, seus aspectos são positivos. De acordo com uma pesquisa realizada 

pela revista Exame e publicada em dezembro do ano de 20141, Maringá está 

entre as melhores cidades do país para se viver. Na pesquisa, Maringá 

aparece na 25ª posição e é o segundo município paranaense da lista. No 

Paraná, o município fica atrás apenas de Curitiba. Em outra pesquisa publicada 

pela mesma revista a respeito das 10 melhores grandes cidades do Brasil para 

se criar os filhos, Maringá ocupa a 8ª posição, ficando a frente, inclusive, da 

cidade de Curitiba que conquistou o 10º lugar, sendo assim considerada a 

melhor cidade paranaense para se criar os filhos. Para fins avaliativos foram 

levadas em conta 48 variáveis que medem as condições que cada cidade 
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oferece para o desenvolvimento de uma criança ou adolescente, como 

infraestrutura de saúde, dados sobre longevidade, educação e segurança 

pública. Ao todo, 100 cidades com mais de 260 mil habitantes foram 

analisadas2.  

Segundo a matéria publicada no blog do Portal Paraná na data de 15 de 

agosto de 2015, Maringá foi a cidade que mais cresceu entre 2014 e 20153: 

[...] a população de Maringá cresceu 1,4662% de 2014 para 
2015, segundo estimativa divulgada [...] pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), sendo a segunda cidade do 
estado que mais cresceu, em termos de proporção. A data de 
referência da pesquisa é de 1º de julho de 2015, quando os 
5.570 municípios brasileiros foram analisados. Atualmente o 
Brasil conta com uma população estimada de 204,5milhões e 
Maringá com 397.437 habitantes, sendo a terceira cidade mais 
populosa do Estado. Para o secretário de Planejamento, 
Laércio Barbão, o crescimento populacional de Maringá se 
deve pelo crescimento natural da população, além da migração 
de pessoas que buscam uma qualidade de vida melhor. 

A escolha das academias que estão situadas em uma área nobre da 

cidade deu-se, fundamentalmente, pelo interesse em perceber como a classe 

média maringaense trata a questão do culto ao corpo perfeito. Essas 

academias possuem estrutura física semelhante: aparelhos novos, espaço 

físico organizado, professores formados em Educação Física, planos mensais 

com valores reduzidos e oferecem atividades além da musculação e da 

ginástica convencional, como pilates, lutas e danças, por exemplo. Outro fator 

importante é que, em ambas, a grande maioria dos alunos, em todas as 

modalidades, é composta por jovens que moram nas intermediações. 

Quanto ao entorno, o espaço é marcado pelos mais diversos tipos de 

seguimentos: lojas comerciais, empresas privadas, edifícios residenciais, 

edifícios comerciais, casas, salões de beleza, escritórios, clínicas médicas, 

papelarias, supermercados, pet shops, colégios e escolas particulares, 

farmácias, praças, bancos, restaurantes, lanchonetes, barzinhos, e, inclusive, 

um teatro. 
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CORPORALIDADE: A NOVIDADE NOS ESTUDOS MODERNOS 

A Antropologia é uma ciência recente, se constituiu como tal apenas em 

meados do século XIX. Enquanto ciência se ocupa em estudar o homem e 

suas implicações e características de ordem física, social e cultural. Os objetos 

de pesquisa da Antropologia são diversos, criando subdivisões a partir dos 

objetos empíricos definidos pelos antropólogos. Dentre essas abordagens 

específicas está a da “antropologia do corpo”. Nesse ramo da Antropologia, o 

corpo não é visto apenas como elemento biológico e psicológico, como 

considerado nas ciências da saúde, mas também como social e cultural, 

produto e produtor de regras e valores culturais. Por isso, nos dois últimos 

séculos a Antropologia tem dado enfoque significativo ao tema “corpo”, 

procurando compreender as construções e as representações que cada 

sociedade faz de seus corpos. 

Marcel Mauss produz uma abordagem pioneira do corpo como objeto da 

Antropologia. Desde 19364 Mauss tem sugerido aos antropólogos a fazerem 

das “técnicas corporais” de cada cultura objeto de estudos antropológicos. 

Porém, somente a partir da década de 1970 é que a “antropologia do corpo” 

passou a conceber-se efetivamente como um campo de estudo específico e, 

especialmente, na década seguinte os distintos enfoques teórico-

metodológicos nos estudos da corporalidade na vida social foram 

aprofundados. 

Seguidor de Marcel Mauss, David Le Breton em “A sociologia do corpo” 

(2007), destaca a corporeidade como um novo campo na Sociologia. O objetivo 

do autor nessa obra é perceber o corpo como importante elemento da 

expressão humana, objeto essencial para a compreensão do homem e da sua 

relação com o mundo. O corpo, como produtor de sentidos e propagador de 

significações, permite a inserção do ator no interior dos espaços social e 

cultural. Ele é o lugar de contato com o mundo, é a mola propulsora da 

visibilidade do ator nos laços sociais. Segundo Le Breton, “a existência é 

corporal” (2007, p.7) e, uma vez que o processo de socialização da experiência 
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corporal é pautado nas características de cada grupo social, a expressão 

corporal é também “socialmente modulável” (Ibidem, p.9). 

 De acordo com Le Breton (2007), inicialmente, na história da 

humanidade, o corpo era considerado como inferior a alma. Porém, na 

modernidade o corpo torna-se “o mais belo objeto”5. O imaginário social do 

corpo passa a exercer controle sobre a égide da moral do consumo. O corpo é 

colocado no patamar supremo do prazer. O individualismo marcadamente 

presente na Era Moderna promove o hedonismo e o narcisismo que juntos 

elegem ao corpo o título de “significante de status social”. O corpo em destaque 

tornou-se objeto de consumo da modernidade e a ele é associado um valor 

incontestável, afinal, o corpo aparece como símbolo de libertação, é por meio 

dele que o indivíduo descobre uma forma de “transcendência pessoal e de 

contato [com o social]” (LE BRETON, 2007, p. 86-87). 

 Numa sociedade em que o corpo é objeto constante de preocupação, “a 

apresentação física de si parece valer socialmente pela apresentação moral” 

(LE BRETON, 2007, p.78). Ao corpo são atribuídos valores, julgamentos e 

avaliações, desse modo, ele passa a ser concebido como o cartão de visita do 

indivíduo. O corpo é a marca do indivíduo, é o que o distingue dos outros. É por 

meio dele e de sua apresentação física que o indivíduo se apresenta como 

ator. Desta maneira, a preocupação com a aparência, a ostentação e o desejo 

do bem-estar está sempre associada ao corpo, uma vez que ele está 

constantemente “sob a luz dos holofotes” (Ibidem, p.10). 

 Na linha do tempo de sua obra, Le Breton destaca a década de 1960 

como cenário do desenvolvimento desse novo imaginário ocidental acerca do 

corpo, pautados em discursos e práticas revestidas pela mídia. Nesse contexto, 

o corpo é concebido como uma espécie de alter ego6. Ele passa a ser o lugar 

do bem-estar, do bem-parecer, da paixão pelo esforço ou pelo risco. 

Tematizados no body-bulding, nos cosméticos, nos produtos dietéticos, nas 

maratonas e nos esportes de risco, são produzidos os investimentos midiáticos 
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voltados para esses focos, todos com o objetivo final pautado na manutenção 

da juventude. 

A antropóloga Mirian Goldenberg (2011), por sua vez, traça uma 

importante análise sobre o corpo na cultura brasileira. Segundo a autora, em 

nossa cultura o corpo é identificado como um vetor de ascensão social, 

representando um importante capital7 no mercado de trabalho, no casamento e 

no mercado social. Inclusive, Goldenberg afirma que no Brasil o corpo é mais 

importante do que a roupa, ele é a verdadeira roupa: “é o corpo que deve ser 

exibido, moldado, manipulado, trabalhado, costurado, enfeitado, escolhido, 

construído, produzido e imitado” (GOLDENBERG, 2011, p.79). O corpo traz 

visibilidade ao indivíduo, principalmente às mulheres que são cobradas por 

todos os lados e de todas as maneiras. A conquista do corpo ideal passa a ser, 

então, a conquista da felicidade. Desse modo, o corpo surge como um símbolo 

que consagra o homem. Ter o corpo capital (musculoso, saudável, jovem, 

sexy) é sinônimo de poder. 

 Diante do exposto, é importante percebermos em que momento e de 

que maneira o indivíduo constrói o seu corpo e os seus vínculos sociais na 

sociedade contemporânea, como e quando ele inicia um processo de 

fabricação que busca superar limites físicos e a própria herança genética para 

moldar uma aparência que é objeto de desejo para os indivíduos na 

modernidade. 

 

O CORPO COMO OBJETO DE DISTINÇÃO 

Um dos resultados da modernidade é a celebração constante pela 

juventude eterna. Os investimentos de tempo e dinheiro nas mais diversas 

técnicas de manutenção da beleza e da saúde parecem constituir algo 

frequente em nossa história na busca pela “prevenção à feiura”. Uma busca 
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incentivada pelas mídias e por diversos meios de comunicação, como revistas 

direcionadas ao público jovem, que trazem em seu conteúdo dicas de 

embelezamento, dietas e exercícios físicos para modelar o corpo e adquirir a 

forma física desejada. Como consequência desse bombardeio de informações 

estéticas, temos uma crescente valorização do corpo, na qual a supremacia da 

estética corporal é cultuada, e dessa maneira o corpo passa a ser encarado 

como importante “vetor contemporâneo de construção subjetiva e identitária” 

(HANSEN; VAZ, 2004, p.136). 

De acordo com Castro (2007), a reflexão sobre o conceito de identidade 

esbarra, necessariamente, nas noções de contato e fronteira. Os cientistas 

sociais vêm marcando a ideia de que é por meio das interações sociais, ou 

seja, no contato com as instâncias socializadoras que a identidade é 

construída. No escopo da Antropologia, a discussão sobre a problemática da 

identidade é, invariavelmente, associada à ideia de contato. É no contato com a 

alteridade que a questão se impõe, contato este que só é possível na medida 

em que as fronteiras entre grupos são ultrapassadas ou manchadas. 

Ao refletir acerca das identidades em contextos modernos, Anthony 

Giddens (1997) aponta que o self – entendido como autoidentidade – é produto 

de um projeto reflexivo, sendo o indivíduo o principal responsável por ele. 

Segundo o autor, a reflexividade joga importante influência sobre a dinâmica da 

vida moderna, uma vez que “diz respeito à possibilidade de a maioria dos 

aspectos da atividade social, e das relações materiais com a natureza, serem 

revistos radicalmente à luz de novas informações ou conhecimentos” 

(GIDDENS, 1997, p.18). 

Desse modo, é possível perceber o corpo como elemento central no 

projeto reflexivo do self. Neste contexto, podemos afirmar que o corpo 

configura-se, cada vez mais, como território de construção de identidade. A 

preocupação com a apresentação e com o corpo vem assumindo centralidade 

na vida cotidiana dos indivíduos, a tal ponto que os espaços de culto ao corpo 

(sendo a academia de ginástica um dos mais emblemáticos) caracterizam-se 

como uma das principais maneiras de se estabelecer formas de sociabilidade, 

construir marcas identitárias e de distinção social (CASTRO, 2007). 



Trata-se, claramente, de um esforço de Giddens (1997) para colocar em 

relevo a efemeridade e a multiplicidade de espaços e instituições que marcam 

a condição moderna, situando o indivíduo como ser atuante neste processo. 

Diante da multiplicidade e segmentação de cenários que constituem a vida 

moderna, os estilos de vida configuram-se em espaços, ou ambientes de ação 

específicos, denominados por Giddens (1997) de “setores de estilo de vida”, 

como por exemplo, as academias de ginástica. 

 

O PAPEL MULTIFACETADO DAS ACADEMIAS DE GINÁSTICA 

Retomemos a ideia de que o corpo é o cartão de visita do indivíduo. 

Tendo consciência de que seu corpo e sua aparência estão sob constante 

análise social, é natural que o ator, principalmente o jovem, se aventure a cada 

dia em superar as expectativas do social sobre si, e por isso engaja-se na 

busca pela aparência ideal, investindo tempo e dinheiro nas mais diversas 

técnicas, como, por exemplo, a prática da musculação em academias 

especializadas. 

As academias de ginástica e musculação conjugam-se com um vasto 

repertório de práticas e técnicas que contemporaneamente produzem o corpo 

de homens e mulheres, seja na sua materialidade que cruza natureza e cultura 

ou ainda, se assim se preferir, no conjunto de representações que sobre esses 

corpos incide. As academias podem ser entendidas como centros de culto a 

este objeto tão caro a nossa sociedade, como locais onde se desenvolve toda 

uma cultura em que o corpo se torna uma intersecção na qual são 

engendrados vocabulários, códigos, rituais, costumes e estruturas hierárquicas 

que conferem um modo de agir e de ser peculiares e especificamente 

normatizados por dispositivos variáveis de geração, gênero, etnia, 

pertencimento de classe, entre outros. 

Levando-se em conta as dimensões e a quantidade de interesses 

culturais que satisfazem, Marcellino (2003) argumenta que as academias 

podem ser classificadas como microequipamentos específicos, privilegiando os 

conteúdos físico-esportivos no lazer. As academias vêm ocupando cada vez 



mais espaço no contexto social, como organizações especializadas, 

prestadoras de serviços relacionadas com as atividades motoras, ou físico-

esportivas, ou do movimento. 

Um dos fatores determinantes na aderência e permanência nas 

atividades físicas ofertadas pelas academias de ginástica é a estética. É 

notável a progressiva procura dos jovens por academias de ginástica e 

musculação, iniciando-se cada vez mais cedo na busca pelo corpo perfeito. 

Segundo Machado (2014), essa procura pelas academias de ginástica e 

musculação é consequência, exatamente, da busca pelo corpo ideal tão 

difundido: 

Na contemporaneidade, o culto ao corpo insurge aos nossos 
olhos de forma avassaladora. Seja em lugares públicos, 
programas de TV, mídias sociais, o corpo “esculpido” nas 
academias de musculação e ginástica surge como sinônimo de 
beleza e de saúde são cada vez mais evidenciados como 
modelo a serem seguidos por homens e mulheres de diferentes 
faixas etárias ( p.1). 

 Ou seja, o corpo distintivo, caraterizado por uma baixa porcentagem de 

gordura corporal e grande volume de massa muscular, tornou-se objeto de 

consumo, e as academias de ginástica e musculação são os lugares ideias 

para se atingirem esse tipo de corpo tão idealizado. Este é o advento da 

“cultura fitness”. 

A essa “cultura fitness” resume-se: treinar, embelezar e vencer 

(HANSEN; VAZ, 2004, p.137). Esse é o lema. Quanto mais você treina, mais 

você embeleza, e mais rapidamente alcança o seu objetivo. Inclusive, há uma 

pedagogia do corpo que dita como ele deve ser, mas, sobretudo, como não 

deve ser. As academias são, então, “espaços formais de educação e culto do 

corpo” (Ibidem, p.136). Aliás, mesmo quando envolva dor, privação e 

sofrimento, os gastos e a preocupação com a beleza ainda são evidenciados 

de forma positiva pelos indivíduos praticantes da musculação na busca pela 

satisfação estética (HANSEN; VAZ, 2004). Para se alcançar o corpo ideal 

supervalorizado não há obstáculos. 

No que tange ao aspecto do lazer, de acordo com os dados levantados 

por Marcellino (2003) em seu trabalho de campo realizado em academias de 



ginástica, mais de 90% dos entrevistados consideram a frequência a 

academias como uma de suas atividades de lazer, justificando pela 

possibilidade de escolha, de prazer, de diminuição do estresse, de 

relaxamento, de conhecer pessoas, de encontrar amigos e de quebra da rotina. 

Do total dos alunos entrevistados cerca de 20%, desenvolve outras atividades 

no espaço da academia, de maneira consciente, quase todas elas ligadas a 

conteúdos sociais: 

[...] entre os motivos que levam os alunos a frequentarem as 
academias são relacionados, por ordem: saúde e 
condicionamento físico, estética, relaxamento, fazer amigos e 
encontrar amigos. Não foram detectadas diferenças 
significativas em termos de faixa etária e gênero. Em pergunta 
controle, colocada no instrumento, foram reafirmados esses 
motivos, sendo elencados, por ordem de importância, em 
termos de motivos concretos: as atividades físicas, as 
atividades esportivas e as atividades sociais (MARCELLINO, 
2003, p.53). 

Além disso, foi possível notar que uma academia que agrade aos alunos 

está mais vinculada ao espaço físico e aos equipamentos do que a qualidade 

das aulas oferecidas, pelo menos pelo que é manifestado, explicitamente, nos 

discursos, que relacionam: maior conforto, aparelhos de TV e música ambiente 

como agentes motivadores, ventilação, estacionamento proporcional ao 

número de alunos, estrutura (física) de lazer, área (física) social para visitantes, 

lanchonete (com café matinal), brinquedoteca e lojas. São relacionados, ainda, 

serviços de estética e oferecimento de mais modalidades, a fim de atender a 

interesses diversificados, típicos da classe média. 

 Na mesma linha de análise, Castro (2004) destaca que as principais 

motivações para a aderência à prática de atividades físicas estão relacionadas 

a saúde, a estética e a busca de redes de sociabilidade aliadas a uma quarta 

importante motivação para a prática de atividade física: a culpa, resultado da 

atribuição ao indivíduo da responsabilidade pela aparência de seu corpo, sendo 

os defeitos e imperfeições corporais entendidos como produto de negligência e 

falta de cuidados consigo. Ainda, de acordo com a autora, a sociabilidade é 

outra motivação importante: “ao escolher praticar determinado tipo de atividade 

física, os indivíduos estão procurando pessoas com afinidades, algo que 

cimente suas relações sociais, além de simplesmente manter a forma ou livrar-



se da culpa” (CASTRO, 2004, p. 8). Buscam, através da atividade física, 

identificar-se com outros e distinguir-se de demais grupos, no complexo jogo 

que leva à construção de suas identidades sociais. 

 Outros trabalhos convergem para a mesma discussão: Santos e Knijnik 

(2006) afirmam que a socialização é um dos principais fatores para que haja 

aderência às atividades físicas em academias, com interesses pautados no 

combate à solidão, na construção de novas amizades e no apoio social entre 

todos que dividem o mesmo espaço. Além disso, identificam como um dos 

principais elementos favoráveis à manutenção regular da prática em academias 

a possibilidade de aprimoramento dos níveis de relacionamentos interpessoais, 

uma vez que, com base no desenvolvimento do convívio, pode-se perceber 

melhorias em outros aspectos individuais, como a autoestima, a autoimagem e 

o autoconhecimento, pois, como afirma Goffman (1988, p.58), “a identidade 

social daqueles com quem o indivíduo está acompanhado pode ser usada 

como fonte de informação sobre a sua própria identidade social”. 

 

DISCUSSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Durante esse período inicial de trabalho etnográfico nas academias de 

ginástica, foi possível observar uma congruência com as motivações elencadas 

e descritas pelos demais trabalhos na área. A busca pela promoção da saúde e 

a qualidade de vida é um discurso comum entre os mais idosos, contudo, em 

conversas informais com alunos jovens em ambas as academias, é perceptível 

a predominância do fator estético como motivo para a aderência à prática de 

atividades físicas em academias de ginástica, seja mulher ou homem. 

Inclusive, muitos argumentam que continuam dedicados à atividade porque 

estão percebendo mudanças e/ou melhorias na estética corporal. 

Quanto à sociabilidade e o lazer, é notável o entrosamento entre os 

alunos. A comunicação se estabelece pelas mais diversas temáticas, desde 

conversas informais até dicas de treino, alimentação e suplementação. Entre 

as mulheres é comum a “troca de figurinhas” sobre as roupas que estão 

vestindo e o local onde foram compradas. Interessante que o contato se dá 



além do espaço da academia. Muitos marcam saídas aos finais de semana, 

outros jogam futebol juntos durante a semana, outros participam de corridas 

juntos. Inclusive, em uma das academias – na qual eu sou aluna – foi criado 

um grupo no WhatsApp e foram incluídos os números de telefones celulares de 

todos os alunos que quisessem participar do grupo. Nesse grupo, do qual faço 

parte, os assuntos são diversos, fugindo do que é restrito ao âmbito da 

academia e das práticas esportivas. 

No que se refere à construção de identidades, é notável a hierarquia dos 

corpos dentro do espaço da academia. A grande maioria dos praticantes de 

musculação e ginástica tem como objetivo serem identificados no maior status 

que alguém pode receber nesse ambiente: “sarados”, no caso dos homens, e 

“gostosas”, no caso das mulheres (HANSEN; VAZ, 2006). Pude observar que 

essas nomenclaturas se dão de acordo com o “modelo” de corpo que o 

indivíduo apresenta, e essa identificação não se dá somente pelo eu, mas 

pelos demais que o observam e o julgam como tal. Aliás, ser considerado 

apenas como “comum” (corpo normal, sem nenhum atrativo diferenciado), é 

sinônimo de fracasso e requer mais dedicação - fugindo da culpa identificada 

por Castro (2004). 

Nesse sentido, a identidade se constrói de forma subjetiva e ao mesmo 

tempo de modo coletivo, uma vez que “sarados” geralmente estão em contato 

com outros “sarados” e “gostosas” com outras “gostosas”. Com os “comuns” 

não é diferente. E desse modo, pela identificação corpórea, esses grupos 

formam redes de sociabilidade, cuja linguagem, vestimenta, e, inclusive, treino 

são semelhantes. Além do mais, através das conversas no grupo do WhatsApp 

foi possível notar como a interação social representa um forte determinante na 

adesão e posterior manutenção da prática física, sendo que as pessoas 

sentem mais prazer e atração pela atividade proposta quando os membros do 

grupo se identificam e se autoconhecem. 

 Em relação ao nosso campo de pesquisa, essencialmente Maringá é 

considerada como uma cidade propícia para o lazer e a qualidade de vida, uma 

vez que se delineia como uma cidade de porte médio, com uma classe média 

bem desenhada e um estilo de vida eminentemente urbano. Nessas condições, 



a análise das academias de ginástica nesse tipo de sociedade e nesses 

espaços predominantes da vivência da classe média, nos proporciona um 

entendimento significativo acerca do pensamento do indivíduo moderno a 

respeito de si e do outro, num jogo de construção de identidades. 

 Em resumo, procuramos refletir acerca da complexidade e da 

singularidade da construção do corpo e da identidade por parte do indivíduo 

moderno, seja em suas características físicas quanto em suas dimensões 

sociais. Nesse contexto, podemos perceber a academia de ginástica como um 

espaço de lazer que possibilita modificações corporais e redes de 

sociabilidade, configurando-se num território propício para a fabricação de 

corpos ideais ao imaginário social e para manifestações de suas expressões de 

corporalidade. 
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