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Resumo: Este artigo analisa as relações entre corpo e modernidade buscando – através do 
trabalho etnográfico em andamento em uma academia de ginástica e musculação localizada na 

cidade de Maringá, Paraná, Brasil – discutir as correspondências entre a modalidade de 
atividade física praticada por jovens residentes nessa cidade, bem como o papel central 

ocupado pelo culto ao corpo no complexo jogo de construção de identidades que marca o 
mundo contemporâneo.  
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Introdução 
 

Na Antropologia, a discussão sobre a problemática da identidade é associada à ideia de 

contato. É no contato com o outro, ou apenas com a percepção criada sobre o outro que a 

relação de alteridade se estabelece, indicando como as fronteiras entre os grupos podem ser 

ultrapassadas. No que se refere ao fenômeno da construção das identidades em contextos 

modernos, Giddens (2002) aponta que o self – entendido como autoidentidade – é produto de 

um projeto reflexivo, sendo o indivíduo o principal responsável por ele, no qual o corpo torna-

se elemento central. Desse modo, podemos afirmar que o corpo configura-se, cada vez mais, 

como território de construção de identidade. 
 

Como consequência, a busca pelo corpo esteticamente ideal tem impulsionado o 

indivíduo moderno a se aventurar nas práticas esportivas visando atender a expectativa do 

imaginário social. Uma vez que estamos sempre “sob a luz dos holofotes” (LE BRETON, 

2007, p.10), a preocupação com a apresentação e com o corpo vem assumindo centralidade na 

vida cotidiana dos indivíduos, de tal modo 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, particularmente para a juventude. 
 

Diante destes pressupostos, voltar o olhar para o interior da academia de ginástica nos 

possibilitará entender o seu papel social e identificar a novidade nos processos de produção e 

de transformação das identidades na modernidade e, assim, colaborar para o debate sobre 

esporte, corpo e modernidade na Antropologia. 
 

Tomando como método a pesquisa de caráter quantitativo-qualitativo, o objetivo é 

identificar em que medida os jovens que praticam exercícios em academias de ginástica 

constroem uma identidade que os distingue de outros jovens. Interessa, ainda, perceber qual 

percepção estes têm do grupo geracional com o qual mantem uma relação de alteridade, os 

idosos, e se essa concepção contribui para a construção de sua identidade enquanto jovem. 

 
 

Metodologia 
 

Em termos práticos, o nosso recorte metodológico consiste numa população 

representada por indivíduos que integram a faixa etária da juventude, tendo entre 15 
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e 29 anos, que praticam musculação regularmente na academia S&F, situada na Avenida 

Cerro Azul na cidade de Maringá-PR. Optamos por três instrumentos de pesquisa para a 

coleta de dados: observação e registro em diário de campo, formulário de autopreenchimento 

a ser empregado, com questões em sua maioria fechadas, buscando compor um perfil 

sociocultural dos frequentadores da academia em análise, e, posteriormente, entrevistas com 

esses indivíduos, a partir de roteiro semiestruturado, visando o aprofundamento de questões 

detectadas durante a observação e aplicação dos formulários. 
 

Os resultados aqui transmitidos são fruto da primeira fase da coleta de dados 
 

– observação e registro em diário de campo – em paralelo com a revisão bibliográfica acerca 

da temática corpo, identidade e modernidade nas áreas de Antropologia e Sociologia. 
 

A entrada em campo aconteceu a partir do contato com os responsáveis pela academia. 

A pesquisadora se matriculou na academia em questão e passou a frequentá-la semanalmente, 

em diferentes horários e dias da semana de forma a conhecer suas rotinas e observar a 

dinâmica das interações sociais no seu interior. A observação nas academias incluiu conversas 

informais com instrutores e praticantes de musculação antes, durante e depois das práticas dos 

exercícios, permitindo também a observação da relação dos praticantes entre si. 

 
 

Modernidade e identidade: o papel do corpo na construção das identidades 
 

Segundo Giddens (1991), o que historicamente passamos a chamar de modernidade 

refere-se a um modo de vida, costumes e organização social que emergiu na Europa por volta 

do século XVII e que rapidamente tomou conta do mundo. De certa forma, de acordo com o 

autor, a modernidade foi em grande parte um projeto que tinha como meio o conhecimento e 

como fim a organização e controle do mundo e a dominação da natureza. 
 

Para Bauman (1999), a modernidade significou uma constante luta contra a 

ambivalência, uma busca incessante de formas de conhecer, classificar e ordenar o mundo. 

Nesse sentido, modernidade é sinônimo de ordem. Desse modo, o projeto moderno era um 

projeto de ordem científico-técnico de conhecer para controlar e utilizar a favor dos homens, 

proporcionando-lhes uma vida melhor. 
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Esse projeto de sociedade moderna trouxe transformações significativas ao mundo, 

transformações que Giddens (1991) denominou como consequências da modernidade. Uma 

dessas consequências foi a mudança radical nas concepções de espaço e tempo, os quais se 

desconectaram, tendo a dependência de um em relação ao outro reduzida, possibilitando a 

repercussão das ações humanas fora dos contextos locais, atingindo o global. Nessa 

perspectiva, é lícito argumentar que o mundo moderno inaugurou uma forma de existência 

verdadeiramente global, articulando o local e o global, tendo o tempo controlado e o espaço 

minimizado. 
 

Entretanto, esse quadro está se revertendo. A globalização está mudando radicalmente 

as características da modernidade, inaugurando uma nova fase, denominada como pós-

modernidade, modernidade tardia, alta modernidade, sociedade de risco ou modernidade 

líquida. Giddens (2002) considera umas das principais características da modernidade tardia, 

como prefere chamar, a radicalização da reflexividade: cada vez mais as práticas sociais são 

revisadas sob a luz de conhecimentos – estes, agora, produzidos mais rapidamente e em maior 

quantidade. Bauman (2001), por sua vez, chama de modernidade líquida esse novo período da 

modernidade. Ele usa a ideia de liquidez em oposição a de solidez justamente para contrapor 

esses dois momentos, argumentando que essa liquidez estaria invadindo todos os setores 

sólidos da modernidade. Dessa forma, configuram-se também, nesse período, identidades 

diferentes das identidades sólidas da primeira modernidade. 
 

Segundo Hall (1998, p.7), “as velhas identidades que por tanto tempo estabilizaram o 

mundo social, estão em declínio, fazendo surgir novas identidades e fragmentando o indivíduo 

moderno, até aqui visto como sujeito unificado”. Para ele, as mudanças estruturais que 

tiverem início no fim do século XX, com o advento da sociedade moderna, estão modificando 

as ideias que temos de sujeito e de nossas formas de exercer uma identidade, principalmente 

em meio a um momento de intensa globalização, no qual o desenvolvimento maciço das 

tecnologias de transporte e comunicação cada vez mais liga o local ao global, produzindo uma 

diversidade cada vez maior de estilos e identidades, possibilitando que certos padrões sejam 

encontrados em todos os lugares, caracterizando-se como um processo que hibridiza ao 

mesmo tempo em que homogeneíza. 
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Todos esses fatores apresentam grandes consequências para o eu e para as identidades. 

De acordo com Bauman (1998, p.31), as identidades, na modernidade, se tornaram não 

somente uma questão de construção, mas de esforço pessoal. A modernidade instalou um 

novo período no qual a identidade se transformou numa questão de realização. A identidade 

passa a ser vivida, então, como um projeto de vida, e, dessa forma, deve ser construída 

vagarosamente, com muito esforço, objetivando alcançar um ponto final que faça a diferença, 

eliminando a ambivalência. 
 

Giddens (2002) traz a tona uma narrativa sobre o eu na modernidade tardia, presente 

em livros de autoajuda ou autoterapia, levantando questões cada vez mais frequentes em 

nosso cotidiano: “O que fazer?”, “Como agir?” e “Quem ser?”. Desse modo, as condições 

modernas de vida fazem com que os indivíduos se deparem com uma variedade de escolhas 

na construção da sua autoidentidade. Uma dessas escolhas se refere ao estilo de vida, sobre 

como agir e sobre quem ser: 
 

(...) nas condições da alta modernidade, não só seguimos estilos de vida, mas num 
importante sentido somos obrigados a fazê-lo – não temos escolha senão escolher. 

Um estilo de vida pode ser definido como um conjunto mais ou menos integrado de 
práticas que um indivíduo abraça, não só porque essas práticas preenchem 

necessidades utilitárias, mas porque forma material a uma narrativa particular de 
autoidentidade (GIDDENS, 2002, p.79). 

 

Diante da variedade de estilos de vida disponíveis, um planejamento se torna 

necessário. Os indivíduos tendem a optar por um estilo de vida não somente para responder a 

pergunta “Quem sou eu?”, mas também para responderem uma questão vindoura: “Quem 

serei no futuro?”. Nas palavras de Giddens (2002, p.83): 
 

O planejamento de vida pressupõe um modo de vida específico de organizar o 
tempo porque a construção reflexiva da autoidentidade depende tanto da 

preparação para o futuro, quanto da interpretação do passado, embora “retrabalhar” 
os eventos passados seja sempre importante nesse processo. 

 

No que se refere ao fenômeno da construção das identidades em contextos modernos, 

Giddens (2002) aponta que o self – entendido como autoidentidade – é produto de um projeto 

reflexivo, sendo o indivíduo o principal responsável por ele, no qual o corpo torna-se 

elemento central. Desse modo, podemos afirmar que o corpo configura-se, cada vez mais, 

como território de construção de identidade. Nesse contexto moderno, segundo Giddens 

(2002), o corpo também é afetado fortemente pela reflexividade na construção da identidade 

individual: 
 

Nos ambientes pós-tradicionais da alta modernidade, nem a aparência nem a 
postura podem ser consideradas definitivas; o corpo participa de maneira muito 

direta do princípio de que o eu deve ser construído. Regimes corporais, que 
também 
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se referem diretamente aos padrões de sensualidade, são o meio principal pelo qual 
a reflexividade institucional da vida social moderna se centra no cultivo – quase se 
poderia dizer na criação – do corpo (GIDDENS, 2002, p.96). 

 

Como fruto desse discurso moderno, o corpo torna-se “o mais belo objeto”
1
. 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 através 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 através 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 o corpo está 

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

 
 

A celebração da juventude e o estigma à velhice na modernidade 
 

Desde os estudos pioneiros de Mauss (1974), a Antropologia tem mostrado como o 

corpo constitui-se, em todas as culturas, em símbolo sobre o qual se inscrevem as normas 

culturais. Os padrões de beleza, os significados associados aos músculos ou ao corpo obeso 

transformam-se ao longo do tempo e refletem os valores centrais de cada contexto cultural. 

Nas sociedades tradicionais, as marcas sociais no corpo indicavam o pertencimento do nativo 

a determinada etnia e sua inserção no espaço social (IRIART, 2009). 
 

Segundo Bourdieu (1977 apud IRIART, 2009), a relação com o corpo é uma forma de 

experimentar a posição do sujeito no espaço social, medida pela distância 

 
1
 Expressão utilizada para descrever a posição de Jean Baudrillard em relação ao corpo em sua obra 

A sociedade de consumo, de 1970. 
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entre o corpo real e o corpo ideal legitimado pela sociedade. As marcas corporais, ou o 

conjunto de signos distintivos que constituem o corpo permitem distinguir os indivíduos e 

grupos na estrutura social. Para este autor, enquanto produtos sociais, as propriedades 

corporais são apreendidas através de categorias de percepção e de sistemas de classificação 

intimamente associados à inserção de classe dos agentes sociais. Esse culto da aparência esta 

baseado na construção de um corpo para ser visto, o que Le Breton (2003) denomina de 

“estética da presença”, sendo a musculatura desenvolvida um dos modos privilegiados de 

visibilidade do corpo no anonimato urbano. 
 

Na mesma linha interpretativa, Le Breton (2003, p.30) afirma que modifica-se o corpo 

na impossibilidade de modificar suas condições de existência: "ao mudar o corpo, o indivíduo 

pretende mudar sua vida, modificar seu sentimento de identidade". De acordo com a análise 

de Iriart (2009, p.10-11), 
 

[...] o corpo tornou-se um acessório da pessoa e ao perceber-se cada vez mais 
enquanto reflexo de seu invólucro corporal, o indivíduo busca reduzir, pelo 

trabalho sobre o corpo, o desvio experimentado entre sua aparência e seu eu 
interior. Neste processo, a interioridade do sujeito encontra-se em constante esforço 

de exteriorização, reduzindo-se a sua superfície corporal. 

 

Na contemporaneidade, o corpo passou a desempenhar um papel essencial na 

promoção individual, transformando-se em um objeto de consumo e de investimento. 

Sustentados pela obsessão dos invólucros corporais, consolidaram-se, a partir dos anos 80 do 

século XX, verdadeiros impérios industriais que englobam academias de musculação, revistas 

especializadas, suplementos alimentares, aparelhos de musculação e regimes alimentares. A 

beleza e a força física tornaram-se mercadorias altamente valorizadas e o indivíduo assumiu o 

papel de gestor do seu corpo, que deve ser administrado como um capital
2
. 

 

Nesse contexto, o corpo é concebido como uma espécie de alter ego
3
. Ele passa a ser o 

lugar do bem-estar, do bem-parecer, da paixão pelo esforço ou pelo risco. Tematizados no 

bodybuilding, nos cosméticos, nas dietéticas, nas maratonas e nos esportes de risco, são 

produzidos os investimentos midiáticos voltados para 
 
2 Neste contexto, o termo está associado ao conceito de “capital” de Pierre Bourdieu presente na obra

  

A distinção: crítica social do julgamento, publicada originalmente em 1979. Empregado para conceituar um 
conjunto de fatores que são valorizados nas relações sociais, o capital pode ser tanto de cunho econômico, 
quanto cultural, social e simbólico. Aqui o corpo aparece como um importante capital simbólico, uma vez que ter 

o corpo capital é sinônimo de reconhecimento.  

3 Alter ego ou alterego: do latim alter= outro / egus=eu. Termo criado por Freud para conceituar coisas que estão 
no Ego de uma determinada pessoa, as quais podem ser transferidas para outra, que passa a funcionar como se 
fosse uma duplicata da primeira pessoa.
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esses focos, todos com o objetivo final pautado na manutenção da juventude. Porém, há um 

momento que o corpo é desacreditado no imaginário social. De acordo com Le Breton (2007), 

o corpo tem sua influência sobre o mundo reduzida mediante a aparição de alguns fatores 

físicos, considerados como negativos no mundo das aparências, como: “a precariedade da 

carne, a falta de resistência, a imperfeição na apreensão sensorial do mundo, o 

envelhecimento progressivo das funções e órgãos, a falta de confiabilidade de seus 

desempenhos e a morte sempre ameaçadora” (Idem, p.89). Quando o corpo chega a esse 

estágio, ele é desacreditado e passa a ser censurado. Esse símbolo social se torna fraco e o 

alter ego se vê ameaçado. Este momento de transição é caracterizado com a chegada da 

velhice. 
 

Segundo Le Breton (2013), há uma virtualidade forte de estigma
4
 no envelhecimento: 

 
A velhice é hoje esse “Continente cinza” delimitando uma população indecisa, um 

pouco lunar, extraviada da Modernidade. O tempo não está mais na experiência e 

na memória. Ele tampouco está no corpo deteriorado. A pessoa idosa resvala 

lentamente para fora do campo simbólico, transgride os valores centrais da 

Modernidade: a juventude, a sedução, a vitalidade, o trabalho. Ela é a encarnação 

do recalcado. Lembrete da precariedade e da fragilidade da condição humana, ela é 

o rosto mesmo da alteridade absoluta. Imagem intolerável de um envelhecimento 

que atinge todas as coisas em uma sociedade que cultua a juventude e não sabe 

mais simbolizar o fato de envelhecer ou de morrer (LE BRETON, 2013, p.224). 

 

O local mais expressivo da chegada da velhice é o corpo. O corpo é o primeiro 

elemento que o outro vê. Afinal, o mero olhar não é capaz de desvendar todos os mistérios 

pessoais presentes no interior do indivíduo, já o corpo por estar sempre em destaque, é visto e, 

além disso, é observado e julgado. O envelhecimento é um processo, com o avançar da idade 

aparecem as rugas, os temidos cabelos brancos, as orelhas aumentam seu tamanho, a flacidez 

do corpo se torna visível, e a tudo isso se atrela a ideia de uma aparência mais desgastada. 
 

Le Breton (2013, p.236) argumenta que “é do olhar do outro que nasce o sentimento 

abstrato de envelhecer”. Isto é, a velhice é, também, um sentimento, uma mistura 

indiscernível de consciência de si e de uma apreciação social e cultural. A esse respeito, 

Bourdieu (2003, p.152) caracteriza a “juventude” apenas como uma palavra, uma vez que “a 

juventude e a velhice não são dados, mas construídos 

 

 
4
 GOFFMAN, E. Estigma. Notas sobre a manipulação da identidade deteriorada. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan S.A, 1988. 
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socialmente na luta entre os jovens e os velhos. A relação entre a idade social e a idade 

biológica são muito complexas”. 
 

Numa sociedade em que o corpo está sempre em evidência e em constante julgamento, 

a busca pela aparência ideal intensificou-se e se tornou uma das prioridades dos indivíduos. O 

homem da modernidade combate permanentemente todos os traços de sua idade e teme 

envelhecer com medo de perder sua posição profissional e social. Nessa sociedade onde ao 

corpo são atribuídos valores – que representam o ponto de vista do outro sobre o eu – a 

velhice é afetada por um sinal negativo que precisa ser superado. 
 

O imaginário social da modernidade em relação à velhice e ao envelhecimento é, 

então, pautado na ideia do “enfeiamento”. Como consequência desse pensamento, há uma 

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 incentivada principalmente 

pelas mídias e pelos meios de comunicação, como revistas direcionadas ao público jovem, 

que trazem em seu conteúdo dicas de embelezamento e de 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. 

 
 

Identidade e alteridade: o papel das academias de ginástica na construção do corpo 

moderno 
 

No que se refere a construção do eu, na escolha de estilos de vida pertinentes e na 

formação da autoidentidade, Giddens (2002) coloca 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 (2002) de “setores de estilo de 

vida”, como por exemplo, as academias de ginástica. 
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As academias de ginástica e musculação conjugam-se com um extenso repertório de 

técnicas e práticas que contemporaneamente produzem o corpo tanto de homens quanto de 

mulheres, seja na sua materialidade que cruza natureza e cultura ou no conjunto de 

representações que sobre esses corpos incide. As academias podem ser entendidas como 

centros de culto ao corpo, 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 específicos. 
 

Contemporaneamente, é notável a progressiva procura dos jovens por academias de 

ginástica e musculação, iniciando-se cada vez mais cedo na busca pelo corpo perfeito: 
 

Uma das facetas que tem caracterizado a sociedade de consumo contemporânea é a 
crescente importância atribuída à aparência corporal. Nas últimas décadas, o corpo 

tornou-se alvo de uma atenção redobrada com a proliferação de técnicas de cuidado 
e gerenciamento dos corpos, tais como dietas, musculação e cirurgias estéticas. 

Homens e mulheres investem cada vez mais tempo, energia e recursos financeiros 

no consumo de bens e serviços destinados à construção e manutenção do invólucro 
corporal (IRIART, 2009, p.2). 

 

Durante esse período inicial de trabalho de campo na academia de ginástica, foi 

possível observar que a busca pelo corpo ideal é, sem dúvida, a principal motivação para o 

início da prática da musculação. O corpo é visto como um objeto incompleto, que necessita 

ser moldado, trabalhado e aperfeiçoado. O corpo valorizado nesse ambiente é o corpo 

malhado, desenhado, definido, sem adiposidade. Mais do que isso, é o corpo jovem, que têm a 

possibilidade de concernir ao sujeito status, admiração e respeito. Além de possibilitar 

ascensão social, inserção no mercado de trabalho e conquistas amorosas. 
 

Atrelado a esse pensamento, a preocupação com a saúde e, sobretudo, com a beleza, 

tem impulsionado os jovens a usufruírem cada vez mais desses espaços destinados a prática 

de atividades corporais vinculadas ao culto ao corpo. Entretanto, a inserção e a permanência 

na prática das atividades físicas presentes nas academias se dá, também, por fatores 

associados à sociabilidade
5
 e ao lazer

6
. 

 

 
5
 CASTRO, Ana Lúcia. Culto ao corpo: identidades e estilos de vida. VIII Congresso Luso-Afro-Brasileiro de 

Ciências Sociais. Coimbra, Portugal, setembro de 2004.  
6
 MARCELLINO, Nelson Carvalho. Academias de ginástica como opção de lazer. Revista Bras. Ci. e Mov. 

Brasília, v.11, n.2, p. 48-54, junho 2003.  
 



 

 

485 

 

Outro fator determinante é a busca pela “juventude eterna”, como aponta Iriart (2009, p.8): 
 

Menos importante que a motivação estética, mas igualmente presente nas 

justificativas [...] para a prática da musculação é o "discurso da saúde" que enaltece 

as consequências positivas para a saúde advindas da musculação. Este discurso 

perpassa as diferentes camadas sociais e caracteriza-se também pela preocupação 

com o envelhecimento e o desejo de manter-se eternamente jovem: "quero chegar 

aos 40, 50 anos com cara de 20. Porque é bom para saúde, fortalece os ossos, 

fortalece o tecido, ajuda no batimento cardíaco, redução de algumas doenças 

cardiovasculares, pressão alta..." (31 anos, sexo masculino, classes populares). 

 

A partir das conversas informais com alunos e professores da academia S&F foi 

possível identificar um discurso marcado pela ideia de que a obtenção do corpo esteticamente 

ideal é uma condição importante para aumentar a autoestima individual. Nesse aspecto, há 

uma ressalta ao fato de que essa autoestima é pautada na conquista de um corpo jovem, 

musculoso e saudável, atrelando ao envelhecimento um aspecto negativo, considerando a 

prática da musculação como uma fuga desse corpo deteriorado – velho, flácido, desgastado e 

fraco. 
 

Interessante notar nas falas desses jovens uma associação entre a ideia de juventude e 

saúde. Na perspectiva desses jovens praticantes de musculação e ginástica, a saúde se 

configura num corpo belo e forte e não exatamente num corpo livre de doenças. Inclusive, foi 

possível perceber que essa preocupação com o corpo belo é tão sistemática que, muitas vezes, 

se preconiza a saúde, seja por meio de exercícios exagerados, da alimentação restrita, da 

suplementação equivocada ou mesmo pelo uso de anabolizantes, com a finalidade de atingir 

um corpo esteticamente perfeito. 
 

Em relação a 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). 

Em contrapartida, aos “comuns” (aqueles que possuem corpo normal, sem nenhum atrativo 

diferenciado) e aos “gordos” são atribuídos estigmas. Nesse sentido, a identidade se constrói 

de forma subjetiva e ao mesmo tempo de modo coletivo, uma vez que os pares
7
 se relacionam 

entre si. E 

 

 
7
 Referente as nomenclaturas listadas no parágrafo anterior que 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. 
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desse modo, pela identificação corpórea, esses grupos formam redes de sociabilidade, cuja 

linguagem, vestimenta, e, inclusive, treino são semelhantes. 
 

No que concerne aos idosos, jovens e velhos possuem uma relação de alteridade que 

os distancia e ao mesmo tempo os identifica enquanto buscam um denominador comum: a 

prática de exercícios físicos, visando fins estéticos ou para a melhoria da qualidade de vida. 

Porém, há um distanciamento marcante dentro do âmbito da academia. Pude perceber que é 

quase improvável um encontro entre gerações dentro do espaço observado, afinal, assim como 

o tipo de exercício a ser desenvolvido, também os horários destinados à prática desses 

exercícios físicos e a frequência são diferentes entre jovens e velhos. E quando há o encontro, 

o contato físico e verbal é quase nulo. Os motivos reais ainda precisam ser analisados. 

 
 

Considerações finais 
 

A preocupação com a identidade não é um fenômeno recente. Podemos, inclusive, 

afirmar que a modernidade nasce dela e com ela, inaugurando uma nova visão de mundo, a 

qual deu significativo destaque ao corpo, colocando-o na centralidade da construção subjetiva 

do eu na busca pela autoidentidade. Como consequência, a construção da identidade se 

configurou na obtenção de um corpo saudável, esteticamente apresentável e jovem. O 

contrário (o corpo doente, flácido e velho) é estigmatizado, rejeitado e modelado num esforço 

de ser superado. Desse modo, há uma procura progressiva pelas academias de ginástica no 

intuito de se modelar o corpo e transformá-lo. 
 

Visto que o processo de modernização urbana permite uma crescente renovação de 

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 a expectativa do 

imaginário social. Essa busca coloca em contato grupos geracionais diferenciados que criam 

identidades no âmbito da academia de ginástica por meio da alteridade, colocando em conflito 

valores associados a estética e, sobretudo, a juventude e a velhice. 
 

Em nosso caso de pesquisa, seria possível afirmar que está em curso uma forma de 

construção de um modelo de identidade juvenil que enfatiza valores de uma vida que deve ser 

ativa e saudável e, dessa forma, preparatória para uma velhice que guarde as mesmas 

características e se distancie e se oponha das 
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percepções mais comuns sobre o envelhecimento: isolamento e debilidade física e mental? As 

próximas etapas de coleta de dados irão elucidar essa questão. 
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