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RESUMO 

 

LIRA, M.R.B. Ninguém é de ferro: a construção da corporeidade em uma academia de 
ginástica feminina de um bairro popular em João Pessoa. 2014. Dissertação (Mestrado) – 
Programa de Pós-Graduação em Sociologia, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 
2014.  
 

A pesquisa que se segue tem como eixo central a construção do corpo feminino na atual 
sociedade, a partir do desenvolvimento de uma experiência etnográfica em uma academia de 
ginástica só para mulheres, localizada em um bairro popular da cidade de João Pessoa, no 
período entre os meses de dezembro de 2012 a dezembro de 2013. Os objetivos do estudo são 
investigar de que maneira o corpo é construído nas práticas e nos discursos da academia de 
ginástica só para mulheres, quais os mecanismos de controle que influenciam tal construção, e 
os perfis de feminilidade constituídos no cotidiano da academia de ginástica. Além disso, 
também é de interesse deste estudo examinar as práticas de sociabilidade organizadas, para 
assim, compreender a construção sócio antropológica do corpo no contexto da academia. A 
pesquisa envolve mulheres adultas de meia-idade, frequentadoras de uma academia de ginástica 
feminina e os resultados estão estruturados em três amplos eixos de análise, quais sejam: as 
práticas de moralidade em torno do corpo, os tipos corpóreos representados e o plano do não-
dito identificado pela performance dos movimentos corporais. O estudo revelou que a 
corporeidade está constituída a partir de uma ampla rede de significações. Destaca-se, portanto, 
uma feminilidade que permeia os campos maternal, midiático, religioso, matrimonial e as 
mudanças ocorridas no período da meia-idade feminina, numa dinâmica de construção 
permanente entre sujeitos e o meio social.  
 
Palavras-chave: Corpo feminino. Método Etnográfico. Academia Feminina. Mulheres de 
Meia-idade. Sociedade Contemporânea. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

The following research is centered on the construction of the female body in contemporary 
society, from the development of an ethnographic experience in a women’s fitness gym, located 
in a popular neighborhood in the city of João Pessoa, during the period from December 2012 
to December 2013. The objectives of the study are to investigate how the body is built on the 
practices and discourses of a women’s fitness center, which control mechanisms, and profiles 
of femininity constituted in everyday fitness facility. Moreover, it is also a main interest of this 
study to examine the practices of an organized sociability, as to understand the socio 
anthropological construction of the body in the context of those health centers. The research 
involves middle-aged adult women attending a women's fitness club and the results are 
structured into main axes of analysis, namely: the morality of practices around the body, the 
represented tangible types and the not stated performance identified by body movements. The 
study revealed that the corporeality is constituted by a broad network of meanings that involves 
my own body as revealed the survey. Therefore, the femininity stands out and pervades the 
maternal, the marital, the media and the religious fields, such as the changes that happen during 
the middle-aged period; a dynamic of permanent construction between subjects and the social 
environment. 
 
Keywords: Female Body. Ethnographic Experience. Women’s fitness gym. Middle-aged 
women. Contemporary Society. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A pesquisa que se segue tem como eixo temático a construção da corporeidade feminina 

no espaço social urbano, a partir da vivência etnográfica em uma academia de ginástica para 

mulheres, localizada em um bairro popular no município de João Pessoa. O interesse pelo 

aprofundamento do tema em estudo nasceu da minha própria trajetória de vida, que inclui a 

vivência pessoal com o diagnóstico de obesidade e minha prática profissional enquanto 

nutricionista. Desde a pré-adolescência, a obesidade, diagnosticada pelo saber médico e 

reproduzida nos discursos nas mais diversas esferas, foi determinante na constituição da minha 

identidade. 

A busca pelo corpo magro sempre fez parte das minhas experiências de vida. O risco de 

desenvolver doenças como hipertensão, diabetes, problemas nas articulações, sempre estava 

associado a todo e qualquer problema em minha saúde. Nas idas ao médico acometida por um 

problema comum, como uma simples gripe, o diagnóstico sempre incluía a recomendação de 

perda de peso. Inúmeras foram as tentativas de emagrecimento: medicamentos, grupos de 

convivência, spa, cirurgia plástica reparadora, dietas, consultas com nutricionista, tratamento 

em clínicas de estética, prática de exercícios físicos em numerosas academias de ginástica... 

Decidi aprofundar o conhecimento no funcionamento biológico do corpo para entender 

as causas e “ buscar soluções” para aquele “problema” que tanto me inquietava, assim em 2007 

me graduei em Nutrição. A formação acadêmica me trouxe uma percepção mais crítica, a 

possibilidade de conhecer novas dimensões da obesidade a partir das experiências de vida de 

outros sujeitos.  

Na condição de nutricionista, tive a possibilidade de atuar na Estratégia Saúde da 

Família (ESF), no município de Sobral (Ceará), no período de 2008 a 2010. A experiência na 

Residência Multiprofissional em Saúde da Família foi determinante na minha inserção no 

campo da Sociologia. Essa experiência permitiu-me vivenciar o cotidiano das comunidades, 

conhecer as vivências e trajetórias de vida e, principalmente, compreender a dimensão social 

que perpassa a interação entre as pessoas com o meio que as cerca. Para além do entendimento 

do metabolismo orgânico, foi despertado em mim o interesse pelo modo de vida e estratégias 

de sobrevivência dos sujeitos. As reflexões que me cercavam eram muito mais no sentido de 

como intervir, considerando os mais variados aspectos que perpassam a vida das pessoas, as 

quais, estando inseridas em um contexto sociocultural, deveriam ter suas experiências de vida 

consideradas. 
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 Nesse sentido, um dos aspectos que me afligia era a grande busca por consultas com 

nutricionista por parte da população, nas Unidades de Saúde dos territórios em que eu atuava. 

Em sua maioria, as pessoas tinham como interesse dietas milagrosas que trouxessem resultados 

efetivos em seus corpos. As mulheres eram maioria determinante, e cotidianamente, as muitas 

angústias associadas à insatisfação com o corpo faziam parte da rotina nas consultas. Apesar de 

reconhecermos que nos dias atuais o público masculino também se torna alvo de cobrança, 

historicamente são os aspectos relacionados à busca pelo ideal de beleza que influencia na 

padronização dos corpos femininos em nossa sociedade. 

O olhar para a dimensão corporal sob uma ótica sócio antropológica tornou viável o 

mergulho no campo de pesquisa que compõe a “corporeidade enquanto fenômeno social” (Le 

Breton, 2011, p. 08), o que constituiu uma verdadeira mudança de paradigma, de uma formação 

focada no indivíduo para uma reflexão que não desconsidera o contexto em que está associada 

a vivência desses corpos na sociedade.  

Dessa forma, a motivação inicial centrava o foco da pesquisa na construção social da 

obesidade feminina. À medida que minha inserção no campo foi sendo consolidada e as 

primeiras experiências foram vivenciadas, sentimos1 a necessidade de redimensionar a 

construção do objeto em estudo e nos aprofundarmos na perspectiva sociocultural do corpo. O 

desafio de vir de um campo de formação diferente das Ciências Humanas, despertou a 

necessidade de se construir um entendimento mais sólido acerca de que corpo busco 

compreender. Essa percepção conduziu o foco de análise da pesquisa para a compreensão da 

construção simbólica da corporeidade feminina, o que não significa que a obesidade deixou de 

ser relevante no estudo, mas que ela passou a fazer parte das categorias de análise que compõem 

a pesquisa, sem, contudo, ser a principal. 

O sentido de corpo que pretendemos abordar converge com aquele evidenciado por 

Rodrigues, J.C. (2006, p. 50), de um corpo que expressa uma “atividade simbólica, à qual 

convém sempre indagar o que está sendo dito ou que significa”, o que conduz a compreensão 

em torno da corporeidade mediada pelas “ações que tecem a trama da vida quotidiana, das mais 

fúteis ou das menos concretas até aquelas que ocorrem na cena pública” (Le Breton, 2011, p.7). 

Assim, no cotidiano de um bairro popular identificamos entre os trajetos percorridos, uma 

                                                           
1  A alternância entre o uso da primeira pessoa do singular e da primeira pessoa do plural está justificada pelos 

momentos vividos no campo da pesquisa e os direcionamentos tomados a partir do diálogo com a orientadora. 

Compreendendo que, apesar da experiência ter sido por mim vivenciada, foi no processo de orientação que 

construímos os trajetos que trilharam os desdobramentos deste estudo. 
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academia feminina com peculiaridades bastante originais que nos fizeram despertar para um 

potencial cenário de pesquisa, ao tornar possível formas outras de pensar o corpo. 

A principal contribuição deste estudo está exatamente expressa nestas peculiaridades. 

Diferente de estudos nesta mesma perspectiva, que têm centrado suas discussões nas camadas 

médias urbanas2, a academia em questão afasta-se dos padrões das academias femininas 

disseminadas pelas redes de franquias. Trata-se de uma academia que há 11 anos foi instalada 

em um bairro popular, destinada exclusivamente ao público feminino por razões que envolvem 

o não consentimento do cônjuge da professora/proprietária da academia que a mesma trabalhe 

com homens. Entre as frequentadoras, há grupos de mulheres de variadas idades, dos quais 

destacamos o grupo de mulheres de meia-idade, pudemos assim, aprofundar e refletir a lógica 

que envolve a construção do corpo feminino em mulheres maduras.  

Desta forma, para além da minha própria afinidade biográfica, o aprofundamento no 

tema em questão está justificado na possibilidade de refletir a lógica que envolve a construção 

do corpo feminino em um contexto popular, dando destaque aos elementos que envolvem as 

significações corporais de mulheres na meia-idade. 

Procurando compreender tais lógicas sociais e culturais dos aspectos relacionados ao 

corpo, a pesquisa busca investigar a seguinte questão: como o corpo é produzido, nas práticas 

e discursivamente, na convivência social de mulheres adultas frequentadoras de uma academia 

de ginástica feminina? Como o corpo está representado no cotidiano? De que forma se 

configura a construção simbólica do corpo neste espaço?  

Dessa forma, os objetivos do estudo são investigar de que maneira o corpo é construído 

nas práticas e nos discursos da academia de ginástica só para mulheres, quais os mecanismos 

de controle, as formas de solidariedade e qual os perfis de feminilidade constituídos no 

cotidiano da academia de ginástica. Além disso, também é de interesse deste estudo examinar 

as práticas de sociabilidade organizadas que envolveram o meu encaixe no cenário da pesquisa, 

para assim, compreender a construção do corpo moral no contexto da academia, com foco na 

representação em mulheres de meia-idade. 

Em face do tipo de informações necessárias para se atingir os objetivos propostos, o 

estudo utiliza-se do método etnográfico, definido por Magnani (2009, p.135) como uma “forma 

especial de operar em que o pesquisador entra em contato com o universo dos pesquisados e 

compartilha seu horizonte, a partir de experiências vividas com os sujeitos sociais em seus 

                                                           
2 Ver GOLDENBERG, Mirian. Nu & Vestido: dez antropólogos revelam a cultura do corpo carioca, Rio de Janeiro: 

Record, 2002. GOLDENBERG, Mirian. De perto ninguém é normal. Rio de Janeiro: Record, 2004.   
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múltiplos arranjos coletivos”. Tal método se tornou crucial para a compreensão das práticas 

corporais no contexto da vida social, como sugere o estudo. 

A elaboração deste trabalho dissertativo está estruturada inicialmente com uma 

contextualização do cenário da pesquisa, buscando situar o leitor no espaço onde o estudo foi 

desenvolvido.  A identificação do campo de pesquisa no contexto de um bairro popular foi uma 

tarefa desafiadora: a exploração desse território e seu cotidiano, entre sujeitos e percursos, nos 

permitiu identificar a ida à academia de ginástica como um evento cotidiano para diversas 

moradoras daquela localidade, e, a partir daí, mergulhar no território simbólico do corpo 

feminino.  Assim, para compreender a corporeidade constituída na realidade dada, torna-se 

fundamental a contextualização do cenário em que as experiências se desenrolaram, o que está 

estruturado no primeiro capítulo da pesquisa. 

Para fins didáticos, os resultados da pesquisa estão estruturados a partir da 

sistematização de eixos analíticos, que compõem os demais capítulos. No segundo capítulo, 

trabalhamos com as regras implícitas e explícitas determinantes no meu encaixe no contexto da 

pesquisa. Tais regras permitiram a identificação de uma forte interação entre as mulheres, e 

entre encontros e conversas, foi possível perceber uma ótima oportunidade de compreensão do 

corpo moral constituído naquele espaço. Inserem-se, portanto, nesse capítulo, as categorias que 

envolvem práticas de solidariedade, as regras de convivência social construídas, as interações 

e a construção de relações entre as frequentadoras. Nos momentos de bate-papo, inúmeros 

temas são debatidos (casamento, menopausa, programas televisivos, dietas, religião, família), 

explicitando-se pontos de vista e percepções de mundo importantes na construção da 

compreensão deste corpo moral.  

A corporeidade evidenciada na ordem dos discursos é o eixo analítico que compõe o 

terceiro capítulo. Nele estão descritas as categorias que envolvem o corpo feminino e seus 

padrões de adequação, a construção do gênero feminino, assim como a influência da faixa etária 

na construção do ideal estético estabelecido. A beleza e a feiura corporal instituídas nas 

percepções dos sujeitos, a interface entre corpo saudável e estética corporal, o corpo adequado 

(disciplinado) e o corpo desleixado (indisciplinado). Nesse eixo, dialogamos com os aspectos 

que remetem à tensão pesquisadora versus sujeito pesquisado. A percepção de que meu próprio 

corpo se configurou em um elemento-chave da pesquisa trouxe dados reveladores ao estudo, o 

que sugere a necessidade de um aprofundamento na questão que envolve meu corpo enquanto 

foco investigativo da pesquisa. Enquanto partícipe do universo da academia de ginástica, foi 
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possível incluir neste capítulo as categorias que compuseram minhas próprias experiências 

corporais 

No quarto capítulo está inserida a ordem do não-dito, a performance corporal, o 

desenvolvimento dos exercícios e a técnica do movimento, aspectos que abrangem a expressão 

corporal, inclusive a presença da dor e as reações provocadas. Nesse eixo, buscou-se aprofundar 

a compreensão de que o corpo, ao interagir com os objetos que compunham o cenário, elabora 

com estes uma ação mútua. Refletiremos, portanto, a noção de que as máquinas estabelecem 

com os sujeitos uma relação no âmbito das práticas corporais, o que interfere de modo 

determinante na compreensão da corporeidade constituída naquele espaço. 

A presente dissertação, intitulada “Ninguém é de ferro: a construção da corporeidade 

em uma academia de ginástica feminina de um bairro popular na cidade de João Pessoa”, aborda 

a corporeidade em sua ampla rede de significações, no contexto de uma academia de ginástica, 

onde o corpo feminino posto em destaque se torna campo de construção simbólica. Situando o 

corpo, como sugere Bourdieu (2007), enquanto aprendiz nessa relação com as estruturas do 

mundo social, as quais adquirem a forma incorporada representadas em na forma de andar, 

comer, sentar, vestir... 

Compreendendo que as mulheres agem conforme discernimentos mediados entre as 

estruturas sociais e os sujeitos individuais, o pensamento de Bourdieu dialoga com a abordagem 

teórica de Giddens, por percebermos uma certa negociação na condução de regras, na maneira 

em que as mulheres se submetem a elas, assim é neste sentido que as estratégias teóricas 

sinalizam o corpo enquanto lugar onde se dá este encontro entre estrutura e agência, indivíduo 

e sociedade.  
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2 CAMINHOS PERCORRIDOS... 

 

O método de pesquisa etnográfico foi posto como um desafio para uma pesquisadora 

que tem as origens da formação acadêmica nas Ciências da Saúde. A proposta sugerida pela 

orientadora de lançar-me em um bairro e vivenciar as experiências concretas de mulheres com 

seus corpos provocou em mim certa inquietação: será que isso vai dar certo? Pensava. Como 

facilidade havia o fato de gostar de conhecer gente e me identificar com o clima de comunidade. 

Simplesmente me realizo em bater perna, conversar, interagir e conhecer as dinâmicas das vidas 

de pessoas. Isto me fez encarar o desafio um pouco mais confiante. A bagagem trazida das 

experiências do projeto de extensão e das práticas de trabalho em Unidades de Saúde da 

Família, me permitiu penetrar no cenário de pesquisa com bastante facilidade. Mas, mesmo 

com tais facilidades, ainda fiquei sem compreender a efetividade do chamado Método 

Etnográfico.  

As leituras de autores que desenvolveram pesquisas utilizando o método etnográfico me 

faziam perceber o quão desafiante é adentrar o cotidiano de “pessoas específicas e ver como se 

relacionam umas com as outras em diversas situações com as quais se defrontam” (Whyte, 

2005, p. 24). A inquietação agora era: e se eu não for compreendida, e se eu não encontrar 

nenhuma abertura para me inserir no contexto, e se...? Para superar tais inquietações, contei 

com as contribuições dos estudos de Clifford Geertz (1997), José Guilherme Magnani (1998; 

2002; 2009), Loïc Wacquant (2002), Mariza Peirano (1995), Mónica Franch (2000), Willian 

Foote Whyte (2005), entre outros. As leituras contribuíram no desenvolvimento de uma 

abordagem de tipo etnográfico, e as ferramentas teórico-metodológicas propiciadas permitiram 

uma familiaridade com o que até então era desconhecido e distante e, principalmente, com o 

direcionamento para os dilemas éticos vivenciados no campo, os quais serão mais à frente 

evidenciados. 

O que despertou um cuidado redobrado com minha conduta no campo foi a necessidade 

de manter uma vigilante atitude de “estranhamento” no cotidiano da pesquisa, postura esta 

referida por Magnani (1998, p.18), quando o autor aborda o risco para o pesquisador cujo objeto 

de estudo faz parte de sua própria sociedade. Aquilo que, inicialmente, parece ser favorável 

(manejo da língua, facilidade de acesso), posteriormente pode ser obstáculo, pois, na medida 

em que “o desconhecido vai se tornando familiar” (1998, p.18), os resultados do estudo podem 

se transformar numa mera reprodução de “ideias preconcebidas, deformadas e errôneas” (1998, 
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p.18). Assim, no desenrolar do estudo, procurei assumir uma permanente precaução nesse 

sentido.  

Após um ano de inserção no campo de pesquisa, percebo, a partir do método 

etnográfico, a riqueza de pesquisar encarando, como afirma Peirano (1995, p.45), “as 

imprevisíveis situações que se configuram no dia-a-dia local da pesquisa”, para além do que 

está posto, compreendendo a dimensão simbólica das experiências vividas. Flick (2009, p. 31) 

caracteriza a pesquisa etnográfica a partir da “compreensão dos processos sociais de produção 

em uma perspectiva interna ao processo, por meio da participação (prolongada) durante o seu 

desenvolvimento”. Nesse sentido, os dados foram coletados através da construção cotidiana do 

diário de campo, no qual as experiências vividas foram descritas, experiências estas que 

forneceram as informações contextuais que serviram de base para o desenvolvimento do estudo. 

Hoje não imaginaria a condução desta pesquisa, que tem o corpo e suas práticas no meio social 

como foco de investigação, sem a aplicação de outro método que não fosse a etnografia.  Como 

afirma Magnani (1998, p. 53): 

 
[...] os silêncios, os não dito, o gesto que acompanha, modifica ou substitui a palavra 
são tão ou mais significativos do que aquilo que é expresso discursivamente [...]. 
Neste caso, onde reside a “verdadeira” significação: no discurso que nega e 
desqualifica, ou no comportamento que afirma?  
 
 

Tal compreensão foi substancial no delineamento da pesquisa, o entendimento abordado 

por Magnani despertou-me para a dimensão da expressividade no contexto da vivência dos 

agentes. Dessa forma, o fenômeno interpretado a partir das práticas cotidianas permite 

compreender melhor os aspectos que envolvem o corpo em sua ampla rede de significações. A 

seguir, abordo o contexto espacial em que o método de pesquisa etnográfico foi desenvolvido. 

 

2.1 O CENÁRIO DE PESQUISA  

 

O território tem que ser entendido como o território usado, não o território em si. O 
território usado é o chão mais a identidade. A identidade é o sentimento de pertencer 
àquilo que nos pertence. O território é o fundamento do trabalho, o lugar da residência, 
das trocas materiais e espirituais e do exercício da vida (SANTOS, 1999, p. 08). 
 
 

O desenvolvimento do método de pesquisa etnográfico no contexto urbano de um bairro 

popular exige um aprofundamento no universo espacial para uma compreensão dos símbolos 

que compõem a territorialidade desse contexto. Neste capítulo de abertura, será realizada uma 

descrição do ambiente físico, isto é, do bairro onde a pesquisa foi realizada, e especificamente 
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da academia de ginástica cujo cotidiano acompanhei. Magnani ressalta a necessidade de um 

investimento em ambos os polos da relação no método etnográfico: “de um lado, sobre os atores 

sociais, o grupo e a prática que estão sendo estudados e, de outro, a paisagem em que essa 

prática se desenvolve, entendida não como mero cenário, mas parte constitutiva do recorte de 

análise” (MAGNANI, 2002, p.18).  Nesse sentido, irei abordar mais precisamente os aspectos 

relacionados ao cenário, entendido como parte constitutiva da pesquisa. 

 

2.1.1 Contexto inicial – O Bairro em Movimento 

 

A primeira etapa da pesquisa foi composta pelo reconhecimento espacial do ambiente 

em que o estudo seria realizado, visualizando o lugar e seus contextos, a dinâmica social, os 

trajetos das pessoas, e os espaços sociais. O bairro Limoeiro3 está localizado na zona sul do 

município de João Pessoa, e, de acordo com o último censo, possuí uma população de 75.988 

habitantes (IBGE, 2010). Caracteriza-se como um bairro populoso e popular, subdividido em 

oito territórios, possuindo uma grande extensão territorial e uma dinâmica urbana bastante 

diversificada, sendo o comércio sua principal atividade econômica.  

Especificamente, o local de desenvolvimento do estudo foi um dos oito territórios que 

compõem o bairro. Essa porção caracteriza-se principalmente por moradias em forma de casas 

e prédios, muitos dos quais são conjuntos habitacionais construídos pelo poder público no ano 

de 1992. A população local tem acesso a saneamento básico, energia elétrica, coleta pública do 

lixo. Os equipamentos sociais que compõem a localidade são associação comunitária, igrejas 

evangélicas e católicas, centro espírita, escolas públicas e privadas, unidade de saúde, uma 

infinidade de salões de beleza (em apenas um quarteirão foi possível contabilizar cinco 

estabelecimentos), padaria, armarinhos, academias de ginástica, butique de roupas femininas, 

entre outros equipamentos... 

Na escolha do campo de pesquisa, foi importante a experiência de trabalho em Unidades 

de Saúde da Família (USF) de João Pessoa, que me possibilitou uma visão territorial do 

município por Distritos Sanitários, algo determinante na escolha do bairro a ser estudado.  

A rede de serviços de saúde em João Pessoa encontra-se distribuída territorialmente em 

cinco Distritos Sanitários (I, II, III, IV, V), delimitados geograficamente pelos bairros, 

conforme mapa (anexo A). Como eu havia atuado em Unidades de Saúde localizadas no 

território do Distrito Sanitário III, não achei positivo retornar ao mesmo local, por visualizar a 

                                                           
3 Nome fictício. 
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importância de construir uma identidade de pesquisadora e, assim, evitar uma distorção do meu 

papel naquele espaço. Daí foi necessária a busca de um espaço onde eu pudesse ser reconhecida 

legitimamente como pesquisadora e, como havia estabelecido relações profissionais com 

membros das equipes de saúde de outros territórios no próprio Distrito Sanitário III, escolhi 

uma das outras tantas Unidades de Saúde daquela localidade para iniciar a pesquisa.  

A minha inserção por intermédio da Unidade de Saúde da Família possibilitou a 

visualização de uma subdivisão dessa porção do bairro em três partes: A, B e C. Assim, foi 

possível traçar um perfil de cada uma dessas áreas a partir das informações disponibilizadas 

pela equipe de saúde:  

• Parte A - esta porção do bairro tem 801 famílias cadastradas na USF, é formada 

basicamente por prédios, pontos comerciais, igrejas evangélicas e um centro 

espírita. 

• Parte B - área caracterizada por conjuntos habitacionais, prédios, casas e 

comunidades. Dentre elas uma vila, que desde 1963 iniciou com os funcionários 

de um órgão público que por dificuldade de se transportarem até o trabalho, 

acabaram se alojando nas proximidades. Aos poucos mais famílias foram 

chegando e as construções aumentando. No ano de 1990, houve uma invasão de 

terrenos nas proximidades, e hoje essa vila é formada por um total de 128 

famílias. Nessa porção do bairro é possível identificar, como espaços sociais: 

associação comunitária, igrejas evangélicas, escolas públicas e privadas, órgãos 

governamentais etc.  

• Parte C - área caracterizada por conjuntos habitacionais, bem provida de 

transporte urbano. É lá que está localizada a Unidade de Saúde, uma diversidade 

de farmácias, mercearias, salões de beleza, academias de ginástica, lanchonetes, 

além de escolas (públicas e privada), Colégio da Polícia Militar, creche, 

associação dos moradores, terreiro de umbanda, igrejas evangélicas, igreja 

católica. 

 
Foi na vivência cotidiana que compreendi que essa subdivisão ocorria apenas com 

relação à instituição da saúde, e não era popularmente legitimada pelos moradores. Quando 

perguntei a algumas moradoras em que porção do bairro Limoeiro (A, B ou C) elas residiam, a 

resposta era: Não sei se A, B, C, só sei que moro em Limoeiro. Essa percepção permitiu-me 

identificar diferentes possibilidades de compreensão do território, a partir do olhar de diferentes 

agentes (morador, trabalhador, pesquisador...). 



18 

  

 

 

Como já foi assinalado na introdução deste trabalho, o ponto de partida para inserção 

no bairro foi a USF do território, em dezembro de 2012, através da articulação com agentes 

comunitárias de saúde, pactuou-se o acompanhamento das visitas domiciliárias, por meio das 

quais foi possível a mim iniciar os primeiros contatos e identificar a dinâmica do local, 

caminhando pelas ruas que ficam no território de abrangência da Unidade de Saúde. 

Importante destacar a figura do agente comunitário de saúde, percebido “na 

subjetividade de um agente social, que mantém profunda relação de pertença com seu espaço: 

o espaço em que vive é o mesmo onde atua, as pessoas da sua realidade social são as mesmas 

para quem dirige as suas ações de cuidado” (BACHILLI; SCAVASSA; SPIRI, 2008, p. 57). 

Nesse sentido, a abertura para a entrada na comunidade foi facilitada pelo acompanhamento do 

cotidiano desse ator, que desempenha um papel estratégico na aproximação entre aqueles que 

são “de fora” e os que pertencem ao espaço. É importante refletir também sobre os limites de 

uma inserção que tem como ponto de partida o olhar de quem está vinculado ao “cuidado 

sistemático da saúde”. Foi a partir das escolhas das ACS, de seus pontos de vista e sistemas de 

valores, que adentrei o bairro. O risco de construir um olhar fragmentado sobre aquele espaço 

pôde ser encarado como condição da pesquisa: trata-se do pressuposto da totalidade, trabalhado 

por Magnani (2009, p.137), o qual apresenta a “dupla face da etnografia, de um lado como é 

vivida pelos atores sociais e, de outro, como é percebida e descrita pelo investigador.” Daí a 

necessidade de ir além de um olhar “setorizado” e buscar a vida em movimento dentro do bairro. 

Por isso, no segundo momento do estudo, foi fundamental encaixar-me no território, 

observando sua dinâmica, agora sem a presença da ACS. 

Tornou-se essencial o resgate de um “olhar de perto e de dentro”, sugerido por Magnani 

(2002, p. 17), capaz de identificar aspectos do cotidiano e, no acompanhamento dos trajetos 

habituais dos atores, reconhecer a dinâmica social do espaço. Assim, a frequência sistemática 

de minhas idas ao bairro viabilizou a percepção das possibilidades da inserção no campo; tais 

possibilidades culminaram na identificação da academia de ginástica feminina como espaço 

que viria a contribuir com a concretude do estudo. 

Experenciei o cotidiano no bairro, a partir do itinerário construído (Fig.1), partindo da 

Unidade de Saúde, passando pela casa de moradoras, festa de aniversário, idas ao salão de 

beleza, ao mercadinho da esquina, à academia de ginástica, vivenciando a dinâmica do bairro a 

dinâmica do bairro a partir das oportunidades encontradas pelo caminho. 
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partir das oportunidades encontradas pelo caminho.  

 

 

 

    

 

 

 

Figura 1: Trajetos percorridos.                                              

 

Foi na experiência das visitas, entrando nas casas das moradoras, que pude estabelecer 

os primeiros contatos com os possíveis sujeitos da pesquisa. Naquele momento inicial, minha 

preocupação era efetivamente encontrar mulheres com as quais eu pudesse compartilhar o 

cotidiano.  

No primeiro contato com ACS’s da equipe de saúde, lancei brevemente minha proposta 

e fui orientada a ir até à USF no turno de reunião da equipe de saúde, que ocorria na sexta-feira 

à tarde. Assim, naquela mesma semana retornei ao local e depois da reunião pude lançar a 

proposta da pesquisa para um pequeno grupo de três ACS’s, realizando um momento de 

diálogo, em que pude explanar o projeto de pesquisa, especificar os sujeitos que interessaria ao 

estudo, no caso mulheres adultas, e ouvir sugestões, após o que houve uma ótima aceitação da 

proposta pelas ACS’s. Construímos um cronograma de visitação e a presença contínua no 

campo se deu através do acompanhamento das visitas domiciliárias de quatro agentes de saúde 

(o território da quarta ACS foi inserido no roteiro de visitas posteriormente), o que corresponde 

à visitação de quatro microáreas pertencentes ao território de abrangência da Unidade de Saúde, 

uma vez que cada ACS é responsável por uma microárea.  

As visitas foram agendadas conforme a disponibilidade das ACS’s, deixei muito claro 

que não queria intervir em suas agendas de trabalho (por saber que existem dias específicos 

para visitas dos profissionais da equipe de saúde às suas microáreas). As próprias profissionais 

elaboraram um cronograma, sugeriram minhas visitas em dias consecutivos, estabeleceram 

horários e eu me adequei à proposta construída. Todas as visitas foram agendadas no turno da 

manhã, fiz um rodízio entre as profissionais, de modo que a cada manhã estive acompanhando 

uma ACS. Chegava a USF em torno das 8 horas da manhã, e o número de moradias visitadas 

variou entre duas e cinco casas por manhã, conforme a dinâmica de cada encontro. O maior 

desafio encarado na vivência das visitas foi o sol escaldante do mês de janeiro, que tornava a 
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caminhada bastante cansativa, mas que também rendeu a possibilidade de paradas nas casas das 

agentes, para tomar uma água ou tomar um sorvete, amenizando o calor e desfrutando de um 

delicioso bate-papo.  

A minha abordagem nas visitas teve como ponto de partida as questões de um 

instrumento que servia como roteiro, elaborado como estratégia de inserção no campo e versava 

sobre aspectos relacionados ao grau de escolaridade, ocupação, religião, integrantes que 

moravam no domicílio, locais que costuma frequentar no bairro, a relação com o próprio corpo, 

com ênfase no grau de aceitação. O referido instrumento proporcionou um mapeamento das 

primeiras informações e direcionou a abordagem, sendo possível aplicá-lo a um total de 25 

mulheres, na faixa etária entre 18 e 75 anos. Para além da aplicação do instrumento, o intuito 

deste primeiro passo foi o de vivenciar o cotidiano daquela localidade, identificar os espaços 

sociais incluídos nos trajetos das mulheres e, principalmente, visualizar sujeitos que pudessem 

construir relações e assim garantir a efetivação do estudo.  

De um modo geral, posso dizer que fui bem recebida pelas mulheres em suas casas, 

muitas estavam em férias, outras eram donas de casa e estavam dedicadas aos serviços 

domésticos. Foi bastante interessante a dinâmica de visitas construída porque pude vivenciar 

experiências bem peculiares a cada manhã de visita, dia após dia. Uma das percepções que tive 

foi a de que, ao ser apresentada como nutricionista, muitas mulheres associavam a pesquisa 

com a minha categoria profissional. Em uma das casas, uma jovem falou: “Se for alguma droga 

nova para emagrecer e precisar de cobaias, eu estou disponível”, ou ainda fui recebida com 

declarações do tipo: “Faço tudo que o médico manda”! Na casa de Dona Ana, pude atuar como 

nutricionista ao realizar orientações alimentares, já que ela acabara de passar por um 

procedimento cirúrgico, e estava com inúmeras dúvidas acerca da conduta alimentar. Assim, 

achei por bem apresentar-me como pesquisadora da Universidade e evitar distorção da minha 

presença no bairro. 

 É importante atentar para o fato de que, nesse momento da pesquisa, o recorte temático 

estava em fase de construção, por isso posso afirmar que eu estava numa fase de contágio, no 

sentido trabalhado por Brandão (2007):  

 

Eu costumo chegar na região onde vou pesquisar e, dependendo do tempo que eu 
tenha, costumo passar algum tempo de “contaminação” com o local, ou seja, procuro 
não entrar diretamente numa relação de pesquisa. Não só não invadir o mundo das 
pessoas com uma atitude imediata de pesquisa, como também não me deixar levar de 
imediato sem um trabalho de coleta de dados. Eu acho que é muito enriquecedor viver 
um tempo, que, dependendo do tempo global que você tenha, pode ser um dia, dois, 
uma semana, até quinze dias, quem sabe até um mês de puro contato pessoal, se 
possível, até de uma afetiva intimidade com os bares, as ruas, as casas, as pessoas, os 
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bichos, os rios (em geral só pesquiso onde tem rio bom para tomar banho) e assim por 
diante. Conviver, espreitar dentro daquele contexto o que eu chamaria o primeiro nível 
do sentir, sentir como é que o lugar é, como é que as pessoas são, como é que eu me 
deixo envolver [...] (BRANDÃO, 2007, p.13). 

 
 

Somente após passado esse período de “entrosamento com a comunidade”, de um sentir 

o “fluir da vida”, é que o autor começa a fazer o “trabalho de compreensão das relações sociais” 

(Brandão, 2007, p.14). Exatamente dessa forma compreendi os meus primeiros passos no 

cenário da pesquisa.  

 Após uma primeira leitura dos roteiros respondidos durante as visitas com as ACS’s, 

(identificando os possíveis sujeitos a serem pesquisados e os espaços sociais referidos nas 

falas), chamou-me atenção a existência de uma família composta por nove mulheres 

(visivelmente acima do peso) em um total de onze moradores. Também me senti provocada a 

aprofundar o estudo pela vila, onde pude conhecer inúmeras histórias de vida que poderiam 

trazer aspectos muito relevantes relacionados à construção da corporeidade feminina.  

  Minha ida até a Vila aconteceu no terceiro dia de visitas domiciliárias. Durante todo o 

percurso, a ACS me falava das características da área sob sua responsabilidade. Desde esse 

momento percebi a diferença dos lugares que eu havia conhecido nos dias anteriores: as típicas 

ruas calçadas ladeadas por casas de alvenaria, moradias modestas, porém muito boas. À medida 

que caminhávamos a paisagem característica ia se modificando: passando por um imenso 

terreno baldio, fui me deparando com pequenas ruelas, esgoto a céu aberto, condições de vida 

bem precárias. Nesta manhã de visitas vivenciei um dos momentos mais relevantes do estudo, 

na sua primeira fase.  

 A minha presença na casa de uma vizinha despertou nas moradoras a curiosidade, fui 

associada a uma “nova agente de saúde” e conheci inúmeras pessoas. Em uma das casas que 

entrei, a conversa rolou solta, e quando me dei conta havia uma roda de mulheres partilhando 

suas vidas. Aquele momento foi singular; entre donas de casa e catadoras de recicláveis conheci 

histórias de vida, vi álbuns de fotografias, busquei identificar em seus discursos as experiências 

corporais colocando o corpo como pauta da discussão. A associação do corpo à garra, força, 

sustentáculo das dificuldades encaradas na vida, me fizeram despertar para um novo paradigma 

até então não visualizado por mim: o corpo como instrumento de trabalho, o que me remeteu 

diretamente ao estudo de Botanski (1989, p. 163), realizado na década de 1960, no qual o autor 

ressalta a utilização do corpo subordinada às funções sociais desenvolvidas por membros das 

classes populares, numa relação de instrumentalização em que o corpo tem que “funcionar” 

para a realização de suas ações.  
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 Nesse sentido, as implicações com relação à classe social, visualizadas na relação 

instrumental com o corpo, foram determinantes na motivação de ampliar o estudo para além do 

corpo obeso socialmente construído, e pensá-lo agora na construção social da corporeidade 

feminina a partir das influências do meio social no qual está inserido. 

 O estudo etnográfico teve continuidade com a minha inserção no bairro, como já referi 

anteriormente, agora sem a presença da ACS. Como no ato das visitas eu tivera buscado o 

contato telefônico das mulheres que se disponibilizaram a participar, foi possível agendar o 

retorno. Dessa forma estabeleci o contato com a família que eu havia visitado e despertara 

minha atenção, como dito anteriormente, dos onze membros, nove eram mulheres e 2 homens, 

e todas as mulheres estavam bem acima do peso considerado “adequado” (o que não ocorria 

com os homens). 

 Minha experiência com a família foi bastante intensa, apesar de curta. Após o primeiro 

contato no momento da visita, retornei à casa da família no turno da noite devido à 

incompatibilidade de horários de todas as componentes. Esse foi o único horário em que eu 

poderia encontrar todas em casa, já que cada uma tinha uma rotina bem dinâmica de trabalho e 

estudo. A visita noturna foi um momento interativo, bastante rico, fizemos uma roda de 

conversa na sala, e as discussões trazidas pelo roteiro permitiram o contato com outra forma de 

construção da corporeidade. Nesse cenário, pude associar a experiência vinculada a uma 

dinâmica familiar extremamente descontraída! A conversa foi sendo conduzida até o ponto de 

eu ser convidada para uma festa. E assim vivenciei um domingo no bairro, acompanhando a 

festa de 75 anos da matriarca da família. Foi uma experiência fantástica, a qual pude logo 

associar às minhas próprias experiências de vida: percebi uma identidade entre os membros 

desse grupo e “a pesquisadora”. O “gostar de comer” e a minha própria corpulência tornaram 

muito mais fácil minha aceitação naquele espaço. Foi neste momento da pesquisa que 

compreendi o quanto meu corpo seria revelador nos achados da vivência etnográfica, e não 

imaginava eu que o grande desafio da minha experiência corporal ainda estaria por vir.4  

 A compreensão de que a pesquisa etnográfica se constrói a partir das (im)possibilidades 

encontradas no campo foi vivenciada nas inserções do cotidiano do bairro, uma vez que as duas 

possibilidades de estudo iniciais (família de mulheres acima do peso e a Vila), que outrora 

foram visualizadas como potenciais campos de pesquisa, foram a posteriori descartadas. Com 

a família, que se mostrou acessível e aberta ao estudo, a pesquisa tornou-se inviável porque 

todas as componentes tinham uma rotina de vida muito intensa, entre trabalho e estudo, e, apesar 

                                                           
4 Até este momento do estudo a Academia de Ginástica Feminina não tinha sido definida como campo de pesquisa. 
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de ainda ter sido possível acompanhar a festa de aniversário e realizar duas visitas, houve o 

cancelamento de outros encontros previstos, e assim identifiquei os limites de minha 

observação participante.  

A segunda possibilidade seria a Vila localizada dentro do bairro, porém a limitação se 

revelou em relação à necessidade de adentrar o cotidiano dessa localidade. Fui orientada pela 

ACS da área a não frequentar a comunidade sem a sua presença, por conta do risco que eu 

correria, tendo em vista que, como eu não era conhecida pelos moradores daquela localidade, 

minha presença poderia não ser aceita por alguns dos seus habitantes. A ida da ACS à Vila não 

era cotidiana, então foi preciso traçar novas possibilidades de inserção no campo.  

 Foi a partir desses trajetos iniciais que a pesquisa foi sendo construída e reconduzida. 

As experiências vivenciadas na minha inserção no bairro mostravam cada vez mais a 

compreensão da necessidade de ampliar o foco investigativo, de um olhar para além do corpo 

feminino “obeso” rumo à perspectiva da construção da corporeidade feminina no espaço social. 

A definição efetiva do campo de pesquisa só foi possível após quatro meses percorrendo 

os caminhos do bairro. Dentre os meus trajetos, o que inclui os diálogos com as várias 

moradoras nas visitas realizadas, foram identificadas inúmeras referências a uma certa 

academia de ginástica feminina, que estava incluída nos itinerários de muitas moradoras. As 

referências, em sua maioria, traziam os aspectos relacionados ao controle vivenciado em suas 

experiências corporais naquele espaço, a partir da postura vigilante de uma certa professora de 

ginástica. Tais referências me despertaram várias curiosidades: “Por que essa academia foi tão 

referenciada nas falas de diversas mulheres? O que ocorre nesse espaço que o levou a ser tão 

associado ao cuidado com o corpo? Onde está localizada essa academia? Quem são suas 

frequentadoras? ”. 

O desafio a seguir foi incluir a academia em meu percurso pelo bairro. Assim, esta se 

configurou em mais uma nova e desafiadora possibilidade de campo de pesquisa, em um espaço 

legítimo de controle do corpo, como é uma academia de ginástica, buscar os aspectos 

relacionados ao campo que compõe a construção da corporeidade feminina. 

Neste momento, é importante refletir acerca dos limites e das possibilidades na escolha 

desse campo de pesquisa. A academia de ginástica é um espaço onde o corpo se torna vitrine, 

por isso é de se esperar o controle sobre o corpo nas práticas cotidianas. Porém, inúmeros 

aspectos me motivaram a buscar nesse cenário os achados para o estudo em questão. 

 Primeiramente, como já foi dito, influenciou a escolha as numerosas referências àquele 

ambiente específico, pois, nos meus percursos, pude identificar vários outros espaços que 
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ofertavam o mesmo serviço naquele mesmo território, mas foi aquela academia específica que 

estava associada aos discursos das mulheres quando eu as questionava sobre os espaços que 

costumavam frequentar. Outro aspecto extremamente relevante para a escolha do campo foi o 

público-alvo: apenas mulheres. Achei interessante investigar quais aspectos simbólicos estão 

relacionados à construção do gênero feminino em uma academia de ginástica, só para mulheres, 

a partir da construção social do corpo em um bairro popular. O terceiro aspecto que me motivou 

foi a curiosidade: o que será que havia naquele espaço tão referenciado e ao mesmo tempo 

criticado nas falas de algumas moradoras? Dessa forma, a inserção cotidiana na academia de 

ginástica se configurou em um universo de experiências que contribuíram de forma efetiva para 

a compreensão da construção da corporeidade dentro da perspectiva do estudo em questão. 

  Frequentei a academia por um período de nove meses, entre os meses de abril e 

dezembro de 2013. Os dados coletados foram registrados em diário de campo: o ambiente, os 

comportamentos, as posturas corporais, as normas de conduta, as situações e as impressões 

foram descritas após a saída do campo de pesquisa.  No momento da atividade física, quando 

possível, também registrava palavras ou tópicos no bloco de notas do celular, que serviam de 

direcionamento para a construção do diário de campo. Procurei frequentar a academia todos os 

dias, acompanhando as atividades aeróbicas e a musculação na turma das 8 às 9 horas da manhã, 

atividades que eram realizadas por um grupo de mulheres que se tornaram sujeitos na 

construção do estudo.  

 No horário em que frequentei a academia a quantidade de alunas oscilava bastante, a 

entrada e saída de alunas tornou o grupo bastante dinâmico. Não obstante, sete mulheres se 

mostraram assíduas frequentadoras e permitiram a construção de uma observação mais efetiva 

das situações cotidianas: são mulheres entre 45 e 55 anos, donas de casa (apenas uma trabalha 

no período da tarde), que dedicam parte de suas manhãs à frequentação da academia de 

ginástica. Com essas mulheres com quem tive contato cotidiano mais estreito, vivenciei 

situações que permitiram a construção deste estudo5. As anotações em diário de campo das 

experiências vivenciadas foram analisadas e permitiram a identificação de categorias 

específicas associadas à corporeidade feminina.  

 

 

 

 

                                                           
5 Os sujeitos da pesquisa serão caracterizados mais à frente. 
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2.2 A ACADEMIA DE GINÁSTICA: UM ESPAÇO SOCIAL  

 

Conforme apontado anteriormente, a identificação da academia de ginástica feminina 

como campo de pesquisa se deu a partir da referência a esse local por parte dos sujeitos com 

quem tive contato, inúmeras falas se referiam a esse espaço físico, associando-o ao discurso do 

“cuidado com o corpo”. Esses sujeitos, tanto frequentadoras assíduas quanto ex-frequentadoras, 

expressavam aversão àquele espaço (associando-o a um ambiente de extremo controle), mas 

também aludiam a ele como um local de cuidado com a saúde e com a estética corporal. Tais 

referências foram determinantes na percepção do potencial do campo de pesquisa, atrelando-se 

ao fato de este ser um ambiente frequentado exclusivamente por mulheres, o que convergia para 

o perfil dos sujeitos participantes do estudo. Assim, em abril de 2013, introduzi-me 

efetivamente naquele espaço. 

Em primeiro lugar, faz-se necessário contextualizar a referida academia na dinâmica 

espacial do bairro. Identificar a academia de ginástica feminina para além de um espaço físico 

frequentado por mulheres daquela localidade foi possível a partir da percepção do significado 

da academia no bairro. A academia de ginástica feminina foi por mim compreendida como um 

espaço de construção de uma sociabilidade, onde o elemento simbólico está inserido nas mais 

diversas ordens: nos modos de pensar, vestir-se, comportar-se. 

A ida à academia está também associada a outros fluxos: entre o percurso da academia 

para casa, a ida ao mercadinho está incluída na rotina das mulheres que se deslocam para 

comprar algum item, geralmente algum ingrediente que será utilizado no preparo do almoço, e 

compõe o roteiro das frequentadoras. Localizado ao lado da academia, o mercadinho vende 

uma variedade de itens: alimentos, produtos de limpeza, artigos de higiene pessoal, roupas de 

ginástica, roupas íntimas, maquiagens, brinquedos, bijuterias, artigos de decoração. Observa-se 

a existência de uma relação bem estreita dos que trabalham no estabelecimento com as mulheres 

frequentadoras da academia de ginástica. Em minha inserção, passei a adentrar outros espaços 

sociais, para assim ir acompanhando o movimento das mulheres da academia pelo bairro, o que 

incluiu também algumas idas ao salão de beleza sugerido por elas.  

A experiência de vivenciar a ida à academia de ginástica permitiu-me perceber o 

movimento das mulheres pelo bairro: 

 

A simples estratégia de acompanhar um desses “indivíduos” em seus trajetos habituais 
revelaria um mapa de deslocamentos pontuado por contatos significativos, em 
contextos tão variados como o do trabalho, do lazer, das práticas religiosas, 
associativas etc. É neste plano que entra a perspectiva de perto e de dentro, capaz de 
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apreender os padrões de comportamento, não de indivíduos atomizados, mas dos 
múltiplos, variados e heterogêneos conjuntos de atores sociais cuja vida cotidiana 
transcorre na paisagem da cidade e depende de seus equipamentos (MAGNANI, 2002, 
p. 17). 
 
 

O olhar de perto e de dentro, proposto por Magnani (2002), sugere ao pesquisador um 

olhar a partir dos arranjos dos próprios atores sociais, da forma que eles usufruem seus serviços, 

utilizam seus equipamentos, estabelecem trocas e encontros, na dinamicidade da vida cotidiana. 

 Depois de algumas idas ao salão, compreendi que a relação entre as mulheres ocorre no 

espaço da academia de ginástica propriamente dito. O salão de beleza foi incluído em meu 

itinerário quando pedi uma sugestão, mas percebi que aquele espaço era frequentado por uma 

das mulheres, e assim como outros fluxos pelo bairro, notei que não há continuidade de 

permanência do grupo após o término das atividades na academia, com exceção da ida ao 

mercadinho, após a qual cada uma das mulheres organiza sua vida. É no espaço delimitado da 

academia que as relações são estabelecidas, por exemplo, não vi as mulheres relatando 

frequentarem as casas umas das outras, ou fazendo programações para se encontrarem no fim 

de semana. Essa percepção foi reiterada quando o grupo optou por fazer a confraternização de 

final de ano dentro do espaço da academia, quando havia sugestões que possibilitavam 

encontros em outros espaços, como barzinho, restaurantes, casa na praia. 

 

 

2.2.1 Primeiras impressões: um lugar movimentado...  

 

Inicialmente, é necessário enfatizar que a academia de ginástica identificada não está 

incluída no conjunto empresarial de academias femininas franqueadas difundidas em muitas 

cidades. Ao tentar fazer uma consulta (busca pela internet, panfleto que recebi na rua, 

referências de amigas) de espaços semelhantes em João Pessoa, identifiquei outros dois 

estabelecimentos com a mesma exclusividade no perfil “para mulheres”, ambos localizados em 

um mesmo bairro nobre. Tais academias são franquias e seu marketing está voltado para o 

público feminino, como se pode ver nos anúncios: 

“A Curves é a maior rede de academias para mulheres do Brasil e do mundo, possui 

um método inovador e exclusivo para deixar o público feminino em forma (grifo meu).” 6 

                                                           
6 Disponível em http://www.curves.com.br/v1/index.php. Acesso em: 20 dez. 2013. 
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“Com programas inovadores, ousados e seguros, a franquia Tônus tem um programa 

específico para a necessidade de suas sócias, atendendo ao público feminino com idade entre 

08 e 80 anos, oferecemos programas que fazem a alegria de nossas sócias, oferecendo sempre 

a melhora da qualidade de vida e o aumento da autoestima.” 7  

Com base em tais anúncios, pode-se concluir que: 

 

Estas academias têm em comum o método de treinamento em circuitos que duram 
trinta minutos, com atividades cardiovasculares e de fortalecimento muscular. Outros 
pontos interessantes se assemelham: todas têm a perda de peso em foco, colocando a 
preocupação com um corpo mais magro como objetivo entre as mulheres. Também 
caracterizam o ambiente como próprio para elas e não têm espelho (NEIVA, GOMES 
& COSTA, 2007). 
 
 

Diferente das academias franqueadas, o espaço por mim pesquisado, é uma academia 

de bairro popular que nasceu a partir da parceria da professora de ginástica (atual proprietária) 

com outra educadora física (que já não faz mais parte dessa associação). A preferência do 

trabalho voltado para o público feminino está relacionada a diversos fatores, que vão desde a 

predileção de trabalhar com mulheres, até a não aceitação do marido (na época) da professora 

de que a mesma trabalhasse com o público masculino. Outro destaque importante é que não 

existe o método rápido de treinamento em poucos minutos, e a academia tem uma ampla sala 

com grandes espelhos onde são realizadas as aulas de aeróbica. Por fim, não menos importante 

é o valor da mensalidade, que se relaciona com o público-alvo desses lugares. Se, numa 

academia como a Curves, as mensalidades situam-se em torno dos 200 reais, o valor da 

mensalidade a academia pesquisada é condizente com a realidade socioeconômica em que está 

inserida: a mensalidade é de 45 reais, e caso a cliente frequente o local três vezes por semana, 

o valor fica 40 reais, existindo ainda a possibilidade de pagamento de diária, que custa 5 reais. 

A academia de ginástica feminina existe há 11 anos no bairro, já tendo funcionado em 

outros locais daquela mesma região. A proprietária faz também o papel de instrutora da 

academia, havendo uma outra educadora física que trabalha apenas no último horário (das 20 

às 21 horas). A academia funciona em um espaço alugado, de segunda a sexta-feira, pela manhã, 

à tarde e à noite, em horários específicos (de 7 às 9 horas, pela manhã, e das 16 até às 21 horas, 

à tarde e à noite). As aulas de ginástica ofertadas são variadas, seguindo dias e horários 

estabelecidos (um cronograma de aulas fica exposto na parede). Todos os dias da semana são 

                                                           
7 Disponível em http://www.tonusacademia.com/quem_somos.php. Acesso em: 20 dez. 2013. 
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ofertadas aulas de ginásticas, com exceção da sexta-feira, que é o dia dedicado à prática da 

musculação. No referido cronograma, as aulas estão distribuídas da seguinte forma: 

 

QUADRO 1: Cronograma de atividades 

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

STEP GAP DANÇA PUMP MUSCULAÇÃO 

 

No capítulo 4, abordaremos mais profundamente as modalidades de exercício, 

descrevendo com mais detalhes os aspectos que as diferenciam. 

Existem duas portas de entrada na academia, uma na lateral (que dá acesso à calçada do 

mercadinho) e outra voltada para a frente da rua. Logo na entrada, me chamou a atenção a 

existência de escovas de limpeza no chão (depois me foi explicado que elas ficam ali para 

limparmos os tênis, tirando a areia que fica na sola do calçado). A academia tem duas salas 

amplas, uma onde fica o maquinário e a outra que é destinada para as aulas (onde existem 

também grandes espelhos), localizando-se no canto dessa última sala um pequeno banheiro. 

Desde a pintura da fachada até o interior da academia, é a determinação estereotipada 

do gênero feminino expressando aquele espaço como um “lugar de mulher”, a partir das cores 

das paredes pintadas em lilás, dos colchonetes cor-de-rosa para prática dos exercícios 

abdominais e também do maquinário acolchoado em estampa cor-de- rosa. Já na parede da sala 

de musculação, é possível observar duas fotos de bonitas mulheres (ênfase dada ao busto e 

rosto), uma pequena prateleira onde se colocam as garrafas de água, bolsas das alunas, algumas 

revistas de circulação feminina sobre corpo e dieta que ficam à disposição das alunas, além de 

uma discreta câmera de monitoramento do espaço. Ainda na primeira sala há bicicletas 

ergométricas, duas esteiras, dez máquinas de musculação e um ventilador giratório de parede. 

Já no segundo ambiente, além da ampla sala para aulas de ginástica com espelhos, ficam 

os colchonetes, steps (blocos de madeira que servem para exercícios de fortalecimento dos 

membros inferiores), o aparelho de som, o filtro de água, duas prateleiras de suporte e uma 

televisão com imagens de quem entra na academia. Uma ênfase especial é dada a uma parede 

com diversos certificados e títulos da professora, desde o seu diploma de graduação e 

certificado de especialização até certificados de participação em simpósios e congressos, ao 

todo, existem cerca de 10 quadros com moldura. No centro dessa parede há um banner com a 

foto da professora de corpo inteiro, vestindo biquíni. Um desenho manuscrito da organização 

do ambiente foi elaborado para uma melhor visualização do espaço (apêndice A). 
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2.3 AS MULHERES EM MOVIMENTO  

 

Mas seja qual for nossa compreensão - correta ou semicorreta - daquilo que nossos 
informantes, por assim dizer, realmente são, esta não depende de que tenhamos, nós 
mesmos, a experiência ou a sensação de estar sendo aceitos, pois esta sensação tem 
que ver com nossa própria biografia, não com a deles. Porém, a compreensão depende 
de uma habilidade para analisar seus modos de expressão, aquilo que chamo de 
sistemas simbólicos, e o sermos aceitos contribui para o desenvolvimento desta 
habilidade. Entender a forma e a força da vida interior de nativos - para usar, uma vez 
mais, esta palavra perigosa - parece-se mais com o compreender o sentido de um 
provérbio, captar uma alusão, entender uma piada [...] do que com conseguir uma 
comunhão de espíritos (GEERTZ, 1997, p.107). 
 
 

As experiências vivenciadas tiveram como participantes mulheres que frequentavam o 

cotidiano da academia de ginástica no turno da manhã, desde a professora de educação física 

(proprietária da academia), até as alunas. Porém, é importante enfatizar que compartilhei a 

maior parte do cotidiano da academia com o grupo de sete mulheres que frequentavam a turma 

no horário ao qual fui designada. Com essas mulheres foi possível estabelecer laços mais 

estreitos. O grupo tem uma faixa etária acima de 45 anos, as mulheres residem nas proximidades 

da academia, sendo que três delas matricularam-se na academia após a minha chegada, 

enquanto as demais já usufruíam daquele espaço há meses e até anos.  Nesse grupo uma tem 

namorado, quatro são casadas e as outras duas são divorciadas. Donas de casa, elas têm sua 

renda proveniente de aposentadoria, ou de pensão, e muitas delas complementam a renda com 

a venda de produtos de revistas de artigos de beleza e artigos para o lar, outra trabalhava no 

turno da tarde. Apenas uma das mulheres não tem filhos. A religião de quatro mulheres do 

grupo é a católica, enquanto duas são evangélicas. A turma das 8 horas é conhecida na academia 

pela faixa etária avançada das alunas, o que a caracteriza como “turma das senhoras”, por isso 

o ritmo das atividades é mais lento. Abaixo organizo em um quadro uma resumida descrição 

das mulheres com quem partilhei experiências: 

 

QUADRO 2: Perfil dos sujeitos pesquisados  

Nome Idade Número de filhos Estado civil Religião Ocupação 

Helena 56 Não tem filhos Solteira (namora há anos 
o mesmo parceiro) 

Católica Professora 
aposentada 

Tati 47 Dois filhos Casada Católica Dona de casa 

Luciana 50 Uma filha  Casada (pela quarta vez) Evangélica Dona de casa 
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Gabriela 48 Uma filha Divorciada Evangélica Pensionista 

Telma 53 Uma filha e um 
filho 

Divorciada ?* Balconista 

Nilma 39 Dois filhos Casada Católica Dona de casa 

Leila 47 Uma filha Casada Católica Dona de casa 

*? Não foi possível coletar este dado. 

 

É importante salientar que a pesquisa também contou com a participação de outros 

sujeitos, tanto aquelas mulheres que se matricularam e pouco frequentaram a academia, como 

também aquelas que, apesar de pertencerem a outras turmas, interagiram com as alunas da 

turma das 8 horas, cujas aulas frequentei. Algumas alunas saíram da academia durante a 

vivência no campo, ao passo que outras continuamente adentraram o cenário da pesquisa, em 

um fluxo extremamente dinâmico. 

Uma informante que trouxe preciosas contribuições para a efetivação do estudo foi a 

professora de ginástica/proprietária da academia, a qual, com uma postura disciplinadora, 

exerce um forte controle sobre as situações ocorridas naquele espaço. Os momentos de 

interação, desde a permissão para o desenvolvimento do estudo naquele espaço, até os aspectos 

cotidianos vivenciados nas aulas, as orientações dos exercícios físicos e conversas informais, 

possibilitaram minha imersão enquanto uma aluna como outra qualquer, não se fazendo 

distinção entre a pesquisadora das Ciências Sociais e a aluna da academia, o que permitiu meu 

encaixe no cenário de pesquisa e enriqueceu, consequentemente, as situações cotidianas 

vivenciadas. 

Neste ponto, é interessante fazer uma consideração importante para o entendimento da 

construção das experiências vividas no contexto da academia de ginástica. Enquanto 

pesquisadora, que me lancei no desafio de me inserir no cenário de pesquisa e nele mergulhar, 

jamais imaginaria que a etnografia me conduziria a uma academia de ginástica, sendo esta uma 

efetiva “surpresa etnográfica”8. Ressalto a extrema dificuldade que tenho (do ponto de vista 

pessoal) em frequentar o espaço de uma academia de ginástica. Nos meus inúmeros trajetos 

para perda de peso (como foi referido anteriormente), a academia se insere como mais uma 

tentativa frustrada, dentre outras tantas. Contabilizo rapidamente na minha mente sete espaços 

dessa natureza, frequentados em minha trajetória de vida, desde a adolescência, que não me 

proporcionaram êxito na minha esperança de “ficar magra”. O que sempre me desestimulava 

era uma soma de fatores: a não identificação com os frequentadores, o ambiente, a música, o 

                                                           
8 Expressão utilizada por Neiva (2009). 
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clima, os discursos, geravam em mim um verdadeiro sofrimento psíquico na busca permanente 

de me adaptar a tal contexto. Faço esta consideração para que se compreenda a dimensão do 

desafio que eu estava disposta a enfrentar. Fravet-Saada (1990) contribui com essa 

compreensão do lugar que eu estava ocupando, ao enfatizar a experiência do pesquisador que é 

afetado durante a pesquisa etnográfica: 

 

Quando um etnógrafo aceita ser afetado, isso não implica identificar-se com o ponto 
de vista do nativo, nem aproveitar-se da experiência de campo para exercitar seu 
narcisismo. Aceitar ser afetado supõe, todavia, que assuma o risco de ver seu projeto 
de conhecimento se desfazer. Pois se o projeto de conhecimento for onipresente, não 
acontece nada. Mas se acontece alguma coisa e se o projeto de conhecimento não se 
perde em meio a uma aventura, então uma etnografia é possível (FAVRET-SAADA, 
2005, p. 1609). 
 
 

Foi a partir dessa compreensão que entendi ser preciso despojar-me dos conceitos 

previamente formados e me deixar ser conduzida pelas possibilidades. O espaço da academia 

me propiciou experiências determinantes para a compreensão da corporeidade feminina, em um 

cotidiano singular, o que inclui minha corporeidade, pois talvez outro pesquisador inserido no 

mesmo contexto não tivesse a sensibilidade de perceber a intensidade particular dos momentos 

vividos.   

 

2.3.1 Encaixe no cenário  

 

Conforme referido anteriormente, ao buscar informações sobre o funcionamento da 

academia, e apresentar-me como pesquisadora da área de Sociologia, fui direcionada pela 

professora para a turma das 8 às 9 horas da manhã. Vivenciando a dinâmica cotidiana do 

ambiente da academia de ginástica feminina, o meu encaixe no cenário do estudo ocorreu de 

forma processual, o cuidado de não criar um rótulo de pesquisadora, mas sim de mulher que 

frequenta a academia “como outra qualquer”, exigiu todo um período de adaptação para que eu 

me sentisse parte do grupo. Lembro-me de episódios acontecidos no mês de junho, período em 

que as manifestações populares estavam disseminadas pelo país, quando uma aluna perguntou 

se eu pretendia ir ao centro da cidade no dia seguinte, eu respondi que sim, e logo opinei que a 

nação brasileira precisaria lutar pelas conquistas de seus direitos básicos. Logo a aluna me olhou 

com bastante estranheza, e disse: “Mas eu tô falando do show de Dorgival!”. Esquecia eu que 

                                                           
9 Traduzido por Paula Siqueira. “Ser afetado”, de Jeanne Favret-Saada. Cadernos de Campo. USP: São Paulo, 
n.13, 2005. 
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também naquele período estavam ocorrendo vários shows no centro da cidade, por conta dos 

festejos juninos, e naquela manhã não tive mais oportunidade de diálogo com a referida aluna. 

O episódio abaixo destacado faz referência a uma situação semelhante:  

 

A professora perguntou quem iria participar do “Movimento Vem pra Rua”, que 
aconteceria na quinta-feira, e eu fui a única que afirmei que estaria lá (com muita 
empolgação, eu e a professora fomos as únicas que exteriorizamos a importância 
daquele momento na nossa história). As demais alunas apenas ouviram, não fizeram 
nenhum tipo de referência às nossas colocações. Logo, uma das alunas declarou que 
a nova novela das 8 da Rede Globo estava ótima, e que ela não estava perdendo um 
só capítulo, e assim conversamos sobre o capítulo do dia anterior da novela “Amor à 
Vida” (Diário de campo, 19.06.13). 
 

Além dessas situações, houve várias outras que sinalizavam que eu era estranha ao 

grupo, como a vez em que, na tentativa de vivenciar a dinâmica do bairro com elas, pedi para 

ir à manicure que muitas delas frequentam, e fui alertada de que não poderia ir porque ela só 

fazia as unhas de “conhecidas”. Em contrapartida, à medida que fui participando da rotina, 

criando laços, adaptando-me às regras, vivi várias outras situações que me permitiram sentir-

me como parte integrante do grupo: as ligações telefônicas recebidas nos dias em que me 

ausentava, um espaço reservado para mim na sala de aeróbica, e até a sensação de ficar à 

vontade para soltar uma gostosa gargalhada, conforme descrevi em minhas anotações: 

 

Ao sair, uma das alunas tirou uma brincadeira e eu dei uma gargalhada bem alta, o 
que chamou atenção de outra aluna: “Olha Manu, toda saidinha!”. Esse foi um 
comentário interessante, que me chamou atenção por sinalizar meu encaixe no grupo. 
Elas não tinham ouvido ainda minha gargalhada, uma característica bem minha, eu 
estava me sentindo à vontade naquele espaço (Diário de campo, 22.10.13).  

 
 
É nesse sentido que, para compreender o espaço da academia de ginástica feminina, é 

importante um aprofundamento das vivências compartilhadas no cotidiano e, 

consequentemente, da possibilidade de refletir a partir da análise sociológica na perspectiva da 

corporeidade. É o que pretendo abordar no capítulo que se segue. 
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3 ENTRE MÁQUINAS, MUITAS CONVERSAS: SOCIABILIDADE N O “GRUPO 

DAS SENHORAS” 

 

A energia motriz dessa máquina pedagógica auto-regulada que constitui o gym não 
reside nem na imitação mecânica de um gesto, nem na soma de exercícios 
incansavelmente repetidos por todos, e menos ainda no “saber-poder” de algum 
agente (no caso, o treinador) situado no ponto nevrálgico do edifício, mas, antes, no 
sistema indiviso das relações materiais e simbólicas (grifo meu) que estabelecem 
entre os diferentes participantes, e principalmente na disposição de seus corpos no 
espaço físico da academia e em seu tempo específico. Em uma palavra, é o “pequeno 
ambiente” do gym como um todo, “como feixe de forças físicas e morais”10, que 
fabrica o boxeador (WACQUANT, 2002, p. 147). 

  

O trecho acima destacado do livro Corpo e Alma, do sociólogo francês Löic Wacquant 

(2002), reflete exatamente o significado da academia de ginástica feminina dentro de uma 

perspectiva que vai muito além de um “local onde se exercita o corpo”. A convivência cotidiana 

me fez perceber que no espaço da academia existe uma forte interação entre as mulheres, 

construída entre encontros e conversas. É possível identificar que se chamam pelo nome, 

dialogam sobre suas vidas pessoais, trocam experiências, enfim, estabelecem “relações 

materiais e simbólicas” , que acabaram se configurando em ótimas oportunidades de 

compreensão da corporeidade constituída naquele espaço.  

É possível identificar a formação de grupos conforme o horário das turmas, pois cada 

turma tem um perfil de componentes, o que influencia diretamente os momentos interação. Na 

realidade em que vivi, do grupo das senhoras, os diálogos versavam sobre: relacionamentos 

afetivos, filhos, trabalhos domésticos, menopausa, osteoporose, dietas, emagrecimento, 

programas televisivos, vida alheia. Um dado interessante é que os momentos mais ricos de 

interação dialógica acontecem exatamente nos dias em que não ocorre aula de aeróbica e as 

frequentadoras compartilham a sala das máquinas (musculação).  

Neste capítulo pretendo aprofundar o universo da sociabilidade na prática cotidiana de 

ir à academia de ginástica feminina: as regras de conduta, os discursos reproduzidos, as opiniões 

externadas, aspectos que permitem delinear o tipo de feminilidade reproduzida naquele espaço 

e que influenciam a compreensão da corporeidade. Magnani (1998, p.137) compreende que “as 

pessoas falam com o corpo, com a roupa, com as regras e formas de organização; e também 

com a palavra. Na verdade, essas são as falas que realmente interessam à pesquisa, e interessam 

porque são significativas para os que as ‘produzem’”. É o comportamento corporal no sentido 

                                                           
10 DURKHEIM, Émile. Les formes élémentaires de la vie religieuse, op. cit., 1912,p. 637, apud Wacquant, 2002, 
p. 147. 
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trabalhado por Rodrigues, J.C. (2006), relacionado ao processo de socialização que 

simbolicamente expressa a experiência cultural a que este corpo é submerso, dessa forma, são 

essas “falas” expressas na informalidade do cotidiano que entrarão em pauta no presente 

capítulo. 

 

3.1 DESVENDANDO AS REGRAS DE CONVIVÊNCIA  

 

Torna-se necessário descrever as regras de convivência e os mecanismos desenvolvidos 

para a minha inserção no grupo, e assim, identificar aspectos característicos da sociabilidade no 

que concerne à convivência em grupo dentro da academia. 

Para efetivar o que Simmel (2006, p.66) chama de “sucesso do momento sociável”, foi 

importante ficar atenta aos regulamentos da academia pesquisada. Algumas regras são expostas 

logo no primeiro dia, e segui-las torna-se crucial para uma boa socialização11: o uso das escovas 

que ficam na porta de entrada para limpeza dos tênis, a necessidade de cada aluna portar suas 

próprias garrafas de água e toalha, a importância de se guardar as anilhas no local adequado 

após o uso das máquinas. Busquei seguir à risca todas as regras, a professora está em constante 

estado de alerta quanto ao cumprimento de todas elas. Por exemplo, em um dos dias chegou a 

pedir que eu mostrasse o solado do tênis antes de subir na esteira, e, como não ficou satisfeita 

com o que viu, mandou que eu voltasse e limpasse melhor o calçado antes de iniciar o exercício. 

Assim, fui me adaptando a tais regras e observando as práticas das frequentadoras mais 

assíduas. Percebi que uma das regras mais cruciais para a reciprocidade nas relações, é a prática 

que envolve a devolução das anilhas ao suporte que fica na sala de musculação. O término da 

série de exercícios12 exige da frequentadora o cuidado de reorganizar as anilhas em seu devido 

local, caso contrário ela corre o risco de não ser efetivamente integrada ao grupo, como no dia 

em que duas mulheres criticavam uma terceira aluna que terminava seus exercícios e não 

guardava a anilha de volta no seu devido local. Além disso, após um certo período, observei 

também a prática de cada aluna portar sua bolsa de tecido, onde se colocam as chaves, celular, 

dinheiro etc. Aderindo a essas normas na rotina cotidiana de frequentar a academia, busquei 

integrar-me ao grupo.  

                                                           
11 Socialização está aqui entendida como essa fase inicial do processo de “aprendizagem” assimilado nos primeiros 
contatos, como a introdução das novas participantes ao conjunto de normas da academia. 
12 Cada exercício realizado tem um número de repetições, as quais são divididas em séries. Por exemplo, cada 10 
repetições de um exercício abdominal pode formar uma série; a realização de 3 séries significa a execução de 30 
abdominais com um curto intervalo de tempo entre elas. 
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Podemos refletir sobre o fato de que tais normas trazem todo um apelo em dupla direção: 

por um lado, observa-se a individualização dos sujeitos, que devem ter seus objetos separados; 

de outro lado, deparamo-nos com o princípio da reciprocidade, que nos lembra que fazemos 

parte de um conjunto - é preciso deixar as coisas como se quer encontrá-las. É interessante 

também o afastamento da sujeira para o lado de fora da academia, o que pode ser interpretado 

como um ato simbólico de afastamento do mundo externo. É o que aborda Mary Douglas (1991, 

p. 6) sobre a carga simbólica que gira em torno da impureza, interpretando que “a impureza é 

essencialmente desordem [...], uma ofensa contra a ordem”, e eliminá-la é sinal de tentativa de 

organização do meio. Nesse sentido, o ato de limpar sujidades pode ser associado a uma espécie 

de ritual de purificação, em que a limpeza – sagrado, e a sujeira –profano, estão revelados na 

simbologia do “cuidado com a higiene” (DOUGLAS,1991, p. 9): 

 

A reflexão sobre a impureza implica uma relação sobre a relação entre a ordem e a 
desordem, o ser e o não-ser, a forma e a ausência dela, a vida e a morte. Onde quer 
que as ideias de impureza estejam fortemente estruturadas, a sua análise revela que 
põem em jogo estes profundos temas. 
 
 

A busca pela remoção cautelosa de sujeiras, para além da manutenção de um ambiente 

limpo, demonstrava implicitamente a necessidade de torná-lo puro moralmente; mais tarde, isto 

seria mais precisamente constatado também na prática religiosa, revelada como um fenômeno 

fortemente presente na dinâmica da academia. Aos poucos fui percebendo outras práticas não 

reveladas como regra, mas fundamentais para uma boa interação, um exemplo, ainda 

envolvendo a colocação de anilhas na máquina de musculação, é a necessidade de se fazer um 

questionamento coletivo às mulheres presentes: “Alguém vai querer usar esta máquina”? Em 

caso afirmativo, não se retira as anilhas da máquina até a colega realizar o exercício, este foi 

um cuidado substancial em minha interação com as mulheres da academia. Desse modo, as 

anilhas são guardadas no término da aula de musculação, de forma coletiva, quando então 

muitas se ajudam mutuamente. Essa prática me chamou atenção porque também cheguei a 

presenciar críticas a uma das alunas que não cumpria tal “norma”. Entre as alunas, existe toda 

uma pactuação acerca dos maquinários que vão usar e entre elas são feitas combinações quanto 

ao peso, número de repetições, número de séries, de modo que existe uma cooperação mútua 

nos exercícios, um espírito de colaboração. Ainda existe todo um conjunto de regras que estão 

sutilmente impostas, do tipo: “quem coloca o peso nas máquinas pensa em todas, e não só em 

si”, ou ainda, quem fizer por último os exercícios na máquina guarda todos os pesos que lá 

estiverem, independentemente de quem possa tê-la utilizado. 
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Em seus estudos etnográficos, Magnani (1998, p.113) destaca: “a reversão do que eu 

identificava como clima de indiferença (e que mais tarde percebi ter sido de desconfiança e até 

de hostilidade) deu-se após ritual de ‘reconhecimento e aceitação’. Foi um verdadeiro rito de 

passagem (grifo meu), que me permitiu uma entrada efetiva naquele espaço. 

É exatamente esse sentido de rito que pude identificar com minha gradual aceitação e 

participação no grupo. O êxito no estabelecimento de uma interação dependia das pequenas 

atitudes que desencadeavam efeitos positivos de acolhimento pelo grupo.  Laraia (1986, p.85) 

identifica que os padrões de comportamento na nossa sociedade “existem e ignorá-los significa 

o rompimento de uma regra”, e, neste caso, a consequência é a possibilidade de se integrar com 

mais dificuldade ao grupo, ou, quem sabe, até o insucesso dessa inserção. O autor ainda refere 

que uma socialização adequada depende do conhecimento mínimo do sistema cultural do grupo 

para operar dentro do mesmo. É nessa perspectiva que a percepção das normas identificadas a 

partir da ida cotidiana à academia contribuiu na minha aceitação pelo grupo de mulheres, bem 

como me despertou para a compreensão desse local como um espaço de construção de uma 

sociabilidade.  

Assim, estes aspectos me fizeram despertar para a construção de um corpo moral, e esta 

dimensão da moralidade aparece explicitada também no universo de regras de higiene que 

compõem a imagem da mulher “arrumada e limpinha”, tais regras “estão associadas à 

personalidade sadia” (Rodrigues, JC. 2006, p. 108). Ou seja, as obrigações morais permitiram 

um delineamento da corporeidade dessas mulheres de meia-idade. 

Outro elemento contribuiu de forma significativa para o êxito da minha inserção no 

cenário de pesquisa: a turma com que compartilhei a prática habitual de fazer os exercícios 

físicos. Assim, no próximo tópico, amplio mais profundamente o entendimento acerca da 

organização dos grupos dentro da academia. 

 

3.1.1 Turmas: diz-me a que horas malhas, que eu direi quem tu és  

  

As turmas são designadas de acordo com os horários das aulas: turma das sete, das oito, 

da tarde e da noite; é assim que são referenciadas. Foi interessante observar que cada aluna, ao 

frequentar a academia em um certo horário, passa a pertencer àquela determinada turma. 

Diversas anotações em minhas notas de campo fazem referência às turmas e aos elementos que 

as distinguem. A primeira percepção que tive foi a de que a turma das oito horas, a qual eu 
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pertencia, é caracterizada como a “turma da melhor idade”. O fato de, nessa turma, haver o 

maior número de mulheres com idade mais avançada em relação às demais alunas da academia, 

faz com que esse fator seja destacado como marca do grupo, e a partir daí atribui-se a esse grupo 

uma série de outras características: a turma que pega mais leve, a menos resistente, a mais 

desleixada: 

O que me chamou atenção foi que, no início da aula, as alunas estavam, em tom de 
brincadeira, referindo que a turma das 8 é a “turma da melhor idade”, e Helena 
ressaltou a minha presença naquele horário, referindo que eu era nova e mesmo assim 
frequentava a turma das oito. Ou seja, no discurso de outras alunas aquela turma é 
conhecida como “turma das senhoras” (Diário de campo, 26.06.13). 
 
 

Tal aspecto é reforçado quando, em minhas anotações, trago elementos que identificam 

esse perfil da turma, como quando os assuntos conversados remetem às lembranças da infância, 

ao saudosismo da juventude, algo que está diretamente associado ao perfil do grupo. Como num 

dos muitos dias de minha participação na vida cotidiana da academia, em que as mulheres 

conversaram sobre as lembranças da juventude e lembraram as coisas que fizeram nesta fase da 

vida, ressaltando que os jovens de hoje não podem mais aproveitar como antigamente. 

Em contrapartida, as turmas das sete horas, da tarde e da noite têm outros perfis. A turma 

das sete é tida como fiel à academia, tem mais alunas que a turma das oito, as mulheres brincam 

mais abertamente umas com as outras, embora exista interação entre as componentes de ambas 

turmas, todas se conhecem pelo nome, como pode ser visto nesta anotação:  

 

Hoje pela manhã cheguei e tive contato com a turma das 7. Uma das alunas sugeriu 
que eu fosse pra turma das 7 e falou: “Ah! Nessa turma você num instante se orienta!”. 
Mais tarde Tati chegou e comentou a falta de identidade com tal turma, com exceção 
de uma das alunas que criou um bom vínculo com a turma das 8. Quando a aula da 
turma das 7 acabou, muitas brincadeiras são tiradas, a maioria de cunho sexual: o sexo 
é motivo de gargalhadas entre as alunas (posições, lingeries, frequência do ato). 
Identifiquei que entre as alunas da turma das 7, esse assunto é falado abertamente, 
elas falaram para mim: “Se você vier pra esta turma vai ficar perdida!” (Diário de 
campo, 10.07.13). 
 
 

Já as turmas da tarde e da noite são compostas por mulheres mais jovens, referenciadas 

como mulheres esforçadas que pegam pesado e, consequentemente, modelos a serem seguidos. 

Com essa característica, elas acabam representando o padrão corporal idealizado na academia: 

“corpos bem torneados, perfeitos, lindos”.  

 

A professora falou antes da aula: “É interessante como cada turma dessa academia 
tem um perfil, essa aqui é a turma das desleixadas (referindo-se a turma das 8). Tem 
a turma da fidelidade, que pode chover canivete mas elas estão aqui, inclusive elas 
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chegam até antes de mim. Tem a turma das marombeiras que são as meninas da tarde” 
(Diário de campo, 12.11.13). 
 
 

As anotações no diário de campo reforçam a formação de grupos conforme os perfis de 

cada turma. Sempre que possível, eu buscava chegar a tempo de ainda encontrar a turma das 

sete, e nesses momentos de encontros foi possível perceber muitos aspectos interessantes da 

diferenciação entre as turmas. Dessa forma, durante a pesquisa, pensei em ampliar o horário de 

participação na academia para que eu pudesse ter uma visão abrangente de todos os grupos, 

mas, à medida que minha identidade com a turma das oito foi sendo definida, avaliei como 

fundamental manter o “pertencimento” a um grupo, a exemplo das demais alunas. Sem falar 

que, dentre os critérios que ficam expostos no quadro de avisos da academia, estava a regra de 

cada aluna poder fazer uma hora de exercícios; caso quisesse ampliar o horário de permanência, 

teria de negociar com a professora.  

Observei alguns casos de mudança de alunas de uma turma para outra por um 

determinado motivo: às vezes a aluna passava a frequentar outra turma porque arrumava um 

emprego, ou por ter aula no horário da ida à academia, ou até mesmo por não ter se identificado 

com o grupo, como o caso de uma jovem garota que decidiu sair da nossa turma por considerá-

la “devagar”, migrando então para a turma da tarde.  

Ao mesmo tempo, nas turmas da manhã havia interação entre as componentes que 

acabava sendo também uma característica específica dessas turmas. O aspecto interativo, esse 

vínculo formado entre as componentes, era um diferencial entre as alunas da manhã, como a 

professora referiu: “Durante o dia há interação, diálogo, a gente conversa mais... à noite não, é 

mais direcionado!”, foi uma ênfase dada pela professora (Diário de campo, 11.10.13). 

Esse aspecto foi reforçado por situações em que, por exemplo, Gabriela, uma antiga 

aluna que saiu da turma porque arranjou um emprego e os horários ficaram incompatíveis, e 

mesmo tendo deixado a academia, continuou fazendo visitas e mantendo o vínculo com a turma. 

Ainda para ilustrar essa interação, relato a ocasião em que as alunas da manhã organizaram um 

“amigo-anjo” no período natalino. Durante um mês, ficamos enviando recadinhos secretos 

umas para as outras. A confraternização foi realizada na própria academia, reunindo as turmas 

das sete e das oito, com um farto café da manhã, com trocas de presentes, momento de oração 

e a revelação dos respectivos ‘anjos’, acontecimentos que reforçam os laços existentes entre as 

turmas do turno matutino. 

Na organização da festa de final de ano, a professora promoveu uma votação para a 

escolha do local da confraternização, e entre as opções estavam: bar dançante, pizzaria, 
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churrascaria, casa na praia. Apesar dessa tentativa, a confraternização acabou sendo realizada 

na própria academia. Identifiquei a divergência dos perfis de cada turma como um dos fatores 

responsáveis pelo insucesso da tentativa de concentrar todas as alunas da academia em um 

mesmo local.  

Neste momento, é importante pensarmos como as turmas refletem a produção de grupos 

de diferentes “modelos”, a partir de variáveis como idade, momento do ciclo de vida, e até estilo 

de interação, diferentemente do que propõe Wacquant (2002), que identificou em sua pesquisa 

etnográfica no clube de boxe o sentido do aprendizado coletivo por todos os membros do grupo 

(Idem, p.120).  No caso da academia feminina, não ocorre a uniformidade de um modelo de 

feminilidade, o que se observa é que, dentro de um mesmo padrão, existe uma relativa 

autonomia revelada na diversificação das turmas formadas, o que permite relativizarmos a 

questão que envolve o paradigma autonomia/ controle. Langevin (p.129, 1998) reflete que o 

“critério da idade é portador de múltiplas implicações econômicas, sociais e psicológicas. Os 

lugares onde se elabora a legitimidade das fronteiras de idade são múltiplos e procedem de 

lógicas diferentes”, o que torna importante na interpretação do estágio da vida, tornando-se um 

aspecto revelador para a corporeidade. 

Um outro aspecto relevante na sociabilidade, que serviu de sinal do meu encaixe no 

grupo, surgiu nos meus registros apenas sete meses após o início da pesquisa: a identificação 

da fofoca como um elemento presente na relação cotidiana. A fofoca me foi apresentada como 

algo com o qual eu deveria “tomar cuidado” e “não me envolver”, desse modo fui alertada por 

alunas da minha turma para o cuidado que eu tinha de ter com as coisas que ouvia na academia, 

segundo elas, eu deveria falar o mínimo possível para não me meter em “conversinhas”. É 

interessante observar que o elemento “fofoca” me foi apresentado com ênfase em seu aspecto 

proibitivo, antes mesmo de ocorrer a fofoca propriamente dita, como mostram as seguintes 

anotações:  

 

A professora conversou com algumas alunas mais reservadamente, não me senti à 
vontade para me aproximar, já que elas conversavam em um tom mais baixo... Após 
o término da aula, fui alertada sobre o cuidado que eu tinha que ter com tudo que 
ouvir: “é preciso silenciar”. Inclusive me relataram que várias alunas já desistiram da 
academia por conta da rede de fofoca: “Tem gente que saiu muito insatisfeita, tem 
muita gente que não gosta dessas conversinhas! Tem que respeitar a intimidade das 
pessoas!” (Diário de campo, 18.10.13). 
 
Hoje novamente fui alertada sobre o cuidado de manter o máximo de reserva possível, 
caso ouvisse alguma “fofoquinha”. Uma delas falou: “Não gosto de conversinha, meu 
nome tá envolvido em uma fofoca agora, eu não tive nada a ver. Depois dessa eu 
aprendi, eu só ouço!”. Depois relataram o caso de uma mulher que foi chamada de 
“bola flácida” por uma aluna de outra turma! “Como estamos só nós, eu posso falar”, 
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desabafou uma delas, e acrescentou: “Se eu ficar insatisfeita com tantas conversinhas, 
eu saio da academia!” (Diário de campo, 05.11.13). 
 
 

Ao perceber a fofoca como um elemento de ordem negativa naquele espaço, busquei 

seguir os conselhos das alunas da minha turma, e nunca me interessei em saber os conteúdos 

daquelas “conversas em tons mais baixos”. Buscando uma boa interação, eu não queria arriscar 

o êxito que havia construído até então naquele cenário, assim resolvi seguir à risca o alerta que 

me foi passado. É interessante perceber o aspecto “distanciamento da fofoca” como um dos 

elementos a ser destacado no funcionamento do meu processo de socialização. 

 

 Baumeister, Zhang e Vohs13 (2004 apud Gouveia, 2011) um processo 
de aprendizagem de todas as regras e orientações de como viver em 
uma cultura implica socialização de conhecimentos, informações, 
crenças e valores. Concomitantemente, esses autores indicam que as 
fofocas revelam informações potencialmente úteis sobre a cultura, bem 
como sobre o funcionamento da sociedade, pois elas permitem 
aprender, por observação, com os triunfos e as desventuras das pessoas, 
e verificar qual é sua percepção imediata (GOUVEIA, 2011, p.618).  

 

Gouveia (2011, p. 626) ainda sugere a necessidade de “conhecer em que medida as 

atitudes frente à fofoca se relacionam a construtos sociais”, como “crenças religiosas, 

ideologias, valores”, reforçando seu “papel de inibir comportamentos moral ou socialmente 

desviantes”. Nesse sentido, no grupo em que convivi, percebi que a fofoca é um elemento 

implícito que deve ser tratado com restrição, em nome de um eficaz e harmonioso convívio 

social, apesar de Franch (2000, p. 109), em seu estudo etnográfico, no qual a fofoca é percebida 

como “uma sanção social da qual é difícil livrar-se e cujas motivações nem sempre são 

entendidas ou podem ser evitadas”, identificar nesse comportamento a influência ligada à 

“dinâmica da condição de vizinhança em bairros de alta densidade relacional”, o que também 

se observa na academia, onde tais laços sociais estão manifestos.  

Fonseca (2004, p. 23) considera que “a fofoca envolve o relato de fatos reais ou 

imaginados sobre o comportamento alheio. Ela é sempre concebida como uma força nefasta, 

destinada a fazer mal a determinados indivíduos”, no caso da academia a fofoca é uma estratégia 

de exercício de poder. Quando falam que não querem fazer fofoca, estão muitas vezes fazendo, 

configura-se assim um fato de controle social, exatamente como na situação em que o alerta do 

                                                           
13 Baumeister, R. F., Zhang, L., & Vohs, K. D. (2004). Gossip as cultural learning. Review of General Psychology, 
8, 111-121. 
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cuidado com a fofoca vinha acompanhado da fofoca propriamente dita, que no caso envolvia o 

comentário quanto uma das alunas. 

  

3.1.2 Interlocutoras em destaque  

 

Conhecer a dinâmica, identificar estratégias e efetivamente garantir minha inserção no 

grupo, exigiu um olhar atencioso para meu entorno. Foi o acompanhamento da rotina cotidiana 

que permitiu minha integração ao grupo. Assim, identifiquei no grupo de mulheres uma que 

destaco por percebê-la como um referencial para as demais: Helena, de 56 anos, frequenta a 

academia há vários anos (não sabia precisar exatamente o tempo, em torno de sete anos), 

solteira, sem filhos, namora há vários anos o mesmo parceiro. Professora aposentada, cuida do 

corpo de maneira disciplinada, e, entre práticas de exercício físico e cuidado com a alimentação, 

consegue manter a forma, possuindo um corpo considerado ideal na concepção das demais 

alunas. Viaja frequentemente com seu parceiro, optou por não casar, e é apontada como 

exemplo a ser seguido pelas colegas de academia. Lembro-me de situações em que as alunas a 

chamavam, ao invés da professora, para pedir orientações quanto aos exercícios: “...amizade e 

filhos foram as pautas de hoje; a vida de Helena foi apreciada como referência: ‘queria uma 

vida dessa, sem aperreio’, falou Luciana...” (Diário de campo, 14.10.13). 

Helena exerce uma influência em todo o grupo, sua opinião é respeitada por todas, 

professora e alunas. Os aspectos relacionados à autonomia e à independência, característicos de 

seu modo de vida, fazem com que ela seja apreciada pelas demais mulheres, por a associarem 

a um ideal de liberdade. Manfio (2007) contribui para essa concepção, ao afirmar que, nos dias 

atuais, o desejo de ser livre torna-se um imperativo, o que confere, inclusive, prestígio social, 

um status:   

 

O corpo abriga os perigos, incertezas e riscos que caracterizam as relações sociais 
contemporâneas. A autonomia no processo de individualização parece ser o anseio 
principal do sujeito, embora esteja atrelada a vários outros fatores determinantes no 
decorrer desse, também por ele, tão desejado status. A abertura rumo à possibilidade 
de autonomia para as atitudes do cotidiano e para as relações com as outras pessoas, 
ultrapassa os desejos íntimos de cada um e defronta-se com consequências sociais 
inimagináveis (MANFIO, p.18, 2007). 

 

 
Novaes (2013, p. 51) identifica que “somente as estruturas societárias do tipo 

individualista produzem um corpo como um elemento isolável do homem”, percebendo no 

corpo “uma forma específica de individuação que tem como característica fundamental fazer 
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com que o indivíduo distinga-se dos seus semelhantes”. Baseando-se em Le Breton (1990 apud 

Novaes, 2013), destaca que, sendo “a marca do indivíduo e o lugar que, por excelência, delimita 

sua soberania [...] o corpo faz a fronteira entre o individual e o social”.  

Corroborando esse entendimento, Elias (1994, p.108) aponta a individualidade “do 

sujeito como uma qualidade estrutural de sua auto regulação em relação a outras pessoas e 

coisas”. E ainda assinala que nas “sociedades urbanizadas, escolher por si entre as muitas 

alternativas é exigência que logo se converte em hábito, necessidade e ideal. Ao controle do 

comportamento pelos outros vem juntar-se um crescente autocontrole em todas as esferas da 

vida”. Tal autocontrole é exercido na disciplina, e efetivado no cumprimento de uma vida 

regrada. O controle da própria vida está revelado no corpo disciplinado, corpo este que se torna 

destaque e aumenta seu prestígio com as demais integrantes da turma. 

 O comportamento controlador também é característico da professora da academia que, 

desde o início da pesquisa no bairro, foi referenciada pelas moradoras como uma pessoa de 

postura austera e rígida. A partir de tantas referências, acabei construindo uma imagem de uma 

mulher forte, alta, com postura militar; porém, ao vê-la pela primeira vez, tive uma excepcional 

surpresa: tratava-se de uma mulher de baixa estatura, loira, em torno dos seus 40 anos, com um 

corpo curvilíneo bem delineado e proporcional, sem excessos. Inclusive, ela mesma reconhecia 

sua conduta austera, como no trecho: “Hoje, pela primeira vez, vi a professora reconhecendo o 

seu jeito arbitrário de ser, referindo que sua postura autoritária era conhecida entre amigos e 

familiares: ‘Tenho fama de general, sou exigente mesmo!’” (Diário de campo, 08.07.13). 

Passei por várias situações que reforçavam o aspecto severo nas posturas da professora. 

Exigente, ela sempre reforçava a necessidade que eu tinha de perder peso, diminuir minhas 

medidas, controlar a alimentação, transmitindo a necessidade de disciplina como requisito para 

a conquista da saúde.  

Ao fazer parte do cotidiano da academia, identifiquei várias mulheres que têm a 

professora como um referencial a ser seguido. Apesar de, no início da pesquisa, ter identificado 

inúmeras referências dos aspectos disciplinadores vivenciados por antigas frequentadoras, 

passei a construir uma nova forma de olhar o mesmo lugar: descobri todo um conjunto de 

mulheres que usufruem e pactuam com a dinâmica da academia, identificam a professora como 

um exemplo de responsabilidade, dedicação e competência. Ao mesmo tempo havia um 

cuidado, da parte da professora, de ser um exemplo e não “desapontar” as alunas: 

 

Lembrei de uma das intervenções da professora durante a aula, ela falou que não podia 
permitir que seu ritmo de exercícios fosse menor que o das alunas. Assim, tinha que 
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ter fôlego para todas as aulas, principalmente nas turmas da tarde, turno no qual as 
alunas gostavam de exercícios mais intensos (Diário de campo, 26.06.13). 
 
 

Por várias vezes busquei dialogar com a professora mais estreitamente, contudo o ritmo 

das atividades no cotidiano da academia não propiciava um momento oportuno para 

conversarmos com calma, até que em uma sexta-feira fui à academia no turno da tarde para 

vivenciar um pouco da dinâmica de outro turno. Ao chegar lá, havia apenas uma aluna na esteira 

e a professora estava sentada em um batente, ao me ver, ela declarou que aquele não seria um 

dia bom para fazer a pesquisa, pois na sexta-feira à tarde o fluxo de alunas era bem reduzido, 

então falei que não haveria problema. Assim, encontrei a oportunidade ideal para conversarmos 

sobre sua trajetória profissional na academia, como está descrito no trecho abaixo do Diário de 

campo:  

 

A professora revelou que abriu a academia pouco tempo depois do nascimento de sua 
primeira filha, e como o marido era ciumento, não queria que ela trabalhasse com 
homens, enfatizando que já fora muito assediada em sua vida profissional por alunos. 
Ela preferia o trabalho com o público feminino, o que acabava se tornando um aspecto 
positivo pelo diferencial em relação às outras academias. Relatou que o ponto inicial 
da academia era em outro local no bairro e que, no início (há 11 anos atrás), dividia o 
negócio com outra profissional. Não teve o apoio de ninguém para abrir a academia, 
o marido era contra e só após alguns meses ganhou um aparelho de som dele. Hoje o 
ponto é alugado e a rotina profissional exige muita dedicação da professora: “Tenho 
que correr muito para chegar à academia, moro do outro lado da cidade e com os dois 
filhos, tenho que me desdobrar”. Ainda referiu que, caso conseguisse passar em um 
concurso, fecharia a academia. Depois uma aluna chegou e mudamos a conversa. 
Porém, fiquei profundamente tocada com tudo que tinha acabado de ouvir... Acabei 
meus exercícios, me despedi e fui para casa bastante pensativa! (Diário de campo, 
16.08.13). 
 
 

Descobrir que o fator determinante na escolha da professora em trabalhar com o público 

feminino envolvia a imposição do marido, despertou em mim profundas inquietações: por trás 

daquela mulher determinada, forte, rigorosa, haveria uma relação de dominação materializada 

nas limitações que lhe foram impostas? Pus-me a refletir sobre o grau de autonomia possível e 

as negociações que permitiram que, de um lado, fossem mantidos os benefícios de uma vida 

em família, e do outro, a busca pela realização profissional com a abertura de seu próprio 

negócio. A partir daquele dia, a pesquisa se tornou ainda mais envolvente, pois descobri mais 

um diferencial daquele peculiar cenário de pesquisa. Alcançar o significado do modelo de 

feminino reproduzido nas práticas e discursos, tornou-se substancial para a compreensão do 

objeto em estudo, a corporeidade em sua ampla rede de significações. 

Whyte (2005, p. 11) afirma que “o estudo da ação social lida com as interações entre os 

indivíduos, vistos não como mônadas isoladas, mas como sujeitos ativos, atuando dentro de 
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redes e grupos sociais, num processo contínuo de mudança e reinvenção social.” Nesse 

contexto, dando continuidade à elaboração de um entendimento dos processos de interação 

social entre as mulheres, nos próximos tópicos abordarei os assuntos que estavam em pauta nos 

bate-papos descontraídos, nas conversas informais do cotidiano: religião, consumo, mídia, 

papel da mulher, referências ao masculino. Tratar dessas questões trará significativas 

contribuições para a compreensão da construção social do sujeito feminino na meia idade, 

reproduzida na academia.  

 

3.2 MULHER: O SUJEITO FEMININO DE MEIA-IDADE NO COT IDIANO DA 

ACADEMIA 

 

Discorrer acerca do tipo de feminilidade reproduzida no âmbito da turma que frequentei 

na academia, permitiu-me traçar o seguinte perfil de mulher (na turma específica em que me 

inseri): esposa, mãe, envolvida no trabalho doméstico e na prática religiosa, telespectadora de 

programas populares, bem informada sobre os produtos vendidos em revistas de catálogos. A 

análise do Diário de campo possibilitou-me identificar, em minha convivência com o grupo de 

mulheres, as discussões de ideias, a expressão dos modos de pensar e as práticas exercidas pelos 

sujeitos.  

Esses aspectos são importantes porque revelam “o corpo moral” e permite associarmos 

ao conceito de habitus que tem implícito na sua instância a noção de héxis corporal que envolve 

“um conjunto de estados habituais do corpo, o qual se manifesta nos agentes como uma prática 

corporal moldada e interiorizada pela aprendizagem [...] de maneiras internalizadas e duráveis, 

de se relacionar com o próprio corpo que encarnam” (PETERS, 2006, p.83). Sendo assim, 

Bourdieu (2011, p. 17) afirma que o “parece estar na ordem das coisas, naturalizado, é na 

realidade uma construção simbólica imposta a cada agente absorvida de acordo com as 

experiências vividas.” Enfatiza-se, portanto, a dimensão da expressividade corporal 

influenciada pelos valores instalados no meio social.  

 

3.2.1 Mulher-mãe: o exercício da maternidade em movimento  

 

 Frequentemente, as falas e atitudes das alunas pesquisadas evidenciavam a condição de 

mãe, exercida, muitas vezes, com a ausência da figura paterna. Mesmo as mulheres que 

residiam com seus maridos desempenhavam, prioritariamente, a função de cuidar dos filhos. 
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Hoje, ao chegar, identifiquei nas falas uma solidariedade para com a professora, seu 
bebê estivera doente a noite inteira e ela teve de levá-lo para a academia. Todas as 
mulheres que estavam na musculação comentaram que ela teria apoio, caso quisesse 
ir para casa com o bebê... “Minha gente, homem não casa, quem casa é a mulher, 
mulher que fica na pia, lava, passa, cuida da casa, dos filhos, já o homem continua 
com a vida de solteiro e só assina um papel.” (Diário de campo, 17.05.13). 
 
 

O exercício da maternidade foi motivo de ausência e até de desistência de alunas na 

academia. Em uma das minhas idas à academia no período da tarde, vi uma mulher que levou 

seu filho para ficar no local enquanto ela fazia os exercícios, inclusive no período de férias 

escolares. A professora ressaltou que ocorre uma evasão porque as alunas não têm com quem 

deixar seus filhos. Com relação a esse problema, é interessante enfatizar que o projeto da 

professora é organizar um espaço na sala de aeróbica apropriado para crianças, para as mães 

poderem trazer os filhos e assim não deixarem de ir à academia, o que colabora para fortalecer 

a imagem dessa academia específica como um “espaço de mulheres e para mulheres”.  

É importante salientar que a própria professora é mãe de dois filhos (uma menina e um 

menino), e desdobra-se para exercer a profissão e cuidar do lar: 

 

Hoje fiz aula de GAP, e chamou-me atenção o desabafo da professora durante os 
exercícios. Ela não pôde acompanhar a festa do Dia das Mães na escola do seu filho 
pequeno, pois tinha que dar aula, assumiu o compromisso com o trabalho, e chorou 
durante a aula! Falou que estava com o coração partido, explicou que a festa foi 
surpresa, ela não teve como se programar, e, entre lágrimas, continuou a aula... (Diário 
de campo, 14.05.13). 
 
 

No grupo de mulheres acompanhado por mim, a aluna Nilma acabou saindo da 

academia exatamente quando as crianças entraram em férias, para poder cuidar de suas duas 

crianças.  Ela referiu também a impossibilidade de participar da confraternização, caso esta 

fosse realizada na casa de praia de Tati, porque não tinha com quem deixar os filhos, além do 

que o marido também não teria permitido. 

 

Durante a aula o telefone de Nilma tocou, ela atendeu e era da escola dos filhos, a 
professora falou que seu filho mais novo estava com febre e seria melhor que ela fosse 
buscá-lo. Como Tati estava de carro, ela se prontificou em levar Nilma até a escola, 
elas saíram às pressas (Diário de campo, 18.11.13). 
 
 

 Scavone (2001, p.49) aponta a consolidação histórica de “uma ideologia que passou a 

exaltar o papel ‘natural’ da mulher como mãe, atribuindo-lhe todos os deveres e obrigações na 

criação do(a)s filho(a)s e limitando a função social feminina à realização da maternidade”, 
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acrescenta ainda que recai sobre as mulheres “a maioria das responsabilidades parentais” 

(Scavone, 2001, p. 49). 

 No contexto da academia de ginástica feminina é possível afirmar que a maternidade e 

a domesticidade também são elementos de prestígio social. Como afirma Del Priore (1993, p.26 

apud Desouza, Baldwin, Rosa, 2000, p.490) são forças sociais que “contribuíram para o longo 

processo de domesticação da mulher no sentido de torná-la responsável pela casa, a família, o 

casamento e a procriação, na figura da santa-mãezinha. Virgem Maria provedora, piedosa, 

dedicada e assexuada”. 

Outro aspecto característico desse modelo de maternidade é a “escolha reflexiva”, que 

envolve a decisão de ser mãe. Por vezes, a função da maternidade entrava em pauta na 

academia, quanto ao dilema de ser ou não mãe nos dias atuais, naquele grupo da turma das 8, 

eu e Helena éramos as únicas mulheres que não cumpríamos esse papel. Para Helena, o ideal 

de felicidade não depende da necessidade de ter um filho, porém o papel dela como mãe sempre 

foi citado nas falas, graças ao fato de ela ter sido professora de inúmeras crianças e tia de muitos 

sobrinhos, dessa maneira, tanto ela como o grupo legitimavam o seu papel de cuidadora para 

preencher a validada condição de mãe, o que reforça a importância dada ao modelo mulher/mãe 

na academia de ginástica: 

 

Novamente conversamos sobre ter ou não filhos: Helena afirmou ser feliz e realizada, 
apesar de não ter casado e não ter tido filhos: “Depois de aposentada, encontrei ‘meu 
véi’ e estou muito bem com ele. Sempre convivi com crianças, fui professora e tenho 
muitos sobrinhos, não senti falta de ter sido mãe” (Diário de campo, 29.10.13).  

 
 
 Elisabeth Badinter, na obra Um amor conquistado: o mito do amor materno, nos mostra 

que “o amor materno não constitui um sentimento inerente à condição de mulher, não é um 

determinismo, mas algo que se adquire, resultado de uma construção cultural” (BADINTER, 

1985, p. 2). Nesse sentido, é interessante refletir o processo histórico que envolve a mulher na 

sociedade ocidental. O sociólogo Pierre Bourdieu (2011, p.116) traz significativas 

contribuições ao resgatar que “as mulheres ficaram durante muito tempo confinadas ao universo 

doméstico e às atividades associadas à reprodução biológica e social da descendência; 

atividades (principalmente maternas)”. Para o autor, o trabalho doméstico tem por propósito:  

 

[...] manter a solidariedade e a integração da família, sustentando relações de 
parentesco e todo o capital social com a organização de toda uma série de atividades 
sociais ordinárias, como as refeições [...] ou extraordinárias, como as cerimônias e as 
festas destinadas a celebrar ritualmente os laços de parentesco e a assegurar a 
manutenção das relações sociais e da projeção social da família, ou as trocas de 
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presentes, de visitas, de cartas ou de cartões postais e telefonemas (BOURDIEU, 
2011, p. 116). 
 
 

O autor ainda ressalta o papel estratégico da mulher como mantenedora da unidade 

familiar, que, ao assumir uma gama de responsabilidades, sustenta o fardo da falta de uma 

retribuição financeira ao trabalho doméstico14, o que acaba provocando “uma desvalorização 

perante a sociedade” em relação às mulheres com seu tempo de dedicação “dado sem 

contrapartida, e sem limites, primeiro aos membros da família, e sobretudo às crianças” (2011, 

p.117). O autor indica que são as mulheres “que assumem o cuidado e a preocupação com a 

decoração na vida quotidiana, da casa e de sua decoração interior, e são também socialmente 

levadas a tratar de si próprias como objetos estéticos [...], à gestão da imagem pública e das 

aparências” (2011, p.119). Desta forma é que se perpetua a divisão sexualizante da estrutura 

social, que leva à separação dos papéis sociais em coisa de homem e coisa de mulher: 

 

[...] e cabe ao homem, nesse contexto, o papel produtor; à mulher, é reservado o papel 
reprodutor. O trabalho doméstico, apesar de constituir uma das formas de trabalho 
social, passa a ser considerado como não-trabalho e a mulher, como dona de casa. O 
espaço público, dominado pelos homens, é vedado às mulheres, confinando-as a uma 
marginalidade social e a um mundo subalterno (PEREIRA, 2012, p. 36). 
 
 

Scavone (2011, p.137) aponta o final dos anos 1960 aos meados da década de 1980 

como sendo um período em que entra em efervescência o debate feminista sobre a condição da 

mulher na sociedade, e, simultaneamente com a discussão desses ideais, se configuraram “as 

grandes mudanças ocorridas nas sociedades ocidentais pós-segunda guerra: aceleração da 

industrialização e da urbanização, inserção crescente das mulheres no mercado de trabalho, 

controle da fecundidade (sobretudo a pílula contraceptiva).” 

Frente às circunstâncias, ocorrem mudanças no padrão da maternidade, o que inclui a 

possibilidade de a mulher realizar uma “escolha mais reflexiva da maternidade” (2011, p.53), 

sendo que tal escolha está diretamente associada às condições sociais, econômicas e culturais 

de cada mulher. Nesse contexto, Scavone salienta que “a maternidade como escolha é um 

fenômeno moderno e contemporâneo que foi se consolidando no decorrer do século XX e a 

crítica feminista tem um lugar importante nesta reflexão”, todavia, a autora afirma que, na 

                                                           
14 “Em setembro/2011 entrou em vigor a Lei 12.470/2011 que possibilitou à dona de casa, de baixa renda, 
contribuir com a Previdência Social e garantir os principais benefícios previdenciários como aposentadoria por 
idade, por invalidez, auxílio-doença, pensão por morte, salário-maternidade e auxílio-reclusão, exceto a 
aposentadoria por tempo de contribuição. 
FONTE: http://www.guiatrabalhista.com.br/tematicas/inss-dona-de-casa.htm. Acesso em: 25 fev. 2014.  
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prática, “a maternidade continua sendo afirmada como um elemento muito forte da cultura e 

identidade feminina pela sua ligação com o corpo e com a natureza” (2011, p.56). Exatamente 

como se constatou no espaço da academia, as mulheres na meia idade reforçam a ideologia da 

maternidade, destacando-se o lugar paradoxal ocupado por Helena, que, apesar de ter seu lugar 

de destaque no grupo, de acordo com a avaliação que o grupo faz dela, no fundo tem na 

maternidade uma justificativa para uma lacuna que faltou ser preenchida. 

É importante frisar ainda a forte influência da religiosidade na determinação dos valores 

reproduzidos pelas mulheres na academia de ginástica, que para além da maternidade, interfere 

em toda a percepção de mundo desses sujeitos, perpetuando o ideal feminino dentro da lógica 

do marianismo. Assim, no próximo tópico, discutirei a incorporação desses valores no modo de 

vida cotidiano. 

 

3.2.2 Mulher de fé: o corpo sagrado   

 

A manifestação da fé é um aspecto extremamente característico do ambiente da 

academia de ginástica. A influência religiosa está impregnada nos discursos, incorporada na 

maneira de se apresentar, e revelada no espírito solidário. Destaco algumas situações nas quais 

foi possível identificar normas relacionadas aos valores religiosos. Uma das minhas 

interlocutoras, Luciana, uma das alunas evangélicas, chegava à academia vestida com sua longa 

saia e, ao entrar na academia, retirava-a, vestindo-a novamente antes de sair. Depois do primeiro 

mês na academia, ela desistiu da ideia da saia e, por orientação da filha, decidiu ficar indo e 

vindo com a roupa de malhar (bermuda de lycra e camiseta com top). Luciana chegou àquele 

espaço, incorporou hábitos que sinalizaram seu processo de socialização e, ao mesmo tempo, 

numa troca permanente de valores, sempre transmitia seus ensinamentos cristãos, na busca da 

“conversão” das frequentadoras daquele espaço: 

 

Tivemos aula de dança, fomos todas para a sala de aeróbica, Luciana permaneceu 
sozinha na sala de musculação, e revelou: “Dançar só para Jesus!”. Logo entendi que 
sua maneira de se vestir está associada à prática religiosa (lembrei que nos dias 
anteriores ela chegava com sua bicicleta, e usava uma saia longa; ao adentrar a 
academia tirava a saia, malhava com roupas da moda aeróbica, mas antes de sair da 
academia colocava novamente sua saia longa, e subia na bicicleta pedalando pelo 
bairro). Sua afirmação gerou toda uma repercussão no grupo, percebi muitos 
comentários entre as demais mulheres, críticas, incompreensões, colocações do tipo: 
“Dançando conosco não tem nada demais”, “estamos pensando na saúde”, “só tem 
mulher, e além do mais a dança é um exercício”... Logo o grupo fez referências a uma 
antiga aluna que praticava a religião evangélica e participava de todos os momentos 
com o grupo: “Ela apenas era calada, na dela, mas não deixava de dançar com a gente 
e também era evangélica” (Diário de campo, 29.05.13). 
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Registrei várias outras anotações que envolviam situações vividas por Luciana. 

Chamava-me a atenção o fato de ela, dentro da academia de ginástica, referir-se ao seu corpo 

como templo do Espírito Santo, daí o seu cuidado com a vestimenta, com o comportamento e 

com a maneira de se portar, externando reprovação quanto ao uso de tatuagens e piercings, e 

buscando sempre proceder conforme os princípios de sua religião. 

 

Hoje Luciana externou para as mulheres os ensinamentos do Bispo da sua igreja, 
alertou para a necessidade de vermos o corpo como templo do Espírito Santo: ”O 
Espírito Santo habita em nosso ser, por isso não devemos colocar piercings e 
tatuagens... A minha vestimenta é meu jeito de ser, sou assim, não vou mudar, não 
sou hipócrita, que faz uma coisa na frente e é outra pessoa por trás. Sou verdadeira!” 
desabafou Luciana (Diário de campo, 10.07.13). 
  
 

Luciana sempre se posicionava em relação à sua maneira de ver o mundo, e os preceitos 

religiosos impregnavam todos os aspectos de seus posicionamentos. A sua conduta buscava 

mostrar obediência aos ensinamentos de sua religião. Rigoni (2009, p.174) considera que “a 

religião constitui-se como uma instituição educadora do corpo dos indivíduos que a frequentam, 

pois quando um sujeito adere a uma religião, ele adota seus símbolos morais e incorpora as 

condutas sociais que as pessoas do grupo religioso esperam dele”, ideia que pode ser 

identificada no seguinte registro: 

 

Hoje ao chegar observei que as revistas de lingerie estavam em pauta. Estávamos entre 
o término da aula da turma das 7 e o início da aula da turma das 8, as mulheres faziam 
brincadeiras de cunho sexual, todas ríamos. Brincaram com Luciana, que escolheu 
duas anáguas na revista, enquanto as outras alunas escolhiam suas calcinhas fio dental. 
Luciana referiu que pretendia, na próxima vez, levar a Bíblia para evangelizar aquelas 
mulheres (Diário de campo, 20.07.13).  
 
 

Logo o grupo passou a tratar Luciana como “irmã”, não mais a chamavam pelo nome, 

o que corrobora o aspecto religioso como um forte elemento na constituição da sua identidade. 

Com a incorporação dos preceitos religiosos dentro da academia, podemos verificar mais uma 

vez o exercício da negociação revelada na convivência de lógicas entre o sagrado (corpo-

templo), e a boa forma (corpo- estética): 

 

Para a sociedade do século XIX, aparência era algo relacionada à santidade, pois a 
moral e os bons costumes dessa época faziam do corpo um sinônimo de pecado, onde 
homens e mulheres se vestiam dos pés a cabeça, com o corpo totalmente coberto. 
Hoje, a ostentação, chamada de “boa forma”, dá ao indivíduo a liberdade de uma nova 
moralidade que determina novos padrões estéticos, apontando para um corpo 
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redescoberto, distintivo, deixando de agir por meio de regras pré-estabelecidas pela 
sociedade tradicional (DA SILVA, M. 2010, p. 98). 

 

Contudo, apesar dessa “nova moralidade” apontar uma nova forma de lidar com o corpo 

nos dias atuais, é possível perceber a associação do corpo à perdição da alma, pois, como afirma 

Rigoni (2009, p.174), em algumas religiões o “corpo (mundano) é considerado profano [...] pois 

é a parte do ser humano que está mais próxima do ‘pecado’ e das’ tentações’”. A integração de 

Luciana ao grupo de alunas revelou que, dentro do padrão de feminilidade para mulheres de 

meia idade constituído naquele espaço, não existe um comportamento único estabelecido, 

ocorrendo a convivência de lógicas variadas numa atmosfera de permanente negociação.  

Outro aspecto importante na reprodução da religiosidade no espaço da academia diz 

respeito aos posicionamentos da professora, que, sendo mórmon, sempre externa seus valores 

associados aos princípios de sua religião. Em uma das aulas, por exemplo, enquanto fazíamos 

os exercícios, ela narrava a experiência dos missionários de sua igreja, que dedicam suas vidas 

integralmente à prática evangelizadora. Ou ainda, numa ocasião em que conversávamos sobre 

a violência em João Pessoa, a professora demonstrou sentir-se segura porque aquele espaço 

havia sido “dedicado”, como se tivesse recebido uma espécie de bênção:   

 

A professora referiu que a academia nunca fora assaltada, mas pediu para evitarmos 
deixar as nossas bolsas expostas na sala de musculação. Ela logo nos tranquilizou, 
lembrando que seu ex-marido teve o cuidado de proteger a academia, e falou: “A 
academia foi dedicada!” (percebi que aquilo significa uma espécie bênção). Disse 
também que Deus abençoava aquele espaço, por isso nunca nenhum mal atingiu a 
academia. Ressaltou que ela era uma mulher de fé e gostava de orar sempre! Apesar 
disso, algumas alunas mencionavam a cautela que ela deveria ter, porque aquele é um 
espaço frequentado apenas por mulheres e o mundo anda muito violento! (Diário de 
campo, 02.09.13). 
 
 

As regras morais determinavam diversas condutas, baseadas em princípios religiosos, 

de modo que era comum se notar uma postura vigilante. Vários registros do Diário de campo 

remetem às situações associadas às condutas que tem por base a obediência a tais princípios: 

“A receita do coquetel a ser servido na confraternização foi mostrada à professora, que leu e 

referiu não ingerir bebida alcoólica: primeiro por obediência, segundo por conta de 

medicamentos e terceiro por ter medo de ficar bêbada! (Diário de campo, 06.11.13). 

Identificamos, portanto, que no âmbito da academia estão presentes prescrições das mais 

diversas esferas que se reforçam mutuamente: a de cunho religioso, a médica e, por fim, a de 

gênero. Esta última perpassa a construção de um padrão de comportamento feminino que não 

apropria o consumo do álcool às mulheres, dando origem a modelos “sancionados pela 
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convenção social, e então se tornam corretos e apropriados, originando princípios de conduta” 

(VEBLEN, 1989, p. 7 apud DA SILVA, V. 2010, p. 294). 

Na obra Vigiar e Punir (1987, p.119), Foucault ajuda a refletir sobre as normas 

disciplinares que são impostas ao corpo, e afirma que a disciplina “fabrica corpos submissos e 

exercitados, corpos ‘dóceis’. A disciplina aumenta as forças do corpo (em termos econômicos 

de utilidade) e diminui essas mesmas forças (em termos políticos de desobediência).” E, nesta 

perspectiva, acrescenta: “ao corpo que se manipula, se modela, se treina, que obedece, 

responde, se torna hábil ou cujas forças se multiplicam. [...]. É dócil um corpo que pode ser 

submetido, que pode ser utilizado, que pode ser transformado e aperfeiçoado”. Nesse sentido, 

as normas a que o corpo está submetido, dentre as quais as do contexto religioso, o associam a 

uma instância de disciplina que o torna obediente (adaptado), com base nas regras morais, como 

por exemplo: não dançar, não ingerir bebidas alcóolicas, não usar roupas curtas etc. 

Outro episódio interessante para pensar a relevância da inserção religiosa para a “turma 

das senhoras” envolveu o cuidado demonstrado por uma das mulheres, a qual, apesar de 

separada do primeiro marido, não queria manter relações sexuais com o novo namorado porque 

não era casada com ele. Esta situação gerou todo um debate, no qual em que as mulheres se 

posicionavam, e pude presenciar diferentes opiniões acerca da situação: 

 

Uma das mulheres relatou seu cuidado de não praticar relações sexuais com o parceiro 
antes de se casar (pela segunda vez), por conta da religião. Ela não poderia 
envergonhar seus pais e seus filhos, necessitando casar antes do ato sexual. Essa 
colocação gerou uma divergência de opiniões entre as alunas, me envolvi na conversa, 
buscando ouvir as variadas opiniões. Luciana falou: “Você deve esperar no Senhor, 
buscar se reconciliar com o pai de seus filhos. A Bíblia diz que a mulher deve ser 
submissa ao marido. Ore de joelhos em seu quarto! Você ora em voz alta? Você não 
deve orar em voz alta, o Diabo escuta, ele é astuto. Pode querer te confundir, enviar o 
lobo em pele de cordeiro. A Bíblia foi escrita pelo Espírito Santo e devemos respeitar 
a palavra!”. Logo Helena opinou: “Que casar o que? Acho que você deve aguardar, 
não se precipitar, casar logo assim não, homem é bicho safado. A Bíblia é machista. 
Sou católica, mas sempre questionei as colocações machistas da Bíblia, não se 
precipite e namore ‘beeem’ muito!”, e Leila completou: “Não me meto nesse tipo de 
discussão, quando as opiniões são diferentes prefiro silenciar!” (Diário de campo, 
10.07.13). 
 
 

A calorosa discussão terminou com Luciana e Helena se distanciando, indo cada uma 

para um lado da sala. Foi bastante interessante presenciar uma discussão que envolve o corpo 

dentro da perspectiva religiosa, em uma lógica totalmente contrária ao que se preconiza no 

âmbito de uma academia de ginástica. Com isto identificamos que, para além da estética 

corporal, existem outras possibilidades de pensar o corpo: 
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Ao longo da história, o corpo tem passado, predominantemente, por diversas 
transformações significativas para o homem. Porém, nem sempre, o corpo foi pensado 
somente sob um prisma ou uma forma estética, mas também, como um lugar de 
pecado dentro de um contexto sociocultural particularmente estável pelos seus meios 
tradicionais político-religiosos e filosóficos (DA SILVA, 2010, p. 96). 

 

 
A prática de uma religião é externada em várias situações, por exemplo, Leila fica 

sempre de olho no relógio para não se atrasar e correr o risco de perder o horário da sua “Santa 

Missa” transmitida pela televisão. Um outro caso relaciona-se com o estilo musical ouvido no 

ambiente da academia, como no dia em que a professora fez o alongamento final da aula ao 

som de uma música gospel, o que foi extremamente bem aceito pelo grupo: “...chamou a minha 

atenção o fato de a última parte da aula de aeróbica, o alongamento, ter tido uma música gospel 

ao fundo, chamado de ‘louvor’ por algumas delas. Algumas cantavam, acompanhando: ‘Eu 

amo esse louvor’, expressavam elas” (Diário de campo, 20.07.13). Esta situação enfatiza a 

religião neste espaço não como um assunto doméstico, e sim de ordem pública. 

Cabe destacar, ainda dentro da perspectiva da moral religiosa, a prática da solidariedade 

como um aspecto presente no cotidiano das relações. Um exemplo observado na minha vivência 

no campo, foi a tensa situação descrita em Diário de campo, que retrata exatamente a 

manifestação solidária presente no cotidiano das relações na academia: 

 

Havia chegado à academia e iniciado minha série de exercícios, quando ouvi um forte 
barulho de carros em alta velocidade, e logo depois observei uma correria, saí da 
esteira e corri para porta, para ver o que estava acontecendo. Foi um assalto a uma 
mulher, ocorrido na esquina por trás da academia. Populares viram a cena e correram 
atrás do assaltante, que roubou uma moto, o que resultou em uma perseguição que 
terminou exatamente na calçada em frente à academia. O fato gerou um impacto muito 
forte em todas as mulheres que estavam presentes na academia. As mulheres se 
aproximaram do tumulto e trouxeram a vítima do assalto para ficar dentro da academia 
conosco, ela chorava muito, estava nervosa, pegamos uma cadeira, demos água, e 
ligamos para os seus familiares. Seu nome era Ana e ela relatou o medo que sentia 
por trabalhar com menores infratores, no CEA. Temia que seu rosto fosse gravado 
pelo assaltante, mas todas nós a acalmávamos, até a chegada de seus familiares. 
Enquanto isso, do lado de fora, outro grupo de mulheres da academia tomou parte 
quando elas viram que o assaltante estava sendo agredido pelos populares: “Eu vou lá 
pedir para parar de bater nele! Ele já está preso, para que ficar batendo tanto nele?”. 
Algumas delas tiveram bastante coragem e enfrentaram os populares mais exaltados, 
pediam para pararem com a agressão. Sofreram indiferença, e foram rechaçadas: “Não 
se metam, não. Saiam já daqui!”. Fui mais próximo ver a situação, as mãos do 
assaltante estavam amarradas, ele estava ao chão, com muita gente ao seu redor, 
esperando a chegada da viatura policial. Fui eu quem falei com a Central de Polícia, 
com o marido e o pai da vítima, expliquei o endereço da academia. Ana saiu 
acompanhada dos amigos de trabalho para prestar queixa na delegacia, e aos poucos 
as coisas foram se acalmando... A coragem e ao mesmo tempo a sensibilidade 
retratada pelas atitudes daquelas mulheres me deixaram muito comovida: a 
solidariedade presente no ato de defesa ao assaltante, e ao mesmo tempo, a 
sensibilidade do cuidado com a vítima. Todo esse acontecimento rendeu uma boa 
parte da manhã, e quando as coisas se acalmaram, unanimemente decidimos que 
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ninguém tinha pique para fazer exercícios físicos. Nessa manhã todas fomos para casa, 
e minha reflexão girou em torno do fenômeno social que eu acabara de presenciar: 
violência urbana, violência contra a mulher, as reações contrárias à violência física 
que o assaltante sofrera dos populares... (Diário de campo, 05.06.2013). 
 
 

A prática religiosa é um elemento-chave para a compreensão da sociabilidade 

desenvolvida na academia de ginástica, ao determinar condutas, regular comportamentos, 

estabelecer regras, influencia toda uma visão de mundo que se materializa nos corpos, e assim, 

nas práticas sociais de uma forma mais ampla. Todavia, para além da perspectiva de uma 

piedade cristã, de mulheres solidárias, cuidadoras, afetivas, não podemos desconsiderar o 

sentido da cidadania imbrincado na atitude de defender o assaltante, sendo a lei e não a vingança 

o que deve ser aplicado sobre o transgressor. 

 

3.2.3 Mulher antenada: moda, compras e mídias 

 

No ambiente pesquisado, foi interessante examinar o consumo que envolve as escolhas 

e os gostos, o modo de vestir-se, a compra de produtos, a audiência aos programas televisivos. 

Refletir a respeito de tais questões torna-se necessário para a compreensão dos aspectos que 

influenciam a integração dos indivíduos do ponto de vista do uso, ou seja, a questão da 

sociabilidade abrange o conjunto da vida social, o que inclui a lógica do consumo. 

Acerca da moda fitness, representada na maneira de vestir das alunas, observei que a 

variedade de roupas de malhar é bem diversificada entre elas, e que quase não ocorre repetição 

de roupa na mesma semana. Pode-se dizer que todas as mulheres estão “antenadas” com as 

novidades, usando roupas modernas e compostas. Geralmente, as alunas vestem calça legging, 

top, camiseta, tênis com meia cobrindo todo o tornozelo. O uso de short é visto com menor 

frequência. Já a professora incluía também em seu visual macacão e short-saia das mais 

variadas cores e estilos. Presenciei várias conversas sobre marcas de roupa de academia (uma 

manhã cheguei e algumas delas conversavam sobre a originalidade de uma marca e a falta de 

qualidade das imitações). Outra coisa interessante é o uso de bolsas: são feitas de pano, onde se 

colocam toalha, chaves (de casa, do carro), celular, dentre outros objetos.  

Na academia, o comércio de produtos é bastante comum. No período da pesquisa adquiri 

diversos produtos que me foram ofertados: garrafa esportiva, rímel, conjunto de sombras, 

demaquilante, camiseta da academia, sapato, sabonete líquido. Várias mulheres das turmas das 

sete e das oito horas são revendedoras e consultoras de cosméticos, artigos para o lar e lingerie, 

principalmente das marcas AVON, Natura, DeMillus e Mary Kay. Na turma das oito, as alunas 
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Gabriela e Leila levam as revistas de catálogo, as mulheres debatem entre elas sobre os produtos 

e adquirem principalmente maquiagens e artigos para o lar.  

Em minhas notas de campo, também identifiquei inúmeras referências aos programas 

televisivos, e por vezes o bate-papo da manhã girava em torno dos reality shows “Medida 

Certa”, “Além do Peso”, “A Fazenda”, “The Voice Brasil”, da novela das nove “Amores à 

Vida”, além dos programas “Amor e Sexo”, “Globo Repórter” e “Programa do Samuka”, este 

último pertencente à rede local. O quadro abaixo esquematiza de forma resumida a 

caracterização de cada um desses programas. 

 
QUADRO 3: Resumo de Programas de TV citados na Pesquisa 

PROGRAMA EMISSORA ABORDAGEM 

 

 

 

Medida Certa 

 

 

 

Globo 

Reality show exibido aos domingos como um dos quadros do 

programa Fantástico, em que os participantes aceitam o desafio 

de buscar uma vida “mais saudável” através da prática de 

exercícios físicos e mudanças na alimentação, com o 

acompanhamento de uma equipe de profissionais (educador 

físico, nutricionista, médico). O objetivo é alcançado se o 

participante atingir a redução medidas, perda de peso, 

adequação dos exames metabólicos. Os participantes são 

pessoas famosas, como jogadores de futebol, cantores(as), 

atrizes e atores. 

 

 

 

Além do Peso 

 

 

 

Record 

Reality show que tem a mesma proposta do “Medida Certa”, 

porém os participantes são pessoas comuns com obesidade 

mórbida. Divididas em dois grupos, compartilham o cotidiano e 

competem em busca de atingir as metas estipuladas. O insucesso 

no alcance das metas resulta na saída do participante do 

programa. 

 

 

A Fazenda 

 

 

Record 

Reality show em que pessoas famosas ficam confinadas em uma 

fazenda e lá participam de seu cotidiano. A cada semana um 

participante é eliminado, conforme votação do público, e o 

vencedor recebe um prêmio em dinheiro. 

 

Amor à Vida 

 

Globo 

Telenovela exibida no horário das 21 horas, no período de 

maio/2013 a janeiro/2014 que abordou questões como 

preconceito, autismo, homofobia, destacando-se a interpretação 

do par romântico protagonizado por um casal gay. 
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Amor & Sexo 

 

Globo 

Programa exibido por temporadas desde o ano de 2009, conta 

com a participação de convidados e aborda assuntos 

relacionados à sexualidade. 

 

 

Globo Repórter 

 

 

Globo 

Programa que vai ao ar uma vez por semana, com reportagens 

sobre temas variados. Este programa entra em pauta nas 

conversas da academia apenas quando exibe temas relacionados 

à alimentação. 

 

The Voice Brasil 

 

Globo 

Reality show em que os competidores são cantores que 

disputam, em um concurso semanal, a possibilidade de serem 

considerados “a melhor voz do Brasil”.  

Correio Verdade 

(Programa do 

Samuka) 

TV Correio 

(Rede local) 

Telejornal veiculado no horário do meio-dia, de segunda a 

sábado. De cunho sensacionalista, utiliza-se de linguagem 

popular e apelativa, e tons de comicidade, obtendo altos índices 

de audiência.  

 

Quando a novela entra em pauta, geralmente é para se comentar os capítulos do dia 

anterior, ao passo que o “Programa de Samuka” é referido quando a violência está em debate 

(geralmente quando ocorre um crime de grande repercussão). Contudo, a maioria dos 

programas televisivos abordados entra em discussão para que se comente sobre os corpos dos 

participantes, dietas, exercícios físicos e assuntos afins: 

 

Novamente “A Fazenda”  foi pauta de discussão, principalmente o corpo de Sheila 
Carvalho. Gabriela comentou: “Ela pega muito peso, faz exercícios muito difíceis, é 
incrível!”, e Telma acrescentou: “Ela vai para a final, se Deus quiser!” Novamente o 
corpo dos participantes foi tema de comentário, e os homens qualificados como feios. 
Uma delas falou que foi emocionante ouvir a história de vida dos participantes: “Me 
tocou muito!” (Diário de campo, 28.06.2013). 
 
 

Siqueira & Faria (2007, p.186) observam que a mídia “não inventa, mas reflete, em seu 

modo de produção industrial, de massa, tendências, aspectos de determinados grupos sociais. 

Realmente, reforça em grande escala alguns desses valores, fazendo-os parecer os ‘verdadeiros 

valores’.” Por seu turno, Baldanza & Abreu (2006, p. 2) mencionam que “as mídias de massa, 

em especial a TV aberta, pelo seu poder de abrangência e penetração podem potencializar a 

‘indústria cultural da beleza’, e difundir ideais e valores estéticos padronizados como modelos 

‘aceitáveis’ de beleza”, referindo ainda o papel fundamental das mídias em nossa sociedade, 

uma vez que as mesmas detêm o “poder e penetração material e simbólico no quotidiano das 

pessoas” (BALDANZA & ABREU, 2006, p. 2). 
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Os programas “Medida Certa”, da Rede Globo e “Além do Peso”, da Rede Record 
foram pontos de pauta. Os corpos das mulheres-fruta foram referenciados como 
“exagerados”. O uso de substâncias anabolizantes foi reprovado nos discursos das 
mulheres. Gracyanne Barbosa e Joana Prado foram citadas como exemplos de 
mulheres que haviam exagerado em suas mudanças corporais: “Horríveis”, segundo 
elas (Diário de campo, 29.11.2013). 
 
 

A partir das opiniões externadas, podemos perceber como as mulheres reagem ao padrão 

do corpo “bombado”, tão difundido na mídia. Mais uma vez o feminino pode ser refletido: 

exagerar quer dizer se aproximar do masculino, representado pelo excesso de músculos. É 

fundamental, portanto, enfatizarmos que os padrões impostos pela mídia, na concepção das 

mulheres, são passíveis de negociação. Baldanza e Abreu (2006) identificam que na TV 

atualmente se constata um enorme contingente de esforços de padronização da beleza. Ao 

analisar os vários registros em que programas televisivos são abordados, pode-se problematizar 

o papel normatizador da mídia na disseminação de valores: 

 

A imprensa, enquanto produtora de cultura de massa, alimenta-se de fluxos de 
singularidades para produzir, dia a dia, individualidades serializadas. 
Democraticamente ela “amassa” os processos de vida social, em sua riqueza e 
diferenciação, e, com isso, produz, a cada fornada, indivíduos iguais e processos 
empobrecidos (GUATARRI, 2000 apud SIQUEIRA &FARIA, 2007, p. 178). 
 
 

Dessa forma, constata-se a reprodução de estereótipos disseminados nas práticas de 

consumo: o que vestir, o que comer, o que assistir, etc. No caso da academia, verificamos que 

as mulheres reagem a esses padrões ajustando-os às suas concepções, apesar de os valores 

legitimados na prática social do consumo colaborarem para reforçar padrões, como afirma 

Giddens (2002, apud Goldenberg, 2004, p. 96): “Os meios de comunicação de massa 

rotineiramente apresentam modos de vida aos quais [...] todos deveríamos aspirar; os estilos de 

vida mais prósperos são [...] retratados como dignos de imitação”. E acrescenta que “[...] sem 

dúvida as telenovelas e outras formas de entretenimento na mídia, são válvulas de escape – 

substitutas das satisfações reais que não podem ser alcançadas nas condições sociais normais” 

(Idem, p.96). O que vimos na academia é que o consumo faz parte da construção de um tipo de 

feminilidade que busca um corpo permeado pelos padrões maternal, midiático, religioso entre 

mulheres de meia-idade.  
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3.3 ELAS SOBRE ELES: QUANDO O MASCULINO ENTRA EM CE NA 

 

 Um dos temas mais comuns em pauta nas horas de conversa são as experiências que 

envolvem a relação das mulheres com seus parceiros. A opinião dos maridos, as angústias 

vividas no convívio cotidiano, inclusive o controle exercido sobre seus corpos (no uso de suas 

roupas, na vigilância constante da forma corporal, entre outros exemplos). Muitas das 

referências à figura masculina utilizam expressões do tipo “homem não presta”, “homem é 

safado”, “homem nenhum é santo”: 

 

Observei que elas falavam sobre um rompimento de um relacionamento amoroso de 
uma mulher, que foi referenciada como “burra” por ter se anulado para o marido, e, 
tendo se submetido a todas as vontades dele, ainda assim foi trocada por outra 
facilmente. Ela saiu de casa e ficou prejudicada, elas falavam: “Homem não presta, 
homem é safado, ela fazia todos os serviços de casa, não deixava ele fazer nada, uma 
mulher boa, usava até roupa sexy para agradá-lo”; outras alunas afirmaram saber de 
quem se tratava, e logo a professora referiu: “Ela é ótima, só tem um defeito: 
engordou, eu avisei para ela se cuidar! Se descuidou da aparência”. “Mulher tem que 
estar arrumada”, falou outra aluna (Diário de campo, 12.07.13). 
 
 

É cabível opinar que, apesar da emissão de opiniões “depreciativas” em relação à figura 

masculina por parte das alunas da academia, essas opiniões apenas reforçam todo um discurso 

arraigado em nossa sociedade, por meio do qual a figura masculina é enaltecida e a mulher é a 

culpada pela sua condição: uma vez que ela “não se cuidou como deveria”, a “traição” estava 

justificada pela “aparência descuidada” da mulher que estaria acima do peso. Deparei-me com 

outros registros nas minhas anotações que servem para reforçar tal discurso, em um desses 

registros, Tati relata a cobrança do marido quanto à sua adesão a uma dieta e à prática de 

exercícios físicos. O discurso das próprias mulheres legitimou seu papel de sujeito 

responsabilizado quando o marido de Tati compareceu na academia, e o comentário geral era 

que ela tinha que se cuidar por conta do marido! 

Ainda a respeito desse assunto, tive oportunidade de participar de várias discussões que 

me permitiram perceber a reprodução de todo um discurso de uma sociedade em que a norma 

machista está embutida, exposta em afirmações do tipo mulher é um bicho complicado, ou 

mulher dirige mal. Por exemplo, ao se referirem a uma mulher de outra turma que postou nas 

redes sociais fotos com roupas consideradas provocativas por elas, externaram: “Depois é 

estuprada e ainda pergunta o porquê”! Discursos semelhantes se perpetuam e refletem a 

ideologia dominante, como afirma Bourdieu:  
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A visão androcêntrica é assim, continuamente legitimada pelas próprias práticas que 
ela determina: pelo fato de suas disposições resultarem da incorporação do 
preconceito desfavorável contra o feminino, instituído na ordem das coisas, as 
mulheres não podem senão confirmar seguidamente tal preconceito (BOURDIEU, 
2011, p. 44). 
 
 

Logo abaixo transcrevo os trechos que remetem a situações nas quais se pode identificar 

as referências aqui problematizadas: 

 

“Meu marido foi cantado por minha amiga, eu jamais esperava isso dela, foi uma 
decepção”, falou uma delas. Achei interessante as opiniões externadas: ” Mulher é 
bicho ruim” , “Homem jamais dá em cima de mulher de amigos, mas a tal da mulher”! 
“Eu deveria ter nascido homem”. Nesse momento, uma das alunas contou que foi 
cantada por um homem casado, um vizinho, e que depois desse dia não queria mais 
contato nenhum com ele. E logo o assunto foi vinculado à religião: “[...] mas religião 
não muda ninguém, pode ser católico, evangélico, o que for, se a pessoa não prestar, 
não tem jeito. Eu conheço uma mulher que ia pra igreja para se agarrar com o pastor 
atrás da cortina da igreja!”... “Pois é, meu marido me contou que essa amiga minha 
deu em cima dele, depois descobri que ela era a maior safada do meu bairro! 
Nenhuma mulher casada é amiga dela, ela já é famosa! Ela ofereceu dinheiro ao meu 
marido para ele se separar de mim! Sei que homem nenhum é santo” (Diário de 
campo, 04.09.13). 
 
Quando a pauta foi o presente do amigo secreto, uma delas falou: “Mulher é um bicho 
complicado, você dá um presente e ela sai falando, tem uma língua! Eu falo com 
propriedade porque já tenho experiência. Assim, é melhor estabelecer o tipo de 
presente e podemos passar uma lista com a preferência de cada uma” (Diário de 
campo, 24.10.13). 

 

No pensamento de Bourdieu (2011, p. 17), o que “parece estar na ordem das coisas, 

naturalizado, é na realidade uma construção simbólica imposta a cada agente absorvida de 

acordo com as experiências vividas.” Enfatiza-se, portanto que quando os relacionamentos 

afetivos eram abordados, identificar várias situações em que as mulheres relatam suas difíceis 

experiências, principalmente as divorciadas, como Luciana, que contava as opressões que 

enfrentou com o ex-companheiro, e Telma, que se arrependeu de ter perdido tanto tempo com 

um casamento. Os conselhos que me foram dados eram no sentido de “ jamais depender 

financeiramente de homem, termine seus estudos”! O que traduz as experiências de mulheres 

de meia-idade, já “versadas” nas artes do amor e da decepção, capazes de avaliar suas trajetórias 

de vida. Nesse momento, há uma valorização de valores do individualismo – a autonomia e 

independência – que aparecem como “resultado” de experiências mal sucedidas. No fundo, 

podemos pensar que, se os homens fossem melhores e não tão safados, não seria necessário que 

as mulheres priorizassem estudos para não depender financeiramente de homens. Seria um 

individualismo do tipo “reativo”. Outro aspecto interessante é que essa postura individualista 

aparece em relação aos homens, mas não em relação aos filhos. Aqui mais uma vez se vê 
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negociação – elas seguem um padrão tradicional e moderno ao mesmo tempo, dependendo das 

esferas em questão.  

 

Em sua fala, Luciana revelou as opressões que passou com um de seus companheiros. 
Muito sofrimento, mas Deus agiu em seu favor para tirá-lo de casa, não ajudava em 
nada, bebia e fumava muito: “Casei com um homem da igreja e nunca sofri tanto: 
prostituição, vícios. Aprendi a lição”, ressaltou ela (Diário de campo, 20.07.13). 
 
Hoje mais uma vez falamos de decepção amorosa, identifiquei que as mulheres 
contavam em suas falas muitas realidades de decepção: uma delas referiu que 
aguardou muito a mudança do marido, quatro tentativas, os erros sempre voltavam, e 
ela achou melhor pôr um fim na relação: “Perdi ótimas oportunidades, acreditando na 
mudança do meu ex-marido. Hoje eu poderia estar numa vida de ‘grã-fina’, na praia 
e ‘tô aqui’.” Ela falou de um rompimento de outro relacionamento, de uma pessoa 
conhecida, em que, apesar de o homem não ter traído, o fato de a mulher priorizar o 
trabalho em detrimento dos serviços domésticos motivou o término da relação, 
pontuando: “Ele queria tudo prontinho na mesa, ele se quiser que faça!”. (Diário de 
campo, 12.07.13). 
 
 

Por sua vez, as mulheres casadas externam, nas entrelinhas sutis do cotidiano, aspectos 

que permitem refletir a relação de submissão, Nilma, por exemplo, justificou a impossibilidade 

de comparecer à confraternização de final de ano com o fato de o marido não querer: “Ele é 

ciumento”, alegou. Mesmo que ela levasse as crianças, como sugeri, o marido não queria que 

ela fosse. Em outra situação, o marido de uma delas a impedia de vestir roupas curtas, e houve 

ainda o caso ocorrido com Tati, em que o marido pediu para ela entrar na academia porque 

precisava “se cuidar”. 

Apesar de todas essas referências a experiências que sugerem uma submissão nos 

relacionamentos afetivos, é importante pontuar que observei outras situações, como a de 

Gabriela, que desenvolveu um ótimo vínculo com o ex-companheiro, a de Leila, que costumava 

referir-se a relação “tranquila” que estabeleceu com seu marido, e a de Helena, que sempre se 

referia ao namorado com muita afeição. 

É elucidativo trazer para o debate as contribuições de Goldenberg (2012, p. 371), a qual 

indica que, no Brasil, além do corpo constituir um capital importante, “o marido também é um 

capital”, acrescentando que “um marido, um casamento sólido e satisfatório” foram os itens 

mais valorizados nas entrevistas que realizou com mulheres na faixa etária entre 50-60 anos, 

das camadas médias e altas da cidade do Rio de Janeiro, no ano de 2007. O resultado de sua 

pesquisa mostrou que a presença do marido é “motivo de grande satisfação”, enquanto sua 

ausência é “motivo de infindáveis queixas e lamúrias”. Dessa maneira a pesquisadora citada, 

inspirada nas ideias de Pierre Bourdieu, instituiu o que chama de “capital marital”. 
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Acerca do pensamento de Bourdieu, é relevante fazer referência ao sujeito masculino 

para além dos discursos relacionados aos relacionamentos afetivos, relatando situações que 

envolvem a presença física de homens na academia, a presença de pesquisadores que, junto 

com a professora, desenvolviam estudos na área da fisiologia do corpo, do técnico que fazia a 

manutenção das máquinas, de um dos maridos das alunas, ou mesmo a de um antigo professor 

que era instrutor na academia. A seguir apresento relatos em que a presença masculina é 

destacada em minhas anotações: “As alunas mais antigas conversavam saudosas, lembrando 

um antigo professor que dava aulas na academia, faziam referências carinhosas e muitos 

elogios. Percebi que a presença masculina já foi frequente naquele espaço” (Diário de campo, 

12.07.13). 

 

Hoje estavam na academia dois pesquisadores o que fez com que a presença masculina 
fosse por mim refletida. As mulheres se mostraram reservadas e percebi a professora 
mais autoritária em sua postura. Um dos pesquisadores, envolvido na pesquisa, 
permaneceu todo o tempo calado, o outro era mais aberto e comunicativo. Percebi que 
hoje não existiram as conversas que rolam soltas quando estamos apenas nós, 
mulheres. Senti que a presença da figura masculina impediu o bate-papo coletivo, 
amplo e participativo. As conversas eram mais paralelas, reservadas, não ficou um 
clima descontraído, a presença de homens deixou mais incômodos no plano do não-
dito (Diário de campo, 27.06.13). 
 

Como descrevi em minhas anotações, a simples presença da figura masculina no espaço 

da academia era suficiente para retrairmos nossas posturas (alunas) ou assumir uma postura 

autoritária para legitimar uma posição (professora). Bourdieu (2011) afirma que o corpo 

feminino continua subordinado ao ponto de vista masculino mesmo após meio século de 

feminismo:  

 

O corpo feminino, ao mesmo tempo oferecido e recusado, manifesta a disponibilidade 
simbólica que convém à mulher, e que combina um poder de atração e de sedução 
conhecido e reconhecido por todos, homens e mulheres, e adequado a honrar os 
homens de quem ela depende ou aos quais está ligada, com um dever de recusa 
seletiva que acrescenta, ao efeito de “consumo ostentatório”, o preço da exclusividade 
(BOURDIEU, 2011, p. 40). 

 

Witzel (2012) elaborou um estudo em que problematiza a identidade do feminino 

reproduzida historicamente no clássico Chapeuzinho Vermelho, a partir de peças publicitárias, 

e retoma a discussão dos ideais de feminilidade nos dias atuais, apontando que: 
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[...] a sociedade medieval falava de uma menina sexualmente seduzida, que come a 
carne e bebe o sangue de sua própria avó15, dissolve-se; impõe-se, no lugar, os 
preceitos religiosos que se infiltraram no cerne dos modos de individualização do 
poder, produzindo outras verdades sobre o sujeito que segundo Focault (1988), 
precisou se reconhecer como sujeito moral, mediante práticas modeladoras que 
incidiam especialmente sobre a sexualidade do indivíduo (WITZEL, 2012, p. 506). 
 
 

Ao analisar o discurso normatizador de conduta das mulheres, a autora resgata o 

pensamento foucaultiano, tendo em vista que o pensador francês enfatiza que o poder “se 

concentra no corpo como máquina: no seu adestramento, na ampliação de suas aptidões, na 

extorsão de suas forças, no crescimento paralelo de sua utilidade e docilidade, na sua integração 

em sistemas de controle eficazes e econômicos” (FOUCAULT, 1988, p.151 apud WITZEL, 

2012, p. 508). 

É nesse sentido que a autora percebe a instauração de códigos de sociabilidade que 

estabelecem, desde os primórdios, regras de conduta em que “o corpo das mulheres não lhes 

pertencia, podendo ficar à disposição de lobos que quisessem usufruir” (Witzel, 2012, p.511), 

traçando assim um paralelo com o conto Chapeuzinho Vermelho, e complementando que, “na 

família, o corpo pertence ao marido que deve possuí-lo [...] mais tarde, a seus filhos, que o 

absorve, inteiramente. Na sociedade, pertence ao Senhor”, numa referência à influência da 

religião no controle dos corpos (PERROT, 2005, p. 447 apud WITZEL,2012, p. 511). 

Nesse contexto, é interessante notar que a academia feminina é escolhida pelas mulheres 

exatamente pelo fato de não haver homens naquele espaço. A maioria das alunas externava esse 

fator como determinante na escolha do local, conforme escrevi em uma das minhas anotações, 

em que uma das alunas comentou: “Academia com homem é ruim porque a gente não fica à 

vontade pra conversar o que quiser”. Quando foram questionadas por mim do porquê de 

optarem por uma academia feminina, a resposta dada unanimemente foi a de que se sentiam 

melhores nesse tipo de ambiente. 

A instauração dos “princípios e valores” foi o que o presente capítulo buscou aprofundar 

e trazer para reflexão. Modelos de feminilidade nos ajudam a compreender o corpo enquanto 

elo que estabelece relação com a sociedade, e o que nela está incluído: costumes, hábitos, 

crenças, moral, enfim, o meio sociocultural em que as relações cotidianas foram desenvolvidas.  

É importante destacar que identifiquei, ao longo do estudo, que a minha turma foi 

definida a partir do que eu transmiti através do meu corpo. A sugestão de que eu me 

                                                           
15 Witzel (2012) realiza, em seu artigo ”Discurso, poder e a moralidade (in)desejada da Chapeuzinho Vermelho na 
mídia”, um resgate histórico do clássico “ Chapeuzinho Vermelho”, e identifica várias versões (Darton,1996; 
Perrault, 1697) que foram sofrendo adaptações, influenciadas pela “preocupação de ordem moral” da época. 
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matriculasse na turma das oito horas ia além das vagas que existiam nessa turma (como me foi 

repassado). Meu corpo desde o primeiro instante transmitiu uma informação, e esta foi 

determinante em meu encaixe na turma sugerida para mim pela professora. Apesar de não me 

encontrar na “melhor idade”, o corpo gordo também é identificado como “limitado”, e, ao não 

se encaixar nos padrões ideais estipulados, pode ser facilmente enquadrado na categoria já 

discutida de “corpo desleixado”. 

Assim, como não poderia deixar de ser, o corpo propriamente dito esteve como centro 

de muitos momentos de bate-papo: menopausa, osteoporose, dietas, medicamentos. São 

exatamente as questões relacionadas ao corpo construído naquele espaço que pretendo abordar 

mais profundamente no próximo capítulo. Além disso, discutirei melhor o aspecto relacionado 

ao desafio de ser pesquisadora e, ao mesmo tempo, sujeito pesquisado, ao perceber que meu 

corpo foi determinante nos desdobramentos da pesquisa. 
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4 CORPOREIDADES ENTRE OS CORPOS DE MEIA-IDADE 

 

Situar brevemente o corpo no campo de estudo da Sociologia se faz necessário numa 

perspectiva de direcionar o foco investigativo que contribuirá para as análises trazidas neste 

capítulo, no qual discuto a corporeidade a partir das significações de tipos corpóreos produzidos 

e reproduzidos na academia e percebidos a partir da análise dos registros de campo. 

Inicialmente, é interessante citar a contribuição de Giddens (2004), que sustenta que a 

sociologia do corpo busca reconhecer a natureza profunda entre corpo e vida social, 

reconhecendo a influência das normas e valores dos grupos a que pertencemos sobre os nossos 

corpos. Le Breton (2011, p.29) complementa tal noção, ao destacar a importância de 

“compreender a corporeidade enquanto estrutura simbólica” e, assim, realça “as representações, 

os imaginários, os desempenhos, os limites que aparecem como infinitamente variáveis 

conforme as sociedades” (Le Breton, 2011, p.29). Para esse autor, torna-se fundamental que os 

estudos sociológicos que têm o corpo como referencial identifiquem a “natureza do corpo cujas 

lógicas sociais e culturais pretende questionar” (2011, p.31), com ênfase na dimensão simbólica 

resultante dos aspectos socioculturais que constitui a corporeidade. É exatamente essa 

construção corporal simbólica, resultante das relações sociais, que trataremos no presente 

capítulo. 

Nessa perspectiva, é fundamental reconhecer que, para além da condição física, existe 

uma interligação profunda dos corpos em suas experiências sociais, uma vez que: 

 

[...] antes de qualquer coisa a existência é corporal. Procurando entender esse lugar 
que constitui o âmago da relação do homem com o mundo, a sociologia está diante de 
um imenso campo de estudo. Aplicada ao corpo, dedica-se ao inventário e à 
compreensão das lógicas sociais e culturais que envolvem a extensão e os movimentos 
do homem [...]. O corpo produz sentidos continuamente e assim insere o homem, de 
forma ativa, no interior de dado espaço social e cultural (LE BRETON, 2011, p.7-8). 
 
 

 A partir dessa reflexão, torna-se essencial para a compreensão da lógica que envolve a 

corporeidade considerar o contexto espaço-temporal em que esse corpo está inserido. Kemp 

(2005) opina que, historicamente, o corpo possui funções sociais que demarcam a pertença ao 

meio: 

Em todas as culturas, extintas ou existentes, é possível constatarmos que o ser humano 
interfere em seu corpo, seja vestindo-o, adornando-o, pintando-o e inclusive 
modificando sua forma para se adequar a padrões de beleza vigentes, para finalidades 
rituais, ou mesmo para demarcar posição social. No corpo inscrevemos nossa 
experiência social, revelando nosso pertencimento (KEMP, 2005, p. 5). 
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Dessa forma, o corpo se torna elemento cultural de interação do homem com o meio em 

que vive. Bourdieu (2007) contribui com a reflexão de corpo socializado ao analisar a 

incorporação das estruturas do mundo social representada na forma de andar, comer, sentar, 

vestir, considerando o papel de aprendiz do corpo nessa relação com as estruturas. A 

experiência do corpo em sua relação com o meio social em que está inserido tem importantes 

implicações nos estudos do referido sociólogo, que, ao estruturar o seu pensamento sobre a 

mediação na relação existente entre o agente social e a sociedade, exprime que: 

 

O corpo e seus movimentos, matrizes de universais que estão submetidos a um 
trabalho de construção social, não são nem completamente determinados em sua 
significação, sobretudo sexual, nem totalmente indeterminados, de modo que o 
simbolismo que lhes é atribuído é, ao mesmo tempo, convencional e “motivado”, e 
assim percebido como quase natural (BOURDIEU, 2011, p. 20). 
 
 

 Bourdieu argumenta, portanto, que o corpo é socialmente exigido, uma vez que as 

condutas dos agentes são orientadas pela ordem social que influenciam os comportamentos; daí 

ressalta que “incorporamos, sob a forma de esquemas inconscientes de percepção e apreciação, 

estruturas históricas” (BOURDIEU, 2011, p.13). A partir dessas contribuições, o desafio de 

analisar o corpo no ambiente da academia de ginástica permitiu-me a identificação de tipos 

corpóreos a partir das tais ‘condutas dos agentes’ inseridos naquela realidade. Busco, 

consequentemente, construir um diálogo das categorias que envolvem desde a determinação de 

uma adequação corporal até um corpo inapto, para que assim possamos compreender os ideais 

corporais constituídos na academia, ou seja, as normas e valores que orientam as condutas 

corporais.  

De uma forma geral, a mim foi possível identificar paradigmas, de um lado o modelo 

idealizado do corpo-desejado, corpo-dieta, corpo-rejuvenescido, do outro, os tipos corpóreos 

que estão do lado oposto: corpo-desleixado, corpo-envelhecido, corpo-gordura. Além desses, 

identifiquei também conflitos de discurso concernentes ao dilema entre o corpo-saúde e corpo-

estética. Por fim, é interessante abordar o “corpo-laboratório”16, percebido nas entrelinhas do 

desenvolvimento da coleta de uma pesquisa na perspectiva da fisiologia corporal desenvolvida 

com algumas alunas. 

 

 

 

                                                           
16 Expressão presente no estudo de Gomes (2013). 
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4.1 CORPO-DESEJADO X CORPO-DESLEIXADO 

 

[...] nas academias pessoas admiram outras pela exuberante forma física que 
apresentam (chamam atenção por terem atingido o que se pode denominar como nível 
de distinção através da forma física apresentada ou “corpo ideal”). A aproximação e 
a interação com essas (por parte do indivíduo que não se distingue pelos capitais 
dispostos no corpo como elemento distintivo), pode gerar nele a sensação de encontro 
da maneira mais fácil de atingir o mesmo sucesso ou simplesmente a impressão em 
outras pessoas que existe ali uma ligação de laços de amizade. Tenta-se com isso, 
além de acumular o que Bourdieu (2001) chama de capital social (grifo meu), 
demonstrar que no contexto da academia (e somente ali) há uma relação de satisfação 
em decorrência dessa interação. O indivíduo que atingiu o “corpo ideal” “forma 
súditos” e seguidores, mostrando que realmente tem a “fórmula” para a “perfeição” e 
o “imperfeito” mostra que ao menos está no “caminho certo” [...] (MANFIO, 2007, 
p.46). 

 

Manfio, ao referenciar o conceito de capital social de Bourdieu, reconhece o corpo no 

âmbito da academia como elemento de integração. Associando essa ideia ao contexto da 

pesquisa, remeto-me ao posicionamento sobre “as meninas da noite que dão orgulho” à 

academia porque seus corpos são considerados “perfeitos”, bem como às impressões do tipo: 

“são todas bonitas”. Os comentários que elogiam o corpo feminino ressaltam o bumbum 

empinado, as coxas modeladas e cintura bem delineada como o tipo de corpo considerado 

bonito pelas mulheres. Aproximam-se desse ideal as mulheres consideradas “disciplinadas”, 

que mostram o resultado do seu empenho no próprio corpo, sendo, por esse motivo, 

incentivadas, motivadas e parabenizadas pelo resultado alcançado na estética corporal. Por isso, 

esse corpo mostrado como elemento de distinção denota o tipo corpóreo que categorizamos 

como corpo-desejado. 

 

Assim, os “ganhos”, esforços, conquistas, etc. são fenômenos auto-disciplinares. 
Todavia, as conquistas devem ser anotadas e notadas pelos outros. Deste modo, 
podemos, como categorias analíticas, dispor de, num primeiro plano, atos auto-
disciplinares e, num segundo plano, reconhecimento, aceitação social como forma de 
consolidação das conquistas (MANFIO, 2007, p. 30). 

 
 
É exatamente a observância das normas que reflete em resultados e, consequentemente, 

na aprovação por parte do grupo. A partir desse referencial, identificamos antagonicamente a 

categoria mulheres relaxadas que, em contrapartida, são referenciadas como mulheres 

preguiçosas, menos assíduas e menos dispostas. A partir das referências da professora e das 

alunas, podemos afirmar que é na turma das oito horas em que prevalece esse perfil, e assim o 

tipo corpóreo que categorizamos como corpo-desleixado. Já para estas mulheres, as abordagens 
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são prescritivas, expressa-se a necessidade de mudanças e melhorias na aparência corporal para 

aproximação do corpo-idealizado.  

É interessante observar que, enquanto a barriga tem que ser “perdida”, outras partes do 

corpo, como as pernas, não devem ser diminuídas; além disso, uma das principais preocupações 

com os resultados estéticos estavam em manter o bumbum no seu devido lugar. As referências 

ao bumbum eram constantes, no que concerne ao cuidado de não deixá-lo cair: muitos registros 

do meu diário fazem alusão ao que as mulheres chamam de bumbum espalhado, sendo esta 

uma referência ao bumbum caído, que está na ordem do inadequado, enquanto o bumbum 

empinado é o idealizado e caracterizado como um bumbum juntinho. 

É interessante ainda destacar que o corpo da professora instaura um modelo desejado, 

já que várias alunas a referem como um modelo de beleza, o que está reforçado, por exemplo, 

no banner que fica exposto na sala de aeróbica: uma foto da professora de corpo inteiro vestindo 

biquíni, o que corrobora o tipo de corpo ideal a ser seguido. Nesse sentido, o corpo-desejado e 

o corpo-desleixado estão inseridos no cotidiano da academia, e quanto mais elementos 

próximos do idealizado o corpo possua, mais apreciado e aceito será pelo grupo. 

 

4.2 CORPO-REJUVENESCIDO X CORPO-ENVELHECIDO  

 

Duas vezes por semana a professora acompanha uma mulher, com idade em torno dos 

70 anos, após a aula com a turma das oito. Em um dos nossos encontros na sala de musculação, 

perguntei: “Como a senhora se chama”? A resposta obtida me fez refletir sobre o tipo corpóreo 

que designamos corpo-envelhecido: “Não me chame de senhora, parece que sou velha” ... 

Percebi que, atualmente, o uso desse pronome de tratamento pode ser considerado um desacato, 

utilizá-lo pode parecer até ofensa. Como já referimos, o próprio perfil da turma é determinante 

nos tipos de discurso e práticas que envolvem esse grupo de mulheres, e a busca pela aparência 

jovial está inserida nos tipos corpóreos que abordaremos neste tópico. 

De uma forma ampla, os discursos reproduziam que o avanço da idade exige todo um 

conjunto de cuidados com a aparência no intuito de disfarçar os sinais de envelhecimento: 

gordura, cabelos brancos e flacidez são aspectos considerados favorecedores do 

envelhecimento, devendo, portanto, ser combatidos.  

O medo de envelhecer era constantemente externado pela professora, e foi interessante 

observar que Helena sempre retrucava suas colocações, com considerações do tipo “chegar aos 

60 não é problema, não vejo a hora de chegar os 60 para andar de ônibus gratuitamente”: 
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Durante a aula a professora falou: “Vamos malhar braço, a velhice tá chegando, morro 
de medo de ficar velha, quero não!” Uma das mulheres respondeu: “Pois não vejo a 
hora de completar meus 60, andar e passear pra todo canto”. A professora retrucou: 
“Mas tem que se cuidar, do que adianta ficar velha e doente?” (Diário de campo, 
26.11.13). 

 
 
O cuidado com o corpo é constantemente associado ao combate às doenças. Menopausa 

e osteoporose são manifestações do corpo em envelhecimento que estão constantemente em 

debate na academia, e lembro-me do dia em que Leila faltou à aula porque sentia dores que 

foram atribuídas às reações de seu período menstrual. A professora se posicionou afirmando 

que “o ruim de envelhecer é isso, quero que a minha menopausa demore! O bom é que faço 

muito exercício físico”.  

É válido neste momento dialogarmos com Vieira (2002, p. 24), que, ao debater acerca 

da medicalização do corpo feminino, identifica em Ehrenreich & English (1973), a “ideologia 

sexista na nossa cultura”, a partir do poder da medicina em “transformar eventos fisiológicos 

em doenças”, assim afirmando: “A ‘doencificação’ desse corpo apresenta-se como fruto de uma 

medicalização que a trata a gravidez e a menopausa como doença, transforma a menstruação 

em distúrbio crônico e o parto em um evento cirúrgico” (VIEIRA, 2002, p.24). A autora ainda 

destaca que, ao longo da história, o corpo feminino tem sido regulado através de normas: 

crenças mágicas, religiosas ou médicas. É nesse sentido que, na academia de ginástica, a prática 

de atividade física está associada ao corpo que sofre menos as consequências da menopausa, a 

exemplo do que ocorre com Helena, que, apesar de se encontrar no período da menopausa, não 

sentia nenhuma alteração em seu corpo, uma vez que ela toma as devidas precauções para não 

sofrer as consequências desse “mal”.  

Em relação ao conjunto de alterações fisiológicas do corpo, além da menopausa e da 

reposição hormonal estarem sempre em pauta, a saúde óssea também sempre estava no foco de 

orientações. A osteoporose era constantemente referida como um fenômeno subsequente à 

menopausa, e seus fatores de risco e as regras para a conquista de uma saúde equilibrada eram 

frequentemente lembrados: praticar exercícios físicos, não fumar, não beber, cuidar da 

alimentação.  

Menegon (1998 apud Mori & Coelho, 2004, p.179) realizou levantamento histórico 

sobre o sentido da menopausa, e indicou que os registros mais antigos sobre esse evento 

referem-se ao período clássico (Roma e Grécia) e medieval (Europa) [...]. O autor salienta que, 

antigamente, o sentido dado ao término do ciclo menstrual, ao fim da capacidade de procriação, 
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estava associado “à ideia de que o sangue - poluído e carregado de toxinas - uma vez retido no 

organismo, provocaria sua destruição interna, redundando no envelhecimento e degeneração de 

órgãos” (MORI & COELHO, 2004, p. 179). 

Mori & Coelho (2004) ressaltam ainda que, além dos aspectos de ordem biológica, os 

fatores socioculturais intensificam as mudanças ocorridas no período da meia-idade feminina, 

e a representação social de um corpo em envelhecimento sinaliza o distanciamento do ideal de 

juventude e beleza tão valorizado em nossa sociedade. Na presente pesquisa, percebe-se que as 

mulheres enfrentam as mudanças dessa etapa da existência, e a prática cotidiana de ir até a 

academia, por exemplo, se torna uma das estratégias de vivenciar a experiência do corpo em 

envelhecimento. 

  

4.3 CORPO-SAÚDE X CORPO-ESTÉTICA 

 
 

A seguir discutiremos os tipos corpóreos resultantes das noções de saúde e estética. As 

justificativas de frequentar a academia por vezes reproduziam a busca pelo cuidado com a saúde 

em detrimento ao cuidado com a aparência. Os discursos reproduziam a opinião por vezes 

repetida: “Não é só pela estética, é pela saúde”. Essa foi uma das principais expressões que ouvi 

na academia, e as alunas e professora, frequentemente, manifestavam aquilo que identifiquei 

como um verdadeiro dilema. 

O dilema a que me refiro nos permite trazer à discussão o debate que envolve a 

caracterização negativa da beleza, problematizado por Campos (2011) em seu estudo que 

envolve a relação existente entre beleza e construção do self entre intelectuais. Nesse estudo, 

Campos (2011, p.18) questiona se o fato de seguir determinados padrões estéticos significaria 

ou não futilidade, daí pondera: “Perpassando a sociedade como um todo, vários elementos nos 

mostram que esta futilidade parece ficar apenas na esfera da exterioridade ou do discurso”. A 

beleza, apesar de muitas vezes associada à ideia de futilidade, é sim um valor socialmente 

positivo. 

Refletindo sobre a estética enquanto aspecto insignificante, lembrei-me de alguns 

episódios que vivenciei durante minhas idas ao campo de pesquisa, quando minha família e 

alguns amigos me viam indo à academia fazer a pesquisa, expressavam-se em tom de 

brincadeira: “Indo para academia essa hora da manhã? Assim, pesquisar é bom demais!”. A 

partir dessa percepção, é interessante observarmos as impressões em torno da academia 
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enquanto lugar do cuidado com a aparência, ou seja, um valor secundário, associado à 

futilidade.  

De Castro (2003) elabora uma discussão interessante acerca desse tema, e encontrou em 

Raymond Willians (1979), autor que expõe a definição de residuais (traços culturais que 

permanecem vivos, apesar da formação de um novo padrão cultural), a explicação para a recusa 

de assumir a preocupação com a beleza. Os indivíduos usam como justificativa a busca pelo 

saudável como reflexo de um elemento residual latente, embora saibamos que, em nossa 

sociedade, a valorização do estético é marcante. 

Sendo assim, o discurso que justifica o motivo de frequentar a academia externa que a 

busca pela estética está em segundo plano, e a saúde é o primordial. Muraro (1996), em sua 

pesquisa, ao abordar a satisfação das mulheres da classe burguesa com o corpo, afirmou que o 

critério primeiro de satisfação com o corpo vem do seu aspecto exterior: “É a forma o mais 

importante. As mulheres, para esta classe social, têm que ser bonitas” (MURARO, 1996, p. 72). 

Dentro do binômio beleza/saúde, identifica “o padrão em que a mulher só se vê de acordo com 

o olho do outro. Ela se aceita na medida em que os outros, isto é, o homem, a aceita” 

(MURARO, 1996, p. 72). Nesse sentido, “o corpo é um corpo relativo ao desejo do outro, 

portanto, a beleza é uma obrigação [...].” (MURARO, 1996, p. 72). Muraro (1996, p. 78) 

compreende que o controle exercido sobre as pessoas tornou-se mais sofisticado, “é o controle 

através do prazer”: 

 

No caso das academias de ginástica, a gordura e o músculo são operadores capazes de 
fazer do trabalho do corpo uma produção de si, através de um conjunto de práticas 
fundado em duas noções: saúde e estética. [...] A saúde não se refere a sofrimento, 
mas a uma ansiedade com o bem-estar. A preocupação com a saúde não significa a 
relação com a doença ou com o processo de restabelecimento, mas uma “higiene 
fisiológica” que responde a um risco perene. Esforço não para reagir a um estado 
alterado, mas para impedir a evolução de males que são “silenciosos” e que poderiam 
irromper a qualquer momento, caso o indivíduo descuidasse da manutenção de seu 
bem-estar e de sua qualidade de vida. [...] Na academia de ginástica, a preocupação 
com a própria saúde é um valor, e a quantidade de gordura e suas variações expressam 
justamente se o indivíduo adere ou não ao imperativo de “se cuidar” (SAUTCHUK, 
2007, p. 198). 

 
 
Assim, o cuidado com a saúde está associado ao manejo de uma vida saudável: controle 

da alimentação, não fumar, não beber, todas essas prescrições são encaradas com tranquilidade 

pelo grupo. É interessante ressaltar que no grupo há uma aluna fumante, o que fez com que o 

discurso contra o cigarro fosse frequentemente externado, associando-o desde ao risco de 

doenças até ao odor desagradável. 
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Enquanto fazia musculação, ouvi quando a professora a orientava sobre a necessidade 
de não fumar pela manhã, pois “o cigarro deixa tudo impregnado, cabelo, roupa, 
hálito, até o suor, é importante se desintoxicar!”. Para desintoxicar a receita foi limão 
com água: “Faz bem e deixa o corpo livre de toxinas, mas sem açúcar!”. A aluna falou 
que já havia deixado de fumar pela manhã por conta dos conselhos da professora 
(Diário de campo, 02.05.13). 
 
 

É interessante relatar também a situação em que um homem fumava na calçada da 

academia, o que gerou um incômodo entre as mulheres devido ao odor provocado pela fumaça 

do cigarro, elas então emitiram comentários do tipo: “Tenho alergia”, “Esse cheiro me faz mal”, 

“A gente que respira se prejudica mais do que quem fuma”. 

O corpo policiado pelas normas é o que permeia o corpo “saudável”. Os hábitos 

desejáveis estão reproduzidos nos discursos e as condutas saudáveis buscam um distanciamento 

dos riscos à saúde, como uma “série de dispositivos disciplinares”, identificados por Foucault 

(1979 apud Rodrigues, S.M., 2003, p.116), que visa, “‘reeducar’ o corpo imprevisível e 

desviante do delinquente, para que ele se torne um corpo produtivo para a sociedade [...]” 

(Foucault, 1979 apud Rodrigues, S.M., 2003, p.116). Destaca-se, portanto, que a referida aluna 

fumante não deixou de fumar, ela apenas realizou adaptações em seu hábito, organizando os 

horários em que faz uso do cigarro: antes de ir à academia não fuma para não exalar um odor 

que cause insatisfação ao grupo. 

  

4.4 CORPO-DIETA X CORPO-GORDURA 

 

Ainda na perspectiva do discurso e das práticas prescritivas, a orientação que mais se 

fazia presente no cotidiano girava em torno dos cuidados ligados à alimentação, o que me 

despertou a atenção para um tipo de corpo que designamos corpo-dieta. A primeira de todas as 

orientações é a necessidade de precaução com o que ingerimos. Alimentação é sempre pauta de 

diálogos, as dicas de receitas leves e as experiências alimentares de cada uma são 

continuamente compartilhadas. Helena, por exemplo, constantemente mencionava o cardápio 

cotidiano do almoço: peixe. Também sempre listava numerosos outros alimentos que não 

consome para não perder a silhueta. Foi interessante observar que a postura vigilante em torno 

da alimentação aparece com evidência quando as alunas estão acima do peso. Por exemplo, em 

algumas situações eu e Tati externamos que gostávamos de comer, daí fomos refreadas e 

orientadas a comer apenas aquilo que posso chamar de “alimentos adequados”:  
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Conversamos sobre dieta, a sugestão de hoje foi o suco de couve para emagrecer. Tati 
também externou que seu marido a pressiona a ficar com um corpo melhor. Ela 
sempre relata a dificuldade em fazer dieta: gosta de cerveja e ama comer. Às terças e 
quintas sai da hidroginástica e vai correndo para academia (Diário de campo, 
08.10.13). 

 

Tati foi a aluna da minha turma que, junto comigo, permitiu a construção do designado 

corpo-gordura. Essa categoria corporal nasce da compreensão de que, enquanto a maioria das 

mulheres enfatizam suas experiências com dietas, eu e Tati externávamos o prazer que 

sentíamos em comer. Uma situação que exemplifica bem esta questão se deu na época do Natal, 

em que presenteávamos umas às outras com mensagens na brincadeira do amigo-anjo. Tati 

exclamou: “Eu quero chocolate! Não ligo para esse negócio de emagrecer, não! Já comi uma 

caixa todinha, chocolate é bom demais! Eu quero o chocolate Prestígio”. A professora avisou: 

“Não, quem botar chocolate no envelope dela, eu como” (Diário de campo, 26.11.13). Helena 

também se pronunciava: “Não vou lhe dar um alimento em que um tablete pequeno tem 100 

calorias, porque eu quero seu bem!”, ou ainda expressava afirmações pejorativas do tipo “sua 

barriga tá tão pequena para você ficar comendo chocolate!”.  

  

Antigamente, o corpo era associado à carne, a pecado. A atividade médica tradicional 
condena, por exemplo, a masturbação, a atividade sexual excessiva. É um universo 
cheio de culpa e fantasmas em relação ao corpo, pois aquilo que sai da norma, para 
essa ideologia, produz degeneração, faz mal à saúde. No novo padrão, essa perspectiva 
médica cheia de esquemas repressivos não mais existe. A política de repressão é 
substituída pela de controle. O controle [...] é um grau mais sofisticado do poder sobre 
o corpo do que a repressão, [...] supõe que a pessoa goste de estar dentro dos padrões 
em que está controlada (MURARO et. al., 1996, p.76). 
 
 

Os esquemas de repressão, apesar de terem assumido um novo padrão, apresentam hoje 

uma perspectiva individualizada, em que cada sujeito se torna o gerenciador de sua saúde e 

assume a responsabilidade pelas suas práticas. Uma percepção que tive foi a do cuidado com o 

corpo gordo como um corpo que precisa “ser ajudado”. Uma situação que descreve essa 

percepção ocorreu quando houve uma mudança no cronograma de aulas da turma das oito, em 

razão de Tati estar perdendo uma das aulas “que ela mais precisa”. Tati, além de frequentar a 

academia todos os dias, também fazia hidroginástica duas vezes por semana antes de ir à 

academia, e, por chegar um pouco atrasada, estava perdendo a aula de step, que, de acordo com 

a professora, é fundamental para a perda de peso. Para uma compreensão totalizante do corpo-

gordura eu não poderia deixar de considerar as minhas experiências pessoais, no que concerne 

ao corpo gordo, o que pretendo abordar no próximo tópico. 
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4.4.1 “Você tem um rosto lindo”: percepções da minha corporeidade 

 

Discorro agora sobre um dos principais achados deste estudo, que se refere ao meu 

próprio corpo enquanto veículo transmissor de informações que me foram extremamente 

válidas para a construção dos resultados da pesquisa. Ao encarar o desafio de assumir o papel 

de pesquisadora dentro de uma academia de ginástica, imaginava, inocentemente, que eu 

assumiria um papel de coadjuvante, apenas observando situações do cotidiano. Porém, desde o 

primeiro momento, quando me apresentei como pesquisadora das Ciências Sociais, fui 

orientada a seguir uma série de prescrições: perder peso, procurar uma nutricionista, fazer 

exames para verificar os níveis de colesterol, fazer exercício físico diariamente alternando 

musculação e aeróbica... 

Dentre todas as orientações recebidas, uma me deixou um tanto inquieta: “Buscar uma 

nutricionista”, para que me fosse prescrita uma conduta alimentar porque eu “precisava 

emagrecer”. A partir daí, vivenciei um dilema interior, e me faltou coragem de expor minha 

formação profissional: senti um misto de medo, vergonha, apreensão. Já ouvi muitas opiniões 

do tipo “Como pode uma nutricionista não ter ‘competência’ de ser magra? Se não emagrece 

nem a si própria, como pode querer emagrecer os outros?”. Sabendo que naquele espaço o modo 

de pensar não seria diferente, decidi adiar a revelação da minha graduação profissional. 

É cabível neste instante, reforçar o dilema ético de revelar ou não a minha graduação, 

uma vez as inquietações provocadas em torno da postura adequada me fizeram entrar em 

constante reflexão. Neste momento da pesquisa, os direcionamentos da orientadora foram 

cruciais para me indicar o rumo a ser tomado. A partir da compreensão de que eu deveria 

vivenciar em profundidade o cotidiano da academia, aproveitando todas as situações em que o 

meu corpo fosse revelador, assumindo, assim, as dores e delícias de pesquisar mergulhando no 

universo dos sujeitos pesquisados. Assumi, portanto, a postura de pesquisadora das ciências 

sociais, o que era suficiente no contexto do estudo. 

É cabível, por conseguinte, destacar que as situações que vivi na academia feminina do 

bairro de Limoeiro não foram as primeiras experiências embaraçosas que passei na vida, e nem 

serão as últimas. O que lá experenciei denota todo um discurso de uma sociedade que produz e 

reproduz padrões de “normalidade”, sobretudo em um espaço legítimo de controle do corpo 

que é uma academia de ginástica. Abaixo transcrevo um trecho do meu Diário de campo que 

relata uma experiência bastante reveladora e suscita muitas reflexões nesse sentido: 
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Fui conhecer uma máquina que eu nunca tinha utilizado, mas logo fui repreendida em 
voz alta, na frente de todos, de que eu não poderia utilizar aquela máquina porque era 
destinada a pessoas com até 60 kg, e então mostraram-me outra que suportaria o meu 
corpo (que por sinal estava quebrada). Fiquei envergonhada e fui timidamente para 
outra máquina. Pensei em desistir, sair da academia, mas logo refleti que era por isso 
que eu estava ali, para vivenciar a representação do corpo gordo nos espaços de 
interação social, e meu lado pesquisadora falou mais alto! Eu fico bem constrangida 
com esses episódios e sinto que quem está próximo também. Outra aluna, que viu 
tudo, me sugeriu uma outra máquina que eu poderia usar, em substituição àquela que 
eu havia sido “gentilmente” convidada a me retirar; solidariamente ela me mostrou o 
exercício e me deixou mais à vontade com o episódio. Conversei um pouco com a 
professora sobre o andamento da pesquisa e saí bastante reflexiva! (Diário de campo, 
22.05.2013). 
 
 

O episódio acima referido aconteceu um mês após minha inserção na academia, além 

deste, também enfrentei outras situações semelhantes, como certa vez em que fui orientada a 

utilizar a bicicleta ergométrica destinada a minha forma física, ou o comentário, a mim 

direcionado, de que “não tem nada pior do que ser obeso, obeso tem todo tipo de doença”, ou 

ainda a situação em que o técnico foi fazer a manutenção da esteira e fui chamada várias vezes 

para testá-la, porque o barulho só surgia quando uma pessoa gorda utilizava a máquina. 

 

A probabilidade de vivenciar com desagrado o próprio corpo (forma característica da 
experiência do “corpo alienado”), o mal-estar, a timidez ou a vergonha são tanto mais 
fortes quanto maior a desproporção entre o corpo socialmente exigido e a relação 
prática com o próprio corpo imposta pelos olhares e a reação dos outros (BOURDIEU, 
2011, p. 81). 
 
 

Compreendi então as experiências vividas sob a ótica retratada por Bourdieu (2011), 

pois para ele o corpo socialmente exigido constrói uma relação prática com o sujeito. A 

representação social do próprio corpo, a partir da dimensão de uma construção simbólica na 

sociedade do consumo, em que a imagem é elaborada a partir dos padrões validados 

socialmente, permite resgatar a perspectiva dos valores culturais imbricados nessa 

representação social do corpo.  

Por vezes na academia ouvi a frase “você tem um rostinho lindo!”, e ao escutá-la sempre 

reflito o que está por trás desse tipo de opinião: o fato de realçar o rosto como bonito, sugere 

que o restante do corpo não o é. Sempre escutei esse tipo de opinião em outros momentos da 

minha trajetória de vida, e ela ainda vem acrescentada de outra frase: “Se você fosse magra, 

seria linda!”. Diante de tal opinião, compreende-se que o fator impeditivo de legitimar minha 

beleza é a gordura. 

 

Mas não pode haver nada de estranho em considerar a gordura como agente no mundo 
contemporâneo. Afinal, é de conhecimento público que ela é capaz de entupir uma 
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artéria, tomar parte do orçamento nacional e habitar os piores pesadelos femininos. 
Sabe-se inclusive que ela pode ser masculina (tipo maçã, ou andróide) ou feminina 
(tipo pêra, ou ginóide) e que fica localizada ou espalhada pelo corpo. Sua forma de 
ação mais comum é através do peso. “Excesso”, “massa supérflua”, “sobrepeso”, a 
gordura tem um efeito limitante sobre o corpo [...] (SAUTCHUK, 2007, p. 181). 

 
 
Esse efeito limitante se reflete na responsabilização do sujeito pela sua condição de 

pessoa gorda, dessa forma, o problema de ser gordo é individualizado. Fischler (2005), ao 

discutir a noção de que os gordos são responsáveis pela sua condição, aponta a existência de 

todo um julgamento moral justificado pelo pensamento que os gordos comem muito e são 

incapazes de se controlar. É nesse sentido que Manfio (2007, p.68) põe em debate que “o 

socialmente gordo deve procurar, em condições de individualização, resolver seus próprios 

problemas e ativar suas próprias condições sociais na vida social: assumir papéis sociais que 

sua condição permite”. Assim, reflitamos: a função social de nutricionista exercido por uma 

pessoa gorda é compatível? 

Fischler (2005, p. 72) afirma que “no exercício de certas funções, a condição de obeso 

tornar-se-ia mais ou menos incongruente”. Em entrevistas realizadas com o questionamento 

sobre as profissões mais apropriadas aos gordos, “as ocupações urbanas mais citadas foram 

chefes de cozinha, políticos, e relações-públicas” (FISCHLER, 2005, p. 72). Assim, Fischler 

(2005, p.72) diz que “o que sabemos sobre o gordo (ocupação, imagem social), pode influenciar 

o que vemos de sua própria obesidade”, e acrescenta (2005, p.73): “Podemos perguntar, desde 

logo, se a imagem social não influencia também o julgamento estético que dirigimos à 

aparência, o julgamento moral ou afetivo que fazemos da personalidade [...]”. 

Em As metamorfoses do gordo, Georges Vigarello (2012, p. 267) contextualiza a 

segunda metade do século XIX como o período de mudanças na maneira de “julgar as formas 

corporais”, e identifica nesse período a “mensuração da obesidade”: 

 

Além dessa obesidade mundana, a ciência médica afirma um outro saber: a obesidade 
entraria no seu período científico, submetida à experiência e ao cálculo, explorada 
pela química, e a fisiologia [...], as ciências médicas renovam radicalmente a 
classificação dos tipos de gordura e sua explicação [...]: o horizonte do gordo passa a 
constituir-se definitivamente em etapas e níveis (VIGARELLO, 2012, p.268). 
 
 

Referindo-se à padronização que normatiza em escala de graus o indicador da “massa 

corporal”: magreza, normal, sobrepeso, obesidade moderada, grave e muito grave, Vigarello 

(2012) associa os números à possibilidade de avaliar estatisticamente a incidência da obesidade 

no mundo. Indo um pouco além dessa compreensão, reflito a perspectiva classificatória do 
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indicador e sua associação com rótulos que contribuem com a estigmatização do que se encontra 

fora dos parâmetros de normalidade. 

  Recebi por várias vezes orientações para aderir a uma alimentação saudável, e a 

percepção de que a forma do meu corpo sugere que não me alimento da maneira considerada 

“correta” me fez compreender o estereótipo que gira em torno da pessoa gorda, no que concerne 

à aparência física, o que reforçava a minha apreensão em revelar minha profissão, em vista do 

estranhamento que poderia causar o fato de uma pessoa gorda exercer uma profissão que está 

legitimada a realizar o manejo clínico de pessoas com obesidade. 

Assim, o que está construído socialmente em torno da compreensão de que todo 

nutricionista se alimenta de forma saudável e é magro está reforçado em todas as instâncias. 

Um dos grandes dilemas que vivenciei enquanto profissional, quando atuei nas Unidades de 

Saúde da Família, era ter que lidar com a pressão que reduzia a minha prática à prescrição de 

dieta, esse constitui um grande desafio do profissional da Nutrição, que sempre busquei refletir 

criticamente. O limiar existente entre a reprodução de uma imagem adequada aos padrões e a 

busca pelo estado nutricional adequado, a partir da alimentação, gerou em mim uma constante 

vigilância, para não me tornar reprodutora de um discurso que, mascarado na validação 

científica, impõe regras e delega responsabilidades individualizantes e culpabilizantes.  

Comecei a buscar oportunidades de dialogar um pouco sobre minha trajetória de vida, 

e várias vezes me preparei para divulgar o “segredo”, mas nem sempre identificava o momento 

como oportuno, assim a pesquisa foi se desenvolvendo e eu mergulhando no universo da 

pesquisa, sempre refletindo o meu lugar entre sujeito pesquisado e pesquisadora. É interessante 

narrar o fato ocorrido no dia em que cheguei à academia bem cedo para a aula de aeróbica e me 

deparei com uma mulher que havia trabalhado no serviço de saúde: fiquei muito preocupada 

porque pensei que naquele momento todas iriam saber da minha formação antes mesmo de eu 

revelar, mas cumprimentei-a, conversei com ela sobre a pesquisa que estava sendo desenvolvida 

e nada do que temia aconteceu. 

Encontrei o momento oportuno para a grande revelação da minha formação no dia da 

confraternização do fim de ano. Era uma sexta-feira do mês de dezembro, decidimos fazer um 

café da manhã partilhado entre as alunas das turmas das sete e das oito, e cada aluna levou um 

item: frutas, sucos, pães, bolo, tapioca etc. Nesse dia revelamos o amigo-anjo, e mensagens e 

orações foram proferidas. O discurso da professora agradecia a Deus por mais um ano, e nos 

motivava a perseverar mesmo diante das provações da vida. Cada aluna ia à frente do grupo, 

deixava uma mensagem e revelava seu anjo, e nessa dinâmica encontrei o momento apropriado 
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para manifestar aquela revelação que guardei comigo pelos noves meses em que permaneci na 

academia. Falei da minha trajetória de vida, revelei minha formação e todo o caminho 

percorrido até decidir pesquisar aquela academia de ginástica. Ao final, fui abraçada por muitas 

alunas e já me senti bastante aliviada. Aguardei as reações à revelação nos dias posteriores, mas 

para minha profunda surpresa, nada mudou. Continuei sendo a mesma aluna, as relações 

cotidianas permaneceram as mesmas, e minhas aflições pessoais não eram nada mais que meus 

conflitos interiores. 

 

4.5 CORPO-LABORATÓRIO 17 

 
Sendo a professora uma pesquisadora da área da fisiologia do corpo, um outro tipo 

corpóreo que cabe ser destacado é o que designamos de corpo-laboratório. Esse corpo está 

associado ao desenvolvimento de uma pesquisa vinculada ao mestrado em Educação Física, do 

qual a professora é aluna. Quando entrei na academia o estudo já estava em andamento, várias 

alunas já haviam participado dele, tratava-se de uma pesquisa executada pela professora e por 

outros educadores físicos, sempre às sextas-feiras.  

No grupo acompanhado, Gabriela já havia participado e Luciana estava sendo 

pesquisada. A participante do estudo era monitorada nos maquinários: o ritmo, a pulsação, a 

resistência, e no término se coletava sangue com a ajuda de uma técnica de Enfermagem. Foi 

interessante compartilhar a rotina da academia durante a prática da pesquisa e perceber o corpo 

sob a ótica do funcionamento biológico. A professora e sua equipe ficavam com uma prancheta 

anotando todas as reações e impressões, e após cada exercício, questionava: “O exercício foi 

fácil, relativamente fácil, normal, difícil ou relativamente difícil”? 

O corpo, ao ter suas funções orgânicas investigadas, me fazia reconhecer outras 

possibilidades de se pensar esse amplo objeto de estudo. Observar o funcionamento do corpo 

sendo monitorado sob a lógica da objetividade, a partir da análise de sua fisiologia, permitiu-

me concordar com o seguinte pensamento: “O fascínio que o corpo exerce é imenso, pois é ao 

mesmo tempo material e imaterial, constituído de carnes e de entranhas, mas, também, de 

subjetividade [...]” (SOARES & TERRA, 2007, p. 112).  

Outra possibilidade de pensar o corpo-laboratório manifestou-se na relação estabelecida 

entre o corpo e os instrumentos da academia. Refletir que as relações constituídas eram 

                                                           
17 Este termo foi ouvido na defesa da dissertação de “Gomes, Isabelle Sena. Apropriação e Decoficição dos 
sentidos de corpo belo e saudável: a percepção dos personal trainsers, Universidade Federal da Paraíba”, em 

dia 06 de dezembro de 2013. 
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mediadas pelos instrumentos nos fez identificar o papel dos não-humanos no contexto da 

pesquisa. Latour (2005 apud De Camillis; Bussular; Antonello, 2013) chama atenção para a 

compreensão do social, não de forma segmentada, mas sim através do movimento e das 

associações que se estabelecem entre elementos heterogêneos presentes numa rede de relações. 

Nessa perspectiva a professora, ao referir frequentemente que na sua academia as máquinas 

eram femininas, indicava que não só o corpo era modelado, mas também todo o coletivo. 
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5 VAMOS MALHAR? O NÃO- DITO E A PERFORMANCE CORPORA L 

 

[...] discursos por uma parte, e ações por outra, não são realidades que se opõem, nem 
que opera distorcendo a outra: seriam antes formas diferentes mas complementares de 
expressão de um mesmo universo simbólico que só pode ser apreendido como sistema 
abstrato, mas que se manifesta através da especificidade de cada situação concreta 
(MAGNANI, 1998, p. 58). 

 

 
A composição deste capítulo nasce da compreensão de que o não-dito expressa tanto 

quanto o falado, o que serviu de motivação para a inserção das categorias que incorporam aquilo 

que está expresso na linguagem corporal. Tornou-se importante neste estudo envolver os 

aspectos que envolvem a performance, a condução dos movimentos, a disciplina corporal e a 

dor, para a construção de um entendimento mais amplo das experiências vivenciadas na 

pesquisa e, ao mesmo tempo, aprofundar as variadas dimensões do objeto em estudo. 

O interesse pelo aprofundamento do não verbal surgiu, primeiramente, a partir da 

construção do Diário de campo nos dias das aulas de aeróbica. As expressões faciais, as 

limitações corporais, a performance e o ritmo dos movimentos compunham boa parte dos 

registros. Essa constatação possibilitou-me compreender a importância de se trabalhar com as 

categorias de um corpo que se expressa.  

Além dessa percepção, uma das experiências mais reveladoras foi a compreensão de 

que o campo de pesquisa tem uma delimitação espacial que ultrapassa as barreiras do cenário 

físico, e muitas vezes é trazido com o pesquisador, mesmo quando este não está inserido no 

contexto do estudo. Falo isso em referência a um dos principais desafios vivenciados durante a 

pesquisa: a experiência da dor, quando, no dia seguinte, em minha casa, para realizar as 

atividades rotineiras, tive de encarar as limitações impostas ao meu corpo. Tal experiência me 

fez entender que o campo pode ser incorporado, mesmo não se estando lá (enquanto presença 

física). Essas vivências me afetaram e despertaram em mim o interesse de incluir na pesquisa 

tais aspectos. 

Trabalhar com as contribuições dos estudos de Mauss (2003) e Le Breton (2011), a partir 

da análise das técnicas do corpo na Sociologia, enfatizando a tecnicidade dos movimentos, e 

compreendendo o corpo não como um simples objeto técnico, mas sim como um elemento de 

compreensão da própria sociedade, é um ponto de partida importante para as discussões que 

entrarão em pauta a seguir. 
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5.1 PERFORMANCE E RITMO: O CORPO EM MOVIMENTO 

 

Entre a segunda e a quinta-feira fazíamos aulas de ginástica: step, gap, dança, pump, 

respectivamente. Cada uma dessas modalidades manifestava uma performance, um ritmo, uma 

técnica; torna-se, assim, interessante fazer uma breve descrição dessas aulas. Step é a aula da 

segunda-feira, qualificada como fundamental para o emagrecimento, tendo sido prescrita como 

primordial para mim e para Leila. É preciso informar que a professora tentou fazer uma 

mudança no cronograma e transferiu a aula de step para a terça-feira, mas, como neste dia Leila 

sempre chegava um pouco atrasada ao vir da aula de hidroginástica, a professora decidiu 

continuar com a aula de step na segunda-feira, para que Leila não perdesse a aula que nos 

ajudaria na perda de peso. Step é uma palavra de origem inglesa que significa “degrau”, de 

modo que as aulas consistem exatamente em subir e descer um bloco de madeira, no ritmo da 

música, com os braços sendo movimentados na mesma sincronia. 

Gap, por sua vez, é a sigla de Glúteo, Abdômen e Perna. Os músculos dessas áreas do 

corpo são trabalhados em movimentos repetitivos, a partir do uso de vários instrumentos: 

tornozeleira, bastão, colchonete, halteres. À medida que se vai adaptando aos movimentos, 

aumenta-se a carga dos exercícios. Essa aula é voltada para a tonificação dos músculos das 

áreas que as mulheres mais buscavam tornar rígidos. O Pump utiliza barras e anilhas, inclui 

também outros grupos musculares, como os músculos da região superior do corpo: braços, 

peitoral, costas. A professora sempre reforçava a importância dessa aula porque “o público 

feminino não malha tanto braço e acaba acumulando gordura nesta parte do corpo”. Já a dança 

é uma modalidade em que não nos exercitávamos com instrumentos específicos, mas 

trabalhávamos a resistência e a habilidade seguindo ritmos variados: axé, forró, pop, samba, 

sendo esta a minha aula predileta. É útil ressaltar que iniciávamos todas as aulas com um 

alongamento muscular, e, no decorrer das mesmas, trabalhávamos os músculos da barriga a 

partir de várias séries de abdominais, finalizando com um alongamento mais relaxante no 

encerramento de todas as aulas. 

No âmbito da discussão acerca das técnicas utilizadas nessas modalidades de exercícios 

físicos, o que considero importante destacar é que, nessa “arte de utilizar o corpo” (Mauss, 

2003, p. 215), percebi toda uma adaptação do meu corpo aos movimentos com os quais, até 

então, eu não tinha familiaridade alguma. Apesar das numerosas chamadas de atenção que tive 

de enfrentar com a minha profunda dificuldade em sincronizar os movimentos de braços e 

pernas, a minha falta de habilidade era revelada pelo fato de eu ser canhota. A prevalência da 
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habilidade do lado esquerdo do meu corpo fazia com que eu sempre trocasse o exercício que 

estava sendo desenvolvido, o que exigiu de mim uma concentração redobrada. 

Hertz (1980) elaborou um interessante estudo, no qual sugeriu toda uma construção 

social em torno da proeminência da mão direita em detrimento da esquerda, refletido em torno 

do antagonismo existente entre o sagrado (direito) x o profano (esquerdo), que se manifesta no 

corpo: 

A vida em sociedade envolve um grande número de práticas que, sem ser 
integralmente parte da religião, estão estreitamente ligadas a ela. Se são as mãos 
direitas que se unem no casamento, se a mão direita presta juramento, conclui 
contratos, toma posse e presta assistência, é porque é no lado direito do homem que 
estão os poderes e autoridades que dão peso aos gestos, e a força pela qual ela exerce 
seu domínio sobre as coisas (HERTZ, 1980, p. 119). 

 

 
Essa lateridade do corpo, com a sobreposição do lado direito, estava expressa na 

correção contínua dos meus movimentos, pois eu sempre iniciava as séries com o lado esquerdo. 

A necessidade de acompanhar os movimentos de braços e pernas ao mesmo tempo, associada 

ao ritmo intenso dos exercícios, despertou-me para a necessidade de uma concentração 

redobrada nas aulas de ginástica. Por diversas vezes eu parei por não aguentar o ritmo, bebia 

água, enxugava o suor com a toalha, ficava olhando para o relógio que fica na parede em frente, 

contando os minutos para que a hora passasse.  

 Embora todas portassem suas toalhas para enxugar o corpo, o suor foi um elemento 

valorizado pela professora, que afirmava “amar ver suas costas suando”. Chamou muito minha 

atenção a resistência da professora, que chegava a dar 5 horas de aula em um único dia. Dentre 

as alunas, Helena era o maior exemplo de resistência, raramente demonstrava cansaço, sempre 

se sobressaindo no grupo. A professora observava cuidadosamente os movimentos de cada uma 

das alunas, que, por sua vez, se esforçavam para manter o ritmo exigido. Uma vez, uma das 

alunas chegou a pedir desculpas pelo simples fato de não ter suportado a aula toda.   

 Em meu histórico de percursos por academias, sempre passei pela experiência de sentir 

ânsia de vômito, tontura, suor frio, resultante de um quadro de hipoglicemia, e na academia 

feminina não foi diferente. Conhecendo todas essas reações, eu já sabia o que fazer para ficar 

bem, porém o fato de parar fazia com que a professora reiterasse que eu precisava perder peso, 

fazer exames, por isso decidi evitar ao máximo parar durante as aulas.  

Foi graças à prática constante que descobri ferramentas importantes na condução da 

técnica dos movimentos. Primeiramente, atentei para o método de ensino da professora, ela 

sempre falava durante as aulas, explicava o objetivo de cada exercício, o grupo muscular que 

estávamos trabalhando, o gasto calórico daquela aula, além de corrigir as inadequações na 
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execução de cada movimento. Através desses ensinamentos aprendi, por exemplo, que em 

alguns exercícios tenho de abrir muito as pernas, pois meu quadril é largo e eu preciso queimar 

a gordura do culote.  

Em segundo lugar, compreendi a importância do controle do tempo. As aulas são 

programadas para durarem uma hora, é nesse intervalo de tempo que alongamos e elaboramos 

as séries com as repetições dos movimentos. Cada aula tinha em seu planejamento o tempo 

determinado para trabalhar as devidas regiões do corpo, e as séries de abdominal estavam 

presentes todos os dias, independente da aula. Nas aulas mais desgastantes, eu ficava com o 

olho fixo no relógio de parede que ficava em cima do espelho, e quando certa vez esse relógio 

quebrou, eu logo dei de presente à professora um lindo relógio de parede rosa pink, que, além 

de combinar com a pintura da academia, direcionava o tempo de duração das aulas.  

O terceiro passo foi perceber um elemento primordial na condução técnica do 

movimento: o papel significativo da música na motivação para realização de cada exercício. 

Aulas como a de step, por exemplo, exigiam uma intensidade maior na desenvoltura dos 

movimentos e as músicas determinavam toda a dinâmica da aula. O desenvolvimento de cada 

série tinha interação com o tempo da música; nas séries mais lentas, das aulas de gap e pump, 

o ritmo mais calmo da música se alternava com séries mais rápidas, e, consequentemente, as 

músicas seguiam essa dinâmica. Com tudo muito bem cronometrado, o término de cada música 

coincidia com o fim da série de exercícios. Os alongamentos no final das aulas eram conduzidos 

por músicas lentas que conferiam uma atmosfera relaxante ao momento. 

O quarto e último elemento que cabe ser destacado é a noção espacial ligada à sala onde 

as aulas são desenvolvidas. Pude notar que cada aluna tem seu território demarcado na sala: 

Helena na parte de trás do lado esquerdo, Leila logo à frente de Helena, Tati no centro, Gabriela 

no lado direito, Nilma no centro, no fundo da sala. No início da pesquisa, eu busquei assumir 

meu papel de observadora, e, para evitar exposição, sempre ficava na parte de trás da sala. Um 

dia, Gabriela sugeriu que eu me deslocasse um pouco mais para frente, assim comecei a 

perceber que cada aluna tinha seu espaço delimitado, e eu compreendi o arranjo espacial no 

cotidiano das aulas. Consegui me encaixar no lado direito à frente de Gabriela e lá permaneci 

por vários meses, até que um dia, com a chegada de alunas novatas, a professora pediu para que 

eu mudasse de lugar:  

 

Incomodou-me o fato de a professora ter pedido para eu mudar de lugar, ter me 
colocado à frente da sala, com a justificativa de que eu estava muito próxima à parede. 
Saí do meu papel de coadjuvante para atriz principal e fiquei exposta, meus 
movimentos eram detalhadamente observados e corrigidos: “Aumente o peso, você 
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não está perdendo nada!”, “Tem turma que chega a perder 1000 calorias nessa aula, 
vocês não estão perdendo nem 700 calorias.” Fiquei altamente fatigada! Após a aula, 
ela nos cumprimenta carinhosamente (Diário de campo, 20.06.13). 
 
 

O lugar da frente me tornava exposta, alvo de olhares, ao lado da professora que tinha 

seu lugar de destaque à frente do espelho central. A sua condução direcionava o grupo, e o meu 

posicionamento ao seu lado expunha ainda mais minhas dificuldades, para ela e para o grupo. 

Mas, aos poucos, fui procurando um lugar adequado para meu efetivo encaixe, até que, por 

sugestão das próprias alunas, como eu parava muito durante a aula por causa do cansaço, me 

posicionei em frente ao ventilador de coluna que ficava no lado esquerdo do salão, e essa nova 

posição foi determinante na melhoria da minha resistência. 

Wacquant (2002), em sua experiência etnográfica em uma academia de boxe localizada 

em um gueto norte-americano, entre os anos de 1988 e 1990, expôs o que designou de “gestão 

rigorosa do corpo” (2002, p.147), manifestada no “controle técnico do movimento”, nos 

“sacrifícios exigidos” e nas “disciplinas impostas” (2002, p. 89), indicando como efeito uma 

assimilação pelo corpo a partir da experimentação carnal do treinamento: 

 

[...] uma vez que o gesto não está inscrito no esquema corporal; e é somente quando 
o golpe é assimilado no e pelo exercício físico repetido ad nauseam18 que ele se torna, 
por sua vez, completamente claro para o intelecto. Há, de fato, uma compreensão do 
corpo que ultrapassa - e precede - a plena compreensão visual e mental 
(WACQUANT, 2002, p. 89). 

 

A progressiva incorporação da técnica do movimento na academia perpassou pela 

mesma experimentação habitual, e foi exatamente esse processo de aprendizagem gradativo 

que consegui perceber na prática da pesquisa. Quando Mauss (2003) faz referência às técnicas 

corporais em relação ao rendimento, identifica resultados do treinamento a partir das normas 

humanas, designando pessoas que possuem o sentido da adaptação e a habilidade de elaborar 

movimentos bem coordenados, o que podemos remeter a todo o aprendizado decorrente da 

adaptação na convivência cotidiana da academia de ginástica. A agilidade com a técnica do 

movimento foi adquirida com o tempo, como foi citado por Mauss (2003) - o ritmo, a 

respiração, a postura, o modo de segurar os objetos. Mauss (2003, p. 232) ainda refere “que a 

educação fundamental de todas essas técnicas consiste em fazer adaptar o corpo a seu 

emprego.”  

                                                           
18 “Sem parar”. Tradução livre. 
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Foi após adquirir uma maior familiaridade com a prática que também experimentei 

muitos momentos de profundo prazer com a prática de exercícios físicos. Destaco as aulas de 

dança da quarta-feira, nas quais tive muito mais facilidade no desenvolvimento dos 

movimentos:  

 

Dançamos mexendo o corpo, movimentos sensuais fazem parte da aula. A pedido de 
uma aluna foi incluído o ritmo da dança do ventre, e, ao som de Shakira, aprendemos 
a rebolar da maneira correta. A professora exigia concentração no movimento, 
explicando que, além do trabalho físico, aquele também era um trabalho mental. O 
movimento é minuciosamente explicado, exige o encaixe do osso do quadril. Esforcei-
me para conseguir me movimentar conforme o exigido, e fui parabenizada por 
algumas alunas por ser considerada “mole” (Diário de campo, 02.10.13). 
 
 

Nas aulas de dança, o gingado revelava toda uma performance conduzida por variados 

ritmos musicais: samba, axé, pagode, forró. Existia nessas aulas um momento chamado de 

“hora da bagunça”, em que cada aluna fazia seu movimento à vontade no ritmo da música; eram 

momentos de “liberdade corporal”, nos quais todas as alunas andavam e dançavam pelo salão, 

para todos os lados, fazendo os mais variados movimentos (o que surgisse na cabeça), de modo 

que todas se soltavam: dedo na boca, segurando na barra de ferro, a sensualidade sendo bem 

explorada! A professora advertia: “Aproveitem, hoje é para se divertir”.  

Além das aulas de dança, vivenciei práticas inovadoras nunca vistas por mim em outras 

academias, como a aula de step ao som de forró, o que tornou os movimentos bem mais leves; 

mesmo com toda a exigência de sincronia dos braços com as pernas, consegui acompanhar o 

ritmo com mais facilidade, diferentemente das aulas de step cotidianas. Também fizemos o 

circuito, modalidade de aula caracterizada por uma variedade de exercícios, 3 minutos em cada, 

na forma de rodízio entre as alunas, distribuídos entre jump, pula corda, step, boxe, abdominal. 

Eu, Helena, Gabriela, Telma e uma aluna novata dividimos os exercícios, foi mais uma aula 

dinâmica e interessante. É interessante refletirmos que no tipo de organização do tempo na 

academia, as atividades são fracionadas aproveitando cada minuto e segundo de funcionamento, 

à dimensão do tempo pode ser associado a um instrumento de controle que reforça a disciplina, 

no sentido resgatado por Thompson (1998). 

Em todas as modalidades existia a preocupação da modelação de um corpo feminino, 

manifestado no desenvolvimento de movimentos da cintura, nos exercícios que tinham como 

foco erguer o bumbum, modelar o abdômen, delinear as pernas e evitar os excessos. 

 

O trabalho de diferenciação dos corpos, ao mesmo tempo sexualmente diferenciado e 
sexualmente diferenciador, que se realiza em parte através dos efeitos de sugestão 



84 

  

 

 

mimética, em parte através de injunções explícitas, e em parte, enfim, através de toda 
a construção simbólica da visão do corpo biológico [...] produz habitus 
automaticamente diferenciados e diferenciadores (BOURDIEU, 2001, p.70). 

 
 

Assim, na academia feminina a revelação do ser mulher também está marcada na 

produção de corpos a partir do desenvolvimento das técnicas do movimento. Tal incorporação 

é reconhecida a partir de todo um processo de adaptação a essas práticas corporais. A formação 

do habitus feminino, portanto, está revelada no modo de conduta de um corpo moldado para 

mulher. 

 

5.2 DOR AMIGA: SACRIFÍCIO COM SATISFAÇÃO 

 

Agora pretendo abordar um dos achados mais interessantes do estudo: a vivência da dor.  

A dor manifestada de várias formas, a partir da expressão do outro e a minha própria dor. Em 

mim, pude senti-la durante o desenvolvimento de alguns exercícios repetitivos nas aulas e 

também nos dias posteriores aos exercícios, em que por várias vezes fiquei impossibilitada de 

ir à academia porque não aguentava as dores musculares. A percepção de que a dor é um 

fenômeno aceito e valorado pelo grupo me fez despertar para a importância de entendermos o 

seu significado naquele universo. 

A dor provocada pela carga de repetições dos exercícios é uma dor bem aceita pelo 

grupo, “a única dor que você sente rindo”, segundo as alunas. Observei várias vezes nas 

expressões faciais a dor demonstrada, que, apesar de significar sofrimento, é considerada 

necessária, e aguentá-la representa um sinal de resistência.  A professora reforçava que a dor 

sentida naquele momento era a dor que livraria as dores provocadas por doenças, uma dor que 

logo passa. Em nome de um fim maior, a conquista de um corpo saudável e belo, os sacrifícios 

eram exigidos, e a dor era um sinal que mostrava que todo o esforço feito seria recompensado. 

A respeito dessa sensação podemos ponderar que: 

 

[...] a sensação de dor não é um fenômeno universal, nem nas diversas culturas 
humanas nem no interior de urna mesma cultura. A entidade e a modalidade da dor 
dependem do momento e da situação em que ela sobrevém. A dor não foge às 
circunstâncias sociais, na medida em que é fruto de uma educação. Segundo as 
circunstâncias, respondendo a estímulos aparentemente iguais, podem seguir-se 
respostas diversas, e vice-versa, a estímulos aparentemente diversos ocorrem em 
diferentes circunstâncias respostas iguais (GUERCI; CONSIGLIERI, 1999, p.66). 
 
 

Nas circunstâncias da academia de ginástica feminina, portanto, a dor sentida 

individualmente é uma dor partilhada, através da qual o esforço é legitimado, e suportá-la é 
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importante para a eficácia dos resultados. Muitas vezes observei que as falas revelavam a 

necessidade de se encontrar uma justificativa para aquela sensação desconfortável: “É pela 

beleza, é pela saúde também, até porque, do que adianta ser bela e doente?”. Sentir a dor é parte 

dos exercícios. Quanto mais dor, maior a eficácia do exercício, por isso tínhamos que aguentá-

la. Houve algumas situações em que uma aluna, não suportando as dores provocadas pelo 

esforço, resolveu praticar apenas musculação, porém sua atitude foi reprovada pelo grupo, que 

afirmava ser necessário passar pelo sacrifício. Desistir é sinal de fragilidade e limitação, aceitar 

a dor como um desafio a ser superado é importante: 

 

Hoje houve aula de step, chamou-me a atenção a sala lotada, na turma das 8! Eram 
em torno de oito mulheres, o que era atípico. Coloquei meu step em um lugar na sala 
que nunca havia ocupado. No meio da aula, percebi que uma das alunas estava 
sentindo dores (pela sua expressão facial), perguntei se ela estava se sentindo bem, 
mas a reação foi a de não aceitação do meu comentário. Ela me olhou com 
estranhamento, fez questionamentos acerca de quem eu era e em que eu trabalhava. 
Percebi o lapso e notei que ela passou a sorrir (forçadamente) durante a aula. Logo fiz 
a leitura de que demonstrar fragilidade e limitação não é positivo. Após esse momento, 
fizemos exercício no colchonete e ela falou: “Minha dor é só quando eu piso no chão, 
olha...”, colocando o pé próximo à cabeça! Mostrando que a dor não estava instalada 
em seu corpo, fazendo questão de demonstrar a partir desse movimento que seu corpo 
estava em perfeita condição (Diário de campo, 03.06.14). 

 

Além da dor do outro, vivi essa sensação desagradável na própria pele. Constatei que 

ficar dolorida faz parte dos exercícios, é algo que está presente nos primeiros meses de inserção 

no campo. A dor foi por mim vivida com mais intensidade no início da prática de exercícios na 

academia, e era no dia posterior à aula que ela mais se manifestava. O corpo dolorido me trouxe 

reflexões: em uma sexta-feira, uma aluna me convidou a fazer exercícios para o bumbum, eu 

aceitei e dispusemos 3 steps encostados na parede da sala de aeróbica e, usando caneleiras de 2 

quilos em cada perna, fazíamos os movimentos alternados, duas séries com dez repetições. Tive 

uma certa dificuldade em concluir o exercício porque senti dores; no dia seguinte, senti a 

necessidade de dar continuidade ao Diário, devido às sensações experimentadas pelas dores 

musculares:  

Hoje senti necessidade de retornar ao Diário de campo e anotar algumas reflexões. 
Percebi que muitas vezes, apesar de sairmos fisicamente do campo, o mesmo muitas 
vezes fica impregnado em nosso corpo (literalmente falando, uma vez que as dores 
que estou sentindo agora estão me deixando incomodada). Acho importante relatar as 
dores corporais resultantes do esforço físico, lembrei-me que a aluna deixou muito 
claro que eu ficaria com dores e que sentiria isso muito forte no outro dia. Dito e feito! 
Acordei-me hoje com dores musculares na região das nádegas, o simples ato de andar 
está me provocando incômodo, todo movimento me parece um grande esforço físico. 
Sentar-me também me deixa dolorida (Diário de campo, 13.07.13). 
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Ao conceber as dores como um elemento importante na compreensão da corporeidade, 

passei a pensar sobre como o limite geográfico da academia ultrapassou as barreiras físicas e 

se estendeu ao meu próprio corpo.  Várias outras vezes realizei registros de dores que limitavam 

meus movimentos... Cheguei a não comparecer à academia pelas fortes reações em meu corpo 

provocadas pelas dores musculares. Interessante que cheguei a questionar se as demais alunas 

também sofriam com essas sensações, daí muitas delas comentaram que as dores eram 

suportáveis.  

 É sabido que a dor, validada e legitimada pelo grupo, pode ser associada a um rito de 

passagem. A partir da definição de Langdon (2007, p. 9), de que “rito ou performance cultural 

é um evento crítico, que é marcado por uma ruptura no fluxo da ação social, por um limite 

temporal, e os atores sociais que estão, de alguma maneira, manifestando sobre seu mundo”, 

pode-se então afirmar que, no contexto da pesquisa, é no corpo que se configura a ruptura de 

tal fluxo, tendo como marco a sensação da dor. 

Clastres (1974) argumenta que, nas sociedades primitivas, a tortura é a essência do ritual 

de iniciação, e acrescenta: 

 

Na medida exacta em que a iniciação é, inegavelmente, um pôr à prova da coragem 
pessoal, esta exprime-se, se assim se pode dizer, pelo silêncio oposto ao sofrimento. 
Mas, depois da iniciação, e uma vez esquecido todo o sofrimento, subsiste uma prova 
irrevogável, as marcas. [...] A marca é um obstáculo ao esquecimento, o próprio corpo 
transporta impressos sobre si os traços da recordação, o corpo é uma memória 
(CLASTRES, 1974, p.179). 

 

 
Para o referido autor (1974), as marcas no corpo tem como função: medir a resistência 

pessoal e significar uma pertença social. No caso por mim estudado, a dor é a marca que 

simboliza o ritual de iniciação na academia, onde as mais fracas sucumbem, abandonando a 

academia nas primeiras dores. Deste modo, passei a compreender aquelas primeiras opiniões 

externadas à professora como falas “de fora” de quem não passou pelo ritual. Em contrapartida, 

aquelas que se mantêm, passam a pertencer ao grupo, tornam-se as escolhidas, as fortes, as 

merecedoras de reconhecimento. Clastres ainda identifica “três fases que caracterizam o 

processo ritual: o primeiro é a separação do iniciante de seu grupo social original; o segundo é 

o período da transição de identidade social do iniciante, em que ele está entre as posições; e o 

terceiro marca sua integração num novo grupo social (apud LANGDON, 2007, p.6).  

 Nesses estágios processuais do rito, o período de adaptação social e fisiológica culmina 

na efetiva inserção no grupo. Langdon (2007, p.7) entende que “a interação social é construída 

através de ‘eventos’ em que os atores se representam e interagem em sequências organizadas e 
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estruturadas, ou seja, sua interação é guiada por estruturas rituais”. Assim, a experiência da dor 

me fez compreender a passagem que marca o sentimento de pertença ao grupo, através da 

transposição de barreiras, até chegar a uma prática prazerosa de se movimentar, na dinâmica 

permanente de se socializar: 

 

Pela primeira vez fiz uma aula de step completa, sem interrupções. A pesquisa 
permitiu que eu percebesse o funcionamento do meu corpo, entendendo o que 
acontece com minhas limitações corporais. A aula foi realizada com desenvoltura, nos 
movimentos de sobe e desce, com sincronia dos movimentos dos braços, fiquei feliz... 
(Diário de campo, 18.11.13). 

 

Essa superação da dor se mostrou um importante elemento da “formação moral” que a 

academia impõe, um “dever superar” a dor em prol da saúde e beleza. Ao mesmo tempo, essa 

dimensão do prazer é importante de ser considerada porque aponta que este tipo de atividade 

também dá satisfação e que, de repente, essa satisfação pode propiciar uma adesão mais 

reflexiva à academia. Sentir prazer quando se aprende é a prova de que essa socialização deu 

certo! 

 

5.3 MÁQUINAS “FEMININAS”: O NÃO-HUMANO NA CONSTRUÇÃO DA  

CORPOREIDADE  

 

Evidenciaremos agora a questão que envolve a relação com o elemento não-humano na 

prática cotidiana da pesquisa. Os equipamentos de ginástica, percebidos como elementos 

relacionais essenciais no cenário de desenvolvimento do estudo, suscitaram-me a importância 

de trazer para a discussão o papel das máquinas na construção das relações cotidianas. 

A utilização de instrumentos durante as aulas variava conforme as modalidades: steps, 

anilhas, halteres, colchonete, barra e caneleira formavam o arsenal que compunham o contexto 

de cada aula. Nas sextas-feiras, o maquinário estava em foco; as máquinas prediletas eram 

destacadas pelo grupo, exatamente aquelas que trabalham a porção inferior do corpo (pernas, 

coxas, glúteos). Em contrapartida, os aparelhos que trabalham os músculos dos braços são 

postos em segundo plano. Um aparelho em especial chamou a minha atenção porque tinha um 

“apelido” com o qual as mulheres o nomearam, devido à função que desempenha: 

 

Existe uma máquina que as meninas chamam de “periguete” ... Ouvi uma das 
mulheres falando: “Você já fez a ‘periguete’? Pense numa máquina boa, depois dos 
50 tudo cai, então a gente tem que se cuidar!”. Tal máquina trabalha a região da 
musculatura pélvica, daí seu nome! (Diário de campo, 17.05.13).  



88 

  

 

 

 

 
 A personificação da máquina assinala a relação existente entre os sujeitos e aquele 

objeto, permitindo que percebamos a relevante interferência do não-humano na academia de 

ginástica. O efeito provocado pelas mudanças relacionadas ao corpo, a partir do uso das 

máquinas no espaço onde se modela o corpo, também elabora o feminino, graças à utilização 

de aparelhos específicos que promovem os resultados nos corpos, conforme o desejo das 

mulheres. Nesse sentido, é importante percebermos que: 

 

[...] ocorreu uma reconceituação da ontologia do social, não mais limitada à interação 
dos humanos, mas destes em associação com os não-humanos, dando origem às 
noções de existindo-com-objetos (Schinkel,2004) e objetualização (objetualization) 
(Knorr-Cetina,1997). Os não-humanos que constituem a vida social dos humanos não 
se resumem à materialidade no sentido físico do termo [...] mas compreendem também 
ampla gama de elementos [...]. Ao incluirmos os não-humanos na dimensão social, 
ampliamos a variedade de elementos que serão passivos de análise, quando as ações 
passam a ser entendidas como resultado da associação entre humanos e não-humanos 
(LATOUR, 2005; LAW & URRY, 2004 apud TURETA & ALCADIPANI, 2011, p. 
214).  

 
Dessa forma, é importante pensarmos os não-humanos na perspectiva trazida por Latour 

(2005 apud Tureta e Alcadipani, 2011), a partir da qual os objetos podem operar como 

mediadores, capazes de gerar transformações, distorções e modificações nos elementos com os 

quais se relacionam. 

O uso de instrumentos subsidiou o desenvolvimento de diferentes movimentos com o 

corpo, o que conferiu toda uma dinâmica ao modo de se exercitar e, para além das mudanças 

corporais, permitiu perceber que “os não-humanos fazem parte do mundo social e contribuem 

diretamente para a produção/construção de realidades”, como sustentam Tureta e Alcadipani 

(2011, p. 215). 

Assim, é essa compreensão de que o social é uma rede heterogênea, constituída não 

apenas de humanos, mas também de não-humanos, de modo que ambos devem ser igualmente 

considerados (Freire, 2006), que nos faz inferir que os objetos não podem ser desprezados, pois 

desempenham um papel fundamental na interação social, tornando-se efetivos atores na 

dinâmica da academia. Máquinas que atuam como próteses do corpo, ampliando, fortalecendo, 

revigorando suas partes específicas, mais especificamente femininas. Reforçando a máquina 

“periguete” e a adjetivação comportamental ligada à sexualidade, as máquinas também 

diferenciam os corpos.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As experiências descritas com foco na construção da corporeidade feminina de mulheres 

de meia-idade, no âmbito da academia de ginástica de um bairro popular, possibilitaram a 

identificação de um espaço de sociabilidade guiado por regras de convivência que serviram 

como potenciais elementos de compreensão da feminilidade ali constituída. Com o propósito 

principal de compreender a corporeidade feminina na dinâmica de uma academia de bairro 

popular, a presente pesquisa teve como um dos seus principais achados a possibilidade de 

pensar a academia numa lógica diferente do senso comum, revelando, para além da estética 

corporal, outras possibilidades de pensar o corpo. 

Dessa forma, podemos afirmar que, naquele contexto, não ocorre uma mera reprodução 

de modelos socialmente idealizados, mas sim uma contínua negociação com o meio, numa 

forma de “ajustamento” de modelos de feminilidade que nos ajudam a compreender o corpo 

enquanto elo que estabelece relação com a sociedade e os costumes, hábitos, crenças, moral, 

enfim, com o meio sociocultural em que as relações cotidianas são constituídas. As práticas e 

discursos percebidos enquanto resultado das experiências singulares de cada trajetória de vida, 

culminam na manifestação da corporeidade em sua ampla rede de significações. Entre os 

achados, aspectos como maternidade e religiosidade convivem com as práticas de consumo e 

padrões midiáticos, destacando-se, portanto, uma feminilidade que permeia os campos 

maternal, midiático, religioso, matrimonial.  

Destacam-se ainda as mudanças ocorridas no período da meia-idade feminina como 

substanciais na compreensão dessa corporeidade, e embora haja normatização, a academia se 

apresenta como um lugar paradoxal ocupado pela representação social de um corpo em 

envelhecimento que negocia constantemente com um ideal de juventude, saúde e beleza.  

No que se refere ao não-dito, é fundamental considerar as mensagens transmitidas a 

partir dos movimentos e performances corporais, na ordem das práticas corporais e a sua relação 

com o meio social que o cerca. No âmbito da discussão acerca das técnicas utilizadas nas 

modalidades de exercícios físicos, o que considero importante destacar é a progressiva 

incorporação da técnica dos movimentos. Tal incorporação perpassou a minha experimentação 

habitual, num processo de aprendizagem gradativo em que consegui perceber, na prática da 

pesquisa, que a expressão corporal permite que o corpo seja elo de comunicação, com a 

sincronia dos exercícios, no cansaço e limitações. A dor simboliza ritual e, no ato de sacrificar-

se, busca-se disciplinar o corpo física e moralmente. 
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Os trajetos percorridos me conduziram ao fenômeno da corporeidade interpretado a 

partir das práticas cotidianas, e permitiram-me compreender melhor os aspectos que envolvem 

esse corpo sócio antropológico em sua ampla rede de significações na academia de ginástica, 

onde o elemento simbólico está inserido nas mais diversas ordens (modo de andar, falar, pensar, 

vestir-se, comportar-se). Nesse sentido, os objetos, máquinas e instrumentos que compunham 

o cenário se tornaram efetivos atores na dinâmica da academia, nos fazendo refletir o papel 

fundamental que desempenham na interação social, enquanto mediadores das práticas corporais 

ali produzidas. 

Enfim, conseguimos alcançar a proposta deste trabalho, ao compartilhar vivências em 

uma academia de bairro com o grupo de mulheres de meia-idade e, ao mergulharmos no 

universo da sociabilidade na prática cotidiana, compreendemos as escolhas que influenciam o 

delineamento de formas de feminilidade. Ao experenciar e incorporar o cotidiano, senti na pele 

a dimensão íntima de me relacionar com meu corpo e com as expectativas sociais que o cercam, 

legitimando minha corporeidade naquele cenário, compreendendo o significado da frase 

repetida tantas vezes por Tati: “Até porque Ninguém é de Ferro, né Manu”? ... Ninguém é de 

ferro... a não ser as máquinas, com as quais o corpo/carne mantém uma relação de prótese mas 

não de substituição. Ninguém é de ferro porque, por mais que haja uma disciplina férrea que se 

quer impor sobre os corpos das mulheres na academia, ela negocia com os limites de cada corpo 

e de cada vida. Ninguém é de ferro porque também somos lágrimas, força, desejos, frustrações 

amorosas, vontades, projetos de vida... 
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ANEXO A 

Divisão territorial do município de João Pessoa por Distritos Sanitários 

 

 

               Área de abrangência do Distrito Sanitário III 

Fonte: http://hanseniasejp.blogspot.com.br/2013_05_01_archive.html. Acesso em 01 set. 2013. 
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ANEXO B  

Imagens ilustrativas 

 

                  

        Figura 1: STEP Figura 2: Cama elástica 

                 

Figuras 3 e 4: Materiais p/aulas de GAP e PUMP                   

       
Figura 6: BolaFigura 5: Halteres 
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