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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como principal objetivo realizar um estudo acerca dos 

significados do corpo nas academias de musculação, tendo como objetivo 

específico: conhecer a ótica que os freqüentadores de academias de 

musculação têm em relação ao corpo, no sentido de analisar o que e como 

esse grupo de pessoas pensam a respeito de seu próprio corpo e que corpo 

eles querem; averiguar os próprios alunos freqüentadores das academias de 

musculação, ou seja, quais os objetivos principais ao realizar atividade física; e 

verificar se a mídia influencia na busca de um modelo ideal de corpo. Em 

relação à metodologia utilizada em nosso estudo, para obtenção dos dados, 

realizamos uma pesquisa qualitativa descritiva, com um referencial bibliográfico 

e uma pesquisa de campo. No decorrer da análise de dados, os mesmos se 

estabeleceram em três categorias. Na primeira, abordamos a visão dos sujeitos 

em relação ao seu corpo, apresentando a visão/imagem que os sujeitos de 

nossa pesquisa têm em relação ao seu corpo e seus objetivos ao adentrarem 

nas academias de musculação, e através da qual constatamos que a 

visão/imagem que os sujeitos têm em relação as seu corpo está ligada não 

mais ao que eles pensam, mas sim o que a sociedade irá pensar e falar sobre 

teu corpo; sendo que em relação aos seus objetivos, no que diz respeito à 

prática de atividade física, percebemos que a maioria relaciona-se à aparência, 

sendo que esses corpos possuem desejos e compromissos exigido pela mídia 

e pela sociedade capitalista. Já na segunda categoria, tratamos dos 

significados do corpo nas academias de musculação, sendo exposto o que é 

corpo para os sujeitos de nossa pesquisa, juntamente com o que seria um 

corpo ideal para os mesmos, e constatamos que o corpo para a maior parte 

dos freqüentadores das academias de musculação de nosso estudo está 

relacionado a aspectos históricos e fisiológicos, não possuindo uma 

individualidade e, em relação ao que seria um corpo ideal, averiguamos a 

desvalorização do corpo, sendo que esse corpo ideal tem agora valor máximo 

perante a sociedade atual. A terceira categoria apresenta as influencias da 

mídia, na qual percebemos que o corpo não busca mais aspectos relacionados 

à saúde e à socialização, mas sim à busca da boa forma relacionada apenas à 

aparência física com fins de integração e promoção social. Esperamos, por fim, 

que este estudo possa trazer contribuições e reflexões acerca da temática 

abordada para possíveis discussões na área da Educação Física. 


