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RESUMO

Sabe-se que os cuidados com o corpo e a preocupação com o mesmo não é uma atitude 
apenas  deste  período,  em diferentes momentos históricos  o trato e  cuidado corporal 
tiveram papel importante,  e na atualidade não se cessam os estudos relacionados ao 
mesmo. Na construção deste trabalho realizamos um levantamento histórico do corpo e 
como o mesmo foi e é tratado. Buscamos relacionar estes fatos tentando entender qual o 
papel  desempenhado  pelo  corpo na  atual  sociedade  e  de  que  maneira  a  concepção 
corporal  das  pessoas  as  influenciam em suas  práticas  de  lazer.  Nossa  pesquisa  foi 
realizada com 31 mulheres de 18 á 49 anos que trabalham como vendedoras na Avenida 
Goiás do município de Jataí – GO. Elas se disponibilizaram a estarem participando da 
pesquisa, e foi com base nas respostas apresentadas por estas mulheres que obtivemos 
nossos dados. Dividimos a análise em quatro categorias, sendo: Categoria 1- Perfil dos 
sujeitos da pesquisa; Categoria 2- Percepção corporal e sua relação com a sociedade; 
Categoria 3- Se eu não me achar bonita quem vai achar?; Categoria 4- Tempo livre: Para 
quem? A maioria das pesquisadas alegaram estarem satisfeitas com o seu corpo, porém 
ao analisarmos os dados notamos que há uma insatisfação considerável, que elas não 
apresentam diretamente, porém intrínseca á muitas respostas á detectamos. Para muitos 
autores  esta  insatisfação se dá por  diferentes  fatores,  desde cultura,  estrutura social, 
valores e conceitos de beleza. Percebemos que a prática do lazer por estas mulheres está 
ligada ao tempo livre, a auto-percepção corporal e a necessidade de frequentar locais 
tranquilos, uma vez que a busca por locais calmos que proporcionam o descanso foi 
quase unânime. Tal situação é apresentada pelos autores como uma característica da 
relação  trabalho  e  tempo  livre,  observada  no  fato  de  que  muitas  das  pesquisadas 
alegaram não praticar o lazer por não ter tempo disponível, e quando possuíam este 
tempo, o mesmo era direcionado para o descanso.
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