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FITNESS E WELLNESS: AS GRANDES NARRATIVAS DE GESTÃO 

BIOPOLÍTICA DOS CORPOS NA CONTEMPORANEIDADE 
 

Vanberto José Rossi30 

 

RESUMO 
A Organização Mundial da Saúde, como órgão gestor da biopolítica na atualidade, 
desenvolve um padrão de corpo que, por meio dos discursos da mídia, da medicina, 
da nutrição e da educação física é levado ao conhecimento dos indivíduos 
formatado em padronizações de práticas corporais corretas e incorretas. O objetivo 
deste artigo é, nesse sentido, problematizar a construção social do corpo na 
contemporaneidade por meio da investigação sociológica em academias de 
ginástica. A hipótese aqui defendida é a de que a conjugação entre os discursos da 
mídia, da OMS e das disciplinas da saúde faz parte de um processo mais amplo, em 
que se delineia uma transição paradigmática do corpo orgânico para o corpo 
ciborgue nos termos de Haraway (2009). A partir da pesquisa empírica em três 
academias de ginástica da cidade de São Carlos-SP e de entrevistas livres e de 
trajetórias de vida com alguns dos seus frequentadores, observamos que a hipótese 
aqui apresentada se mostra, de fato, em vias de desenvolvimento, uma vez que o 
discurso da manutenção da saúde e da superação dos limites do corpo orgânico por 
meio de exercícios, ingestão de fármacos, dietas e utilização de próteses está cada 
vez mais presente no cotidiano dos sujeitos. 
 
Palavras-chave:  ciborgue; fitness; transumanismo; wellness. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Há, do ponto de vista do treinamento do corpo em academias de ginástica, 

dois diferentes pontos de vista que refletem, basicamente, duas possibilidades de 

construção corporal: 1) uma narrativa dos praticantes da vertente fitness, 

preocupados muito fortemente com a forma corporal e a força física; e 2) uma 

segunda narrativa dos praticantes da vertente de ginástica aeróbica wellness, cujo 

foco busca somar trabalho corporal com bem-estar físico e mental, objetivando um 

equilíbrio entre forma e conteúdo corporais (maromba-zen). 

O que a sociedade espera desses sujeitos é que seus corpos se aproximem 

de determinados padrões e, nesse sentido, o padrão mais aceito é o apresentado 

pela mídia em duas de suas vertentes: 1) visual, mais especificamente revistas de 
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moda, como demonstram as análises de Castro (2007) e Siqueira & Faria (2007); e 

2) audiovisual, como determinados programas de televisão e a internet. Além disso, 

o mercado e a indústria do fitness, de acordo com Landa (2009) é versátil e 

disponibiliza inúmeras maneiras de modelagem corporal, do fitness ao wellness, dos 

manuais de boa forma aos blogs do corpo, das dietas lendárias aos programas 

midiáticos de bem-estar. 

Atualmente, vários dos canais televisivos tanto abertos quanto fechados 

possuem no seu quadro programático diário ao menos um programa que se refira ao 

fitness e ao wellness. Começaram a ser veiculados pela extinta Rede Mulher31, a 

qual foi pioneira em tratar na sua rede de programação sobre assuntos referentes 

aos dois conceitos, porém direcionados às mulheres. Os programas “Passo a Passo” 

e “Estilo Saúde” eram ambos apresentados pela personal trainer brasileira Solange 

Frazão, com dicas de exercícios físicos e alimentação. Posteriormente, entre o final 

da década de 1990 e a primeira década do novo milênio, as demais emissoras 

abertas passaram, gradativamente, a incorporar em suas programações esse tipo de 

entretenimento voltado para cuidado corporal. 

Na contemporaneidade, embora ainda exista algum apelo direcionado ao 

público feminino, esses programas não se direcionam exclusivamente às mulheres e 

as discussões giram sempre em torno do volátil conceito de “bem-estar”. O caso 

mais emblemático é o do programa “Bem Estar”32, apresentado pela Rede Globo, 

que vai ao ar de segunda a sexta-feira entre 10h00 e 11h00. Em cada dia, diversos 

especialistas, sobretudo médicos, nutrólogos e educadores físicos são entrevistados 

sobre temas que tenham algum tipo de relação com uma definição de qualidade de 

vida que engloba, basicamente, um discurso rico em benefícios de uma alimentação 

saudável associada à prática regular de exercícios físicos. Há outros programas 

semelhantes em diversas redes televisivas, abertas ou fechadas como o “Programa 

da Tarde”33, exibido diariamente pela TV Record entre 14h30 e 17h15, o qual, 

embora se defina como um programa de variedades, traz assuntos relacionados ao 

fitness e wellness; e o programa “Você Bonita”34, apresentado pela TV Gazeta, 

diariamente, a partir das 12h30. 

                                                 
31  Sobre a história da Rede Mulher, ver http://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_Mulher, acesso em 

07/10/2013, as 20h50min. 
32  http://g1.globo.com/bemestar/. Acesso em 07/10/2013, as 20h57min. 
33  http://entretenimento.r7.com/programa-da-tarde/programa/. Acesso em 07/10/2013, as 20h56min. 
34  http://vocebonita.tvgazeta.com.br/. Acesso em 07/10/2013, as 20h55min. 
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Tanto a análise midiática de Castro (2007, p. 45-57) quanto a de Siqueira & 

Faria (2007), convergem no sentido de que a mídia, embora não seja responsável 

pela construção de gostos e discursos, certamente é o caminho necessário através 

do qual os discursos corporais da medicina, da nutrição e da educação física devem 

passar para se consolidarem na contemporaneidade. Castro (2007) analisa duas 

grandes publicações impressas brasileiras que foram as revistas “Corpo a corpo” e 

“Boa forma”. De acordo com a autora, esses manuais de cuidados corporais vem 

adquirindo importância nos últimos anos porque “a imprensa escrita vem se 

consolidando como espaço privilegiado para divulgação de informações relativas ao 

corpo, recorrendo ao especialista  profissional que tem espaço e sucesso 

garantidos em revistas femininas  para dar dicas acerca dos cuidados com o corpo 

no campo da sexualidade, moda, dieta, beleza e exercícios físicos” (CASTRO, 2007, 

p. 49). 

No mesmo sentido de Castro, a análise de Siqueira & Faria (2007) incide 

sobre seis revistas: “Claudia”, “Nova”, “Boa Forma”, “Saúde”, “Bons fluidos” e “O 

Globo”. As autoras, ao analisarem essas revistas, perceberam o desenvolvimento do 

culto ao corpo ao longo de, fundamentalmente, três momentos: o primeiro deles, de 

1960 a 1980, foi o período do que as autoras chamam de “corpo natural, com 

poucos artifícios para ser reconhecido como belo” (SIQUEIRA & FARIA, 2007, p. 

181). O segundo momento observado pelas autoras, que engloba as décadas de 

1980 e 1990, seria o do “corpo marombado, na gíria da época, aquele de músculos 

definidos e bastante aparentes, resultado do fitness” (idem). E o terceiro momento, a 

partir dos anos 2000, seria o momento do corpo “maromba-zen”, uma gíria que 

“designaria um novo tipo de atividade física na qual a musculação e a ginástica dos 

anos 1980 seriam substituídas pela proposta de um corpo ‘definido’, com músculos 

exercitados associados à sensação de bem-estar e prazer” (idem). 

Em outras palavras, seja visual ou audiovisual, a influência midiática sobre 

os corpos, sobre os gostos e sobre os estilos dos indivíduos causa um impacto que 

determina, senão os corpos, gostos e estilos em si, as narrativas capazes de 

apresentar um arcabouço de elementos, limitados é preciso pontuar, para que um 

indivíduo se inscreva, ou ao menos tente se inscrever, nos parâmetros corporais que 

se encontram a todo o momento diante de seus olhos. 

Esses mecanismos encontram nichos de mercado e são colocados à 

disposição dos indivíduos e, uma vez estabelecido o padrão, o que realmente faz 
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diferença, do ponto de vista dos frequentadores, é a experiência individual com 

esses mecanismos. A mídia não cria verdades, mas faz o papel de disseminar 

determinadas generalizações que, uma vez apropriadas pelo universo da cultura, 

podem se tornar regimes de verdade por meio da sua propagação em larga escala e 

da assimilação dessas generalizações pelos indivíduos. De acordo com Foucault: 

 
Em nossas sociedades, a "economia política" da verdade tem cinco 
características historicamente importantes: a "verdade" é centrada na forma 
do discurso científico e nas instituições que o produzem; está submetida a 
uma constante incitação econômica e política (necessidade de verdade 
tanto para a produção econômica, quanto para o poder político); é objeto, 
de várias formas, de uma imensa difusão e de um imenso consumo (circula 
nos aparelhos de educação ou de informação, cuja extensão no corpo 
social é relativamente grande, não obstante algumas limitações rigorosas); 
é produzida e transmitida sob o controle, não exclusivo, mas dominante, de 
alguns grandes aparelhos políticos ou econômicos (universidade, exército, 
escritura, meios de comunicação); enfim, é objeto de debate político e de 
confronto social (as lutas "ideológicas"). (FOUCAULT, 2000, p. 11). 

 

Nesse sentido, caberia indagar em que a mídia se baseia para disseminar, 

nas suas diferentes vertentes, o corpo magro como padrão? Há três instâncias do 

conhecimento que agem no sentido de desenvolver, educar e manter um padrão 

corporal, sendo elas, respectivamente, a medicina, a educação física e a nutrição. 

Esses três saberes científicos se conjugam na mídia escrita, nas academias, na 

programação televisiva ou na internet e, exatamente por se tratarem de importantes 

áreas do conhecimento, necessitam de um lastro extremamente mais consistente do 

que a doxa midiática ou a sofia popular. Eles necessitam de uma episteme que, a 

um só tempo, as justifique como necessárias, as identifique como portadoras de 

uma razão e determine suas práticas como corretas. 

Nada seria mais eficiente, nesse sentido, do que a criação de uma 

organização capaz de centralizar, além desses três conhecimentos, um grupo de 

autoridades investidas politicamente para a tomada das medidas necessárias, tanto 

mais eficiente se essa organização reunir representantes de diversas partes do 

globo, o que tanto facilita quanto dinamiza a disseminação de sua episteme. Tal 

organização consiste na Organização Mundial de Saúde (OMS). 

Criada em 1948 e vinculada a Organização das Nações Unidas (ONU), a 

OMS se define da seguinte maneira: 

 
A OMS é a autoridade diretora e coordenadora para a saúde no âmbito do 
sistema das Nações Unidas. Ela é responsável por promover lideranças nas 
questões de saúde global, formando a agenda da pesquisa em saúde, 
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estabelecendo normas e padrões, articulando opções politicas baseadas em 
evidências, fornecendo suporte técnico aos países e monitoramento e 
assessoria das tendências de saúde. 
No século 21, a saúde é uma responsabilidade compartilhada, envolvendo o 
acesso equitativo aos cuidados essenciais e de defesa coletiva contra as 
ameaças transnacionais35.  
 

Claramente, a definição de si mesma da OMS contém tanto uma perspectiva 

biológica, por meio da “pesquisa em saúde, estabelecendo normas e padrões”, 

quanto uma dimensão de ação, por meio das “opções políticas baseadas em 

evidências”. Trata-se, portanto, de um órgão de gestão da saúde em âmbito global 

que agrega pesquisa científica e ação política, fazendo as vezes da biopolítica 

foucaultiana. Na década de 1970, Foucault já apontava, na Microfísica do Poder , 

que “o corpo é uma realidade biopolítica; a medicina é uma estratégia biopolítica” 

(2000, p. 47). O corpo seria, portanto, um lócus tanto biológico quanto de ação 

política da mesma maneira que a medicina seria tanto uma episteme biológica 

quanto uma disciplina exercida sobre o corpo, uma vez que, na perspectiva 

foucaultiana, “foi no biológico, no somático, no corporal que, antes de tudo, investiu 

a sociedade capitalista” (idem), como corroboram Landa et al. (2013): 

 
A partir do momento que a vida do homem como indivíduo biológico está 
imbricada na do homem como sujeito político, ou, nos termos de Foucault, 
“o homem moderno é um animal em cuja política é posta em causa sua vida 
de ser vivente” [...], a vida e a política entram em uma relação de implicação 
tal que se pode inferir uma biologização da política e uma politização da 
biologia [...], em suma, uma biopolítica. (LANDA et al., 2013, p. 91, grifos 
dos autores). 
 

De acordo com Foucault (2000), a biopolítica consiste na gestão da vida, 

morte e saúde dos indivíduos por meio de ações políticas que visam disciplinar os 

seus corpos. Uma dessas ações, sem dúvida, foi a criação da ONU, através de cuja 

estratégia biopolítica os sujeitos estão sob controle do Estado e a tutela dos seus 

corpos não lhes pertence senão pelos crivos disciplinadores estatais, criados com o 

objetivo de administrar a espécie humana. Surge, assim, a norma, a regra, o correto, 

e, automaticamente, a partir da própria norma, cria-se o seu oposto: o anormal, o 

incorreto (FOULCAULT, 2000, p. 302). 

 Nesse sentido, de acordo com Landa et al. (2013), Foucault (2000) e com a 

própria OMS, é correto afirmar que se trata de um órgão disciplinador que visa à 

normatização dos corpos com vistas à melhor forma de gestão mundial da saúde 

                                                 
35  Extraído do site da World Health Organization (WHO): <http://www.who.int/about/en/> . Acesso em 

22/01/2014, às 22h11min. Tradução nossa. 
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dos indivíduos e, consequentemente, de sua corporeidade. A OMS, portanto, se 

coloca na posição de responsável por validar cientificamente os saberes corporais 

da medicina, da educação física e da nutrição no que concerne a saúde e bem-

estar, tornando-os norma. A mídia, por sua vez, traduz esse regime de verdade para 

a cultura e a transmite em larga escala, fixando essa padronização na agenda 

cotidiana dos sujeitos que passam a buscar adequar sua conduta dentro dos limites 

dessa norma. 

 Por meio da relação entre o saber científico e a ação política desenvolvidos 

pela OMS, da propagação desses saberes e dessa ação em âmbito mundial, dada a 

transnacionalidade dessa agência como órgão vinculado à ONU, e da disseminação 

em larga escala por meio da mídia, se constitui o exercício de um biopoder sobre as 

relações cotidianas mais simples dos sujeitos, no microcosmo de suas vidas. Esse 

microcontrole da espécie humana é, então, exercido pelo próprio indivíduo sobre si 

mesmo a partir da apreensão e internalização do macrocontrole, ou, dito de outra 

maneira, pela assimilação da norma. Do ponto de vista de uma organização como a 

OMS, portanto, existe um metacontrole: um controle que essa agência exerce sobre 

o controle que os sujeitos exercem sobre si mesmos. 

 O apelo de um órgão como a OMS, diluído na mídia massificada, chega aos 

indivíduos exortando-os a buscarem um “corpo saudável” — que, 

consequentemente, se considera belo porque é o padrão — não somente pela 

criação de uma episteme e de um exercício do biopoder advindo desse 

conhecimento, mas também pela criação de fobias corporais. Essa estratégia age no 

imaginário dos sujeitos criando, a partir da norma, uma série de elementos que 

caracterizam o seu oposto, conforme mencionamos anteriormente. Isso se reflete, 

de acordo com as falas dos nossos interlocutores, em um sentimento: o medo da 

gordura corporal que, elevado a determinado grau, se torna uma repulsa pela 

obesidade. 

A Organização Mundial da Saúde, como órgão gestor da biopolítica na 

atualidade, desenvolve um padrão de corpo que, por meio dos discursos da mídia, 

da medicina, da nutrição e da educação física é levado ao conhecimento dos 

indivíduos formatado em padronizações de práticas corporais corretas e incorretas. 

OBJETIVOS E METODOLOGIA 
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O objetivo deste artigo é, nesse sentido, problematizar a construção social 

do corpo na contemporaneidade por meio da investigação sociológica em 

academias de ginástica. A hipótese aqui defendida é a de que a conjugação entre os 

discursos da mídia, da OMS e das disciplinas da saúde faz parte de um processo 

mais amplo, em que se delineia uma transição paradigmática do corpo orgânico para 

o corpo ciborgue nos termos de Haraway (2009). 

Para atingirmos esse objetivo e comprovarmos essa hipótese, selecionamos 

três academias de ginástica da cidade de São Carlos-SP, uma situada em uma 

região considerada periférica na zona sul; uma intermediária entre centro e periferia; 

e uma localizada perto da saída da cidade, na zona norte. Em respeito aos 

estabelecimentos e pessoas entrevistadas, os nomes dos estabelecimentos 

pesquisados não serão revelados, sendo apenas mencionados como academias “A” 

(periferia), “B” (intermediária) e “C” (zona norte). Observamos três critérios de 

escolha para chegarmos a essa divisão tripartite: 1) o tempo de atuação da 

academia na cidade; 2) se há ou não um púbico alvo; 3) localização da academia 

dentro do perímetro geográfico do município. 

Realizamos, também, entrevistas com os frequentadores dessas academias, 

que envolvem tanto alunos-frequentadores ativos quanto proprietários e também 

pessoas que já frequentaram as academias pesquisadas, por meio dos métodos de 

entrevista livre e trajetórias de vida. Os nomes dos entrevistados são fictícios, em 

respeito a sua identidade e integridade de interlocutores e mediadores do campo.  

A academia “A” foi a única, entre as três pesquisadas, em que o fitness 

apareceu com mais proeminência do que o wellness, motivo pelo qual nela 

priorizamos a pesquisa com os interlocutores da musculação, com o objetivo de 

encontroar as possíveis motivações das pessoas em priorizar o treinamento de 

força. Na academia “A” entrevistamos Junior, frequentador e professor da academia; 

e Beto e Luana, ambos os frequentadores mais antigos dessa academia. São 

pessoas conhecidas entre os demais frequentadores e amigas de infância do 

proprietário. 

Nas academias “B” e “C”, observamos uma tendência maior em sublinhar as 

aulas aeróbicas, as quais reinam soberanas no horário das 18h00 as 21h00. Foi 

perceptível a subsunção do fitness ao wellness, o que nos motivou a tratarmos da 

questão da maromba-zen nessas duas academias. Na academia “B”, entrevistamos 

Karina, Tales e Flávia, três frequentadores que estão com a academia desde 2005 e 
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são pessoas muito conhecidas na academia. Na academia “C” nosso acesso foi um 

pouco mais restrito e o proprietário nos indicou uma frequentadora da sua confiança 

para nos acompanhar no empreendimento da pesquisa. Assim, a frequentadora 

Hellen, além de interlocutora, nos conduziu pelo campo e nos permitiu participar de 

uma de suas rotinas de treinamento. Ela frequenta a academia “C” desde 1998 e 

muito desta pesquisa se deve à sua colaboração. 

Finalmente, seguindo as indicações dos nossos mediadores do campo, 

procuramos ex-frequentadores das academias pesquisadas e pudemos entrevistar 

Mônica, Damaris e Regina, ex-frequentadoras, respectivamente, das academias “A”, 

“B” e “C”. O objetivo dessa etapa da pesquisa empírica foi buscar subsídios para 

observar de que maneira os indivíduos apreendem o contato com a academia como 

parte integrante da sua subjetividade, de que forma lidam com esse contato e se 

isso se estendeu para suas vidas depois de se desvincularem do ambiente. 

 

O MAGRO, O OBESO E O MUSCULOSO 

 

Para definirmos um corpo de acordo com o padrão OMS, partiremos não da 

norma, mas do seu oposto: o corpo obeso. Isto porque, conforme observam Landa 

et al. (2013), “um dos discursos mais influentes nos modos de perceber o próprio 

corpo e o dos outros é o da obesidade epidêmica” (LANDA at al., 2013, p. 95, grifo 

dos autores), a qual se define pela “propagação, por diversos meios, de narrativas 

em tom catastrófico sobre os perigos que representam a obesidade e o sobrepeso à 

saúde individual, comunitária e mundial” (idem, p. 96). Apropriada pela episteme da 

OMS, o discurso da obesidade epidêmica deu origem ao conceito de globesidade: 

 
Na extremidade oposta da escala de desnutrição, a obesidade é um dos 
mais flagrantemente visíveis — embora mais negligenciados — problemas 
de saúde pública. Paradoxalmente coexistindo com a subnutrição, uma 
epidemia em escala global de sobrepeso e obesidade — “globesidade” — 
está assolando várias partes do mundo. Se não forem tomadas medidas 
imediatas, milhões irão padecer de uma série de graves problemas de 
saúde36. 
 

É a partir desse crivo que, na contemporaneidade, opera o discurso que 

aponta o corpo magro também como concepção de corpo belo e saudável, o qual 

está mais ou menos a meio caminho entre a subnutrição e seu extremo oposto que 

                                                 
36  Fonte: World Health Organization (WHO). In: http://www.who.int/nutrition/topics/obesity/en/. 

Acesso em 24/01/2014, as 0h00min. Tradução e grifo nossos. 
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é a obesidade epidêmica. Dessa maneira, a obesidade é tratada como doença, ou, 

mais especificamente, como uma epidemia em escala global, da mesma maneira 

que a desnutrição ou a subnutrição. Não se trata, contudo, de exterminar o obeso da 

mesma maneira que a proposta da OMS não é acabar com a desnutrição, mas sim 

de encontrar a melhor maneira de gerenciar esses corpos extremos, que desafiam a 

norma. Nada mais politica e economicamente viável, portanto, do que colocá-las em 

extremidades opostas e a meio caminho delas o ideal, o padrão, a norma que é o 

que a mídia atualmente denomina magro saudável. 

É importante notarmos nesse discurso que o corpo obeso não é renegado 

ou banido da sociedade, mas incluído por meio de uma categoria de doente, como 

se fosse cingido por uma tarja de “perigo”: não devemos nos afastar dele, mas é 

preciso termos cuidado para não nos tornarmos iguais a ele. Ora, se a obesidade é 

uma doença, como supõe a OMS — a ponto de noticiar uma globesidade —, então é 

necessária uma cura: exercícios físicos, dieta balanceada, em outras palavras, um 

corpo magro.  

 
As crônicas do risco ganham peso político-sanitário por meio de uma 
narrativa de matriz epidemiológica que correlaciona a prática de estilos de 
vida específicos com a probabilidade de desenvolver determinadas doenças 
degenerativas. O sedentarismo e uma dieta desequilibrada (rica em 
gorduras) aparecem, nos marcos de tal narrativa, como os principais fatores 
de risco que contribuem para elevar as taxas de morbidade e mortalidade 
por doenças não transmissíveis em todo o mundo. Esta epidemiologia do 
risco legitima a promoção de um estilo de vida ativo, apontando que tipo de 
condutas são prejudiciais à saúde, ao mesmo tempo em que adverte a 
população aceca do tipo de precauções que devem ser tomadas para se ter 
uma vida livre de tais enfermidades (LANDA et al., 2013, p. 102, grifo dos 
autores). 
 

É dessa maneira que o magro e o obeso, embora sejam considerados 

opostos em termos corporais, convivem diariamente nos limites de uma academia de 

ginástica sem, necessariamente, ser mutuamente excludentes: um necessita do 

outro para existir, um precisa do outro para subsistir. Essa relação demonstra que 

“estas narrativas colocam nas mãos dos cidadãos a responsabilidade por suas 

escolhas vitais e pelas consequências des/favoráveis que resultam delas” (LANDA 

et al., 2013, p. 102). 

Vivemos uma era marcada pelo que Landa et al. (2013) denominam uma 

biopedagogia, “um conjunto de saberes e técnicas de autogestão que o coletivo 

social deve interiorizar e incorporar se deseja alcançar esse respeitado estado 

saudável” (2013, p. 104). Saúde, na contemporaneidade, se torna sinônimo de 
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respeito, de forma que a obesidade se torna como que um crime de lesa-

corporeidade, um ato passivo de punição não pela exclusão ou pela morte, mas pela 

inclusão no rol dos doentes e dos monstros (cf. LANDA et al., 2013, p. 109). O 

castigo do obeso, portanto, na nossa sociedade, está na sua aparência considerada 

monstruosa e enferma. 

Portanto, de acordo com Landa et al. (2013), “foi necessário construir uma 

cultura obcecada pelo peso e pela magreza para que os significantes gordura, 

sobrepeso e obesidade adquirissem o tom inquietante que apresentam na 

atualidade” (2013, p. 96, grifo dos autores). A obsessão pelo peso corporal ocupa 

um espaço considerável na agenda individual: somos exortados a ser saudáveis, 

lutamos por isso nos abstendo de determinados alimentos em prol de um corpo 

“sarado”. Contudo, não faltam propagandas de belas e calóricas refeições, convites 

a matarmos nossa sede com um copo de refrigerante (o temível e implacável inimigo 

das curvas femininas), ou um churrasco regado a cerveja. 

Existe, ainda, uma terceira categoria de tipo físico na academia de ginástica: 

o musculoso. Este tipo de corpo não se encaixa em nenhuma das duas categorias 

citadas anteriormente ou nas de saudável/doente utilizadas pela OMS para alocar 

conceitualmente os corpos dos indivíduos. Os corpos musculosos, se partirmos do 

princípio dualista da OMS, não são nem saudáveis e nem doentes. Não são 

saudáveis porque não são magros e não são doentes porque não são obesos, mas 

se localizam em um intermédio: eles causam, ao mesmo tempo, desejo e repulsa 

(LINDSAY, 1996, p. 357). Se visualizamos um corpo musculoso, talvez possamos 

desejar ou mesmo simpatizar com seu sex appeal, mas, instantaneamente, 

podemos nos assombrar porque trata-se de um humano transformado em algo 

mítico por forças que não compreendemos (idem, p. 356). 

Também os adjetivos populares comumente associados ao corpo musculoso 

como “sarado” e “bombado” parecem ser insuficientes para defini-lo do ponto de 

vista dos frequentadores das academias pesquisadas: “sarado”, de acordo com os 

interlocutores das academias de ginástica, remete a um estado de corpo saudável, 

enquanto “bombado” remete a um estado de corpo doente ou em uma situação de 

risco, uma vez que esse termo advém de um imaginário que associa diretamente um 

corpo musculoso à ingestão de esteroides anabolizantes popularmente conhecidos 

entre os frequentadores de academia como “bombas”. 
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Talvez, devido a essa dificuldade de conceituação do corpo musculoso, é 

que Lindsay (1996) tenha se utilizado de uma associação com a categoria de freak: 

 
Bodybuilders buscam maximizar a muscularidade visível dos seus físicos 
pela combinação de treinamento progressivo de peso e um regime de dieta 
e exercícios aeróbicos visando a minimização da gordura subcutânea do 
corpo e uma apresentação física que demonstre o grau extremo de 
definição muscular e vascularidade alcançados por meio desse regime. [...] 
O bodybuilder confunde ilusão e realidade: a impressão de escala 
monstruosa é mais frequentemente o resultado da extrema definição 
muscular realçada por óleo e músculos flexionados ao máximo. (LINDSAY, 
1996, p. 356, tradução nossa, grifos da autora). 
 

Embora Lindsay estivesse se referindo a uma categoria esportiva, essa ideia 

de conviver com um corpo que não é nem magro nem obeso, mas, ainda assim, é 

um corpo extremo, causa fascínio e repulsa, desejo e desprezo, prazer e terror, 

porque um corpo musculoso, de acordo com Lindsay (1996) é, ao mesmo tempo, 

belo e monstruoso, diferentemente dos corpos magro e obeso: aquele, sob os 

auspícios da medicina, da educação física, da nutrição e da mídia, seria somente 

belo, a norma; este, da mesma forma, somente monstruoso, o anormal (cf. LANDA 

et al., 2013). 

Um corpo magro, por essa perspectiva, seria o resultado de dieta e 

exercícios físicos, de uma vida considerada moderada e o corpo obeso seria fruto do 

desleixo, da preguiça, da gulodice, da incapacidade de autogestão corporal (idem). 

O corpo musculoso, entretanto, seria uma incógnita, algo que causa confusão nos 

indivíduos porque desvia das definições existentes. Da mesma maneira como 

Lindsay (1996) observa o corpo musculoso pela perspectiva do freak, também 

Landa et al. (2013, p. 90) observam que o corpo obeso, tendo como base o padrão 

de saúde estabelecido pela OMS, pode ser considerado um monstro, um freak 

porque, assim como o corpo musculoso, o obeso desvia da norma. 

Observamos que a magreza saudável, a muscularidade e a obesidade são 

padronizações interdependentes: a primeira é a norma, portanto, pode se alinhar a 

um sentimento de desejo; a segunda se situa em uma espécie de transição porque 

não se choca com a norma, mas também não a corrobora, causando, ao mesmo 

tempo, desejo e repulsa; finalmente, a terceira é o oposto da norma, e causa 

repulsa, medo, estranhamento. Não obstante, cada um desses padrões corporais 

depende do outro porque todos se interconectam à subjetividade por meio do corpo. 

O objeto e o objetivo dessas padronizações é o corpo que nunca se 

encontra acabado, mas é um constante vir a ser. Os corpos magro, musculoso e 
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obeso, nesse sentido, não se opõem um ao outro nem se excluem mutuamente, 

mas se conjugam de alguma maneira nas configurações corporais que cada sujeito 

estabelece para si. 

 

O ESPELHO, A BALANÇA, A FITA MÉTRICA  

 

Os frequentadores de academias de ginástica precisam fazer alguns testes 

antes de começarem a treinar. Além dos testes físicos, algumas academias exigem 

exames laboratoriais e clínicos para admitirem um novo frequentador, a partir de 

amostragens sangüíneas, coletadas e processadas por laboratórios especializados 

como taxa de triglicerídeos, colesterol, glicemia etc. Os objetivos desses exames 

adicionais são, em primeiro lugar, proteger juridicamente a academia e, em segundo 

lugar, fornecer mais subsídios ao educador físico para o desenvolvimento de uma 

pauta de treinamento mais específica. 

Contudo, o saber científico e a busca de segurança jurídica encontram sua 

limitação nas introspecções do ser humano, ou, em outras palavras, sua 

subjetividade, seus desejos, suas vontades, nuances estas profundamente 

marcadas pelas interações sociais e que fogem a qualquer tentativa de controle. De 

fato, a maioria dos frequentadores das academias de ginástica se importa muito 

pouco com amostragens sanguíneas e taxas obtidas por meio de exames 

laboratoriais, mas se importam bastante com três artefatos: o espelho, a balança e a 

fita métrica. Mais especificamente, eles se importam com o que esses três 

elementos têm a lhes informar. 

O espelho, ao que indica a pesquisa empírica, parece servir como um 

comparativo estético, como uma espécie de ferramenta que ajuda o frequentador da 

academia de ginástica a adestrar seu corpo a determinados parâmetros, a observar 

o quanto esse corpo pode ou não se encaixar em um determinado padrão. Diante do 

espelho, além de assistir ao desenvolvimento da sua massa muscular, é possível ao 

praticante de exercícios físicos observar a postura corporal necessária à prática de 

cada um dos exercícios, afim de que se atinja a técnica mais apurada para 

desenvolver determinada forma. Não obstante é, também, o espelho o responsável 

por refletir a imagem de um corpo modificado pelo treinamento.  

A balança e a fita métrica, por suas vezes, são duas outras ferramentas que 

indicam ao praticante de exercícios físicos, basicamente, as mesmas características 
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que o espelho, porém, por intermédio de dados numéricos, mais especificamente as 

unidades de medida quilograma (kg), no caso da balança, e centímetro (cm), em 

relação a fita métrica. São esses dois artefatos os responsáveis por quantificar, 

numericamente, a imagem refletida no espelho, cujos valores são cruzados com o 

principal fator corporal desenvolvido pela OMS: o Índice de Massa Corporal (IMC). 

 
O IMC deriva do índice de Quetelet desenvolvido entre 1830 e 1850 e 
criado pelo estatístico Adolphe Quetelet para registrar a variação de peso e 
altura dos recrutas do serviço militar francês. Em suas observações, 
Quetelet percebe a existência de uma distribuição gaussiana (normal) dos 
níveis de peso e altura na população estudada, a partir do qual cria um 
índice para realizar uma descrição estatística do “homem tipo”. Atualmente, 
o IMC é uma representação matemática que fornece uma estimativa da 
composição corporal em quilogramas pelo quadrado da altura do corpo em 
metros. (LANDA et al., 2013, p. 98). 
 

Desde muito cedo, ainda nos primeiros contatos com a academia de 

ginástica, os frequentadores desenvolvem uma relação com esses três artefatos por 

meio do IMC que é calculado quando o instrutor desenvolve a primeira pauta de 

treinamento do frequentador. A partir de estabelecido o padrão de acordo com esse 

cálculo, o espelho, a balança e a fita métrica formam, juntos, um guia para os 

frequentadores que parte do princípio de uma relação de simetria corporal na 

seguinte proporção: a imagem se define pelo peso juntamente com a circunferência 

abdominal comparados ao IMC. Da mesma maneira que o Homem Vitruviano, de 

Leonardo da Vinci, é uma representação esquemática das proporções das medidas 

corporais, a imagem refletida no espelho da academia de ginástica visa uma 

representação da proporção entre peso, circunferência abdominal e IMC. 

No entanto, os praticantes de exercícios nas academias fazem uso desses 

instrumentos diariamente quase sempre como um simples hábito adquirido pela 

assiduidade no ambiente, de forma que, em dado momento, esses três artefatos se 

tornam ao frequentador os indicadores mais confiáveis do seu condicionamento 

físico e do desenvolvimento do seu corpo pelo treinamento. 

Nesse sentido, não se pode deixar de mencionar a influência do mercado e 

da indústria do fitness, apontado por Landa (2009), que por intermédio das 

propagandas midiáticas transformam o uso do espelho, da balança e da fita métrica 

nos indicadores mais confiáveis de saúde e estética, estabelecendo, sob os 

auspícios da medicina, da nutrição e da educação física um conjunto de regras 

gerais. 
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A busca pelo que se conhece na contemporaneidade como “barriga 

negativa”37 é o emblema dessa cultura corporal que vem se constituindo ao longo da 

segunda década do novo milênio. A revista Veja define o termo “barriga negativa” 

como a “magreza por comer dosagens corretas de alimentos escolhidos associadas 

a suplementos e malhação. O resultado é a união desses atributos até pouco tempo 

atrás inconciliáveis: a magreza e os músculos”38. Mira (2004) aponta, no que 

concerne à imposição de determinados padrões ao corpo feminino, que “as 

mulheres também aderem à musculação, dadas as exigências cada vez maiores do 

corpo exposto e à ascensão de modelo de mulher mais ativa, mais forte, mais dona 

de si mesma” (MIRA, 2004, p. 19). Na contemporaneidade, em que tudo parece já 

nascer há muito obsoleto, com as ferramentas de busca on line cada vez mais 

sofisticadas e com o avanço de uma cultura que urge pelo bem-estar, a imagem, a 

circunferência e o peso corporais se tornam, cada vez mais, elementos que 

transitam entre os valores cultural e econômico. 

A busca por uma “barriga negativa” que é uma barriga, ao mesmo tempo, 

magra e musculosa, em uma primeira análise, parece definir os rumos das escolhas 

das mulheres, como se seu corpo definisse seus gostos. Entretanto, a partir de uma 

analise mais aprofundada, observamos que se trata, além de uma imposição social, 

também de uma escolha de determinadas mulheres a possessão de um “corpo 

modelo” (cf. SIQUEIRA & FARIA, 2007), de uma barriga negativa. 

Talvez, essas mulheres possam ser consideradas como um tipo de 

fisiculturistas porque, embora não treinem para uma competição, elas parecem fazê-

lo por um objetivo corporal que, pela perspectiva de Lindsay (1996), é, ao mesmo 

tempo, motivo de medo e simpatia. O seu ideal de corpo atrai pela magreza e 

assusta pela força, transita entre os domínios corporais culturalmente associados ao 

masculino e ao feminino. 

 
Enquanto a muscularidade é culturalmente associada à masculinidade, a 
feminilidade é tradicionalmente associada à propensão para a gordura 
corporal. A dieta [...] tem sido entendida como reafirmação de normas 
patriarcais que equiparam feminilidade à fragilidade, magreza e neotenia. 
Quando homens bodybuilders perseguem uma dieta exata com o objetivo 
de acabar com a gordura subcutânea, eles cruzam um domínio 

                                                 
37  Talvez por se tratar de uma categorização muito específica do campo da malhação, não 

encontramos trabalhos ou pesquisas acadêmicas que abordem a questão da “barriga negativa” de 
maneira aprofundada, motivo pelo qual recorremos a uma reportagem da revista Veja como ponto 
de partida para essa discussão. 

38    Idem, p. 85. 
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culturalmente feminino. Ainda assim, nem homens ou mulheres 
bodybuilders praticam dieta para serem “magros”; ambos almejam máxima 
muscularidade, situando-se, assim, em um domínio culturalmente 
masculino. (LINDSAY, 1996, p. 365, tradução nossa). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É possível afirmar, nesse sentido, que as mulheres adeptas da “barriga 

negativa” constroem suas rotinas em torno de um ideal de corpo que pode 

determinar suas trajetórias de vida. Há, assim como na relação existente entre 

magreza, muscularidade e obesidade, uma interdependência entre o uso do 

espelho, da balança e da fita métrica: separados, são somente utensílios para os 

quais há os mais diversos usos que sequer tocam as narrativas corporais. 

A partir do momento em que há uma confluência desses artefatos com um 

contexto de indústria cultural, mercado e indústria da moda e do fitness, mídia e a 

validação de saberes científicos por uma agência de saúde internacional, somente 

então esses três utensílios recebem novos significados e novos usos. Não obstante, 

existe um elemento fundamental: o ambiente da academia de ginástica, onde o 

frequentador estabelece contato com esses objetos e desenvolve a necessidade do 

seu uso a partir do contato com toda uma cultura de treinamento que valoriza a 

imagem corporal esculpida. 

 

OS CIBORGUES E O CORPO ORGÂNICO 

 

FIGURA 1: Carol Magalhães.  

FONTE: Revista Veja, ed. 2346, ano 46, nº 45, 
06/11/2013, p. 84-85. 
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O corpo, na contemporaneidade, se define por “marcas transitivas, 

transitórias, transponíveis. O corpo não é (mais) um dado, mas uma fabricação. Um 

feito e uma ficção. O corpo é o que se diz dele e o que se faz dele” (LOURO, 2012, 

p. 12). Se para Karl Marx o proletário do século XIX era um apêndice da máquina, 

caracterizando uma cisão fundamental entre ambos, na contemporaneidade humano 

e máquina tendem a se fundir na figura do ciborgue: um “híbrido de máquina e 

organismo” (HARAWAY, 2009, p. 36). O humano descobriu as mudanças que a 

máquina pode trazer para a melhoria do seu corpo, como o atleta sul-africano Oscar 

Pistorius, que, ainda bebê, teve suas pernas amputadas, mas a intervenção 

científica transformou sua deficiência em rendimento dando-lhe pernas artificiais 

extremamente mais eficientes do que as orgânicas. Ele se tornou, nas palavras de 

Goellner & Silva (p. 197), “um ser híbrido de carne e fibra de carbono”. 

Também os frequentadores de academias de ginástica descobrem, 

cotidianamente, as mudanças que as máquinas trazem para seus corpos. Embora, 

nas academias pesquisadas, os nossos interlocutores não tenham partes mecânicas 

acopladas a seus corpos, eles se utilizam das máquinas de exercícios cada vez 

mais sofisticadas para modelarem seus corpos, as quais são projetadas 

especialmente para o uso em academias ou no conforto da casa. Sem essas 

máquinas, muito dificilmente conseguiriam dispor de tempo para treinamento, dada a 

dinâmica urgente dos centros urbanos. Essas máquinas, repletas de polias e braços 

articulados, permitem, mais do que simplesmente treinar, maximizar as 

possibilidades corporais, tornando simples corpos em corpos extremamente 

desenvolvidos. 

Conforme observa Couto (2012), essa busca pela ciborguização corporal 

está intimamente relacionada a uma busca pela maximização do prazer nas 

atividades físicas contemporâneas. A partir de uma alegoria de “desertos e oásis do 

corpo” (2012, p. 166), respectivamente os dissabores da vida contemporânea versus 

a felicidade e o bem-estar (COUTO, 2012, p. 167), Couto demonstra que “é pelo 

excesso que o otimismo toma conta dos viventes” (p. 182), na busca por “gozar 

eternamente a boa vida” (p. 183). “As façanhas dos extremos, esses triunfos do 

corpo nas atividades físicas e esportivas radicais, celebradas e reivindicadas em 

toda e qualquer parte, são oásis totalizantes na nossa cultura tecnológica de 

agitação e bem-estar” (COUTO, 2012, p. 184). 
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Do ponto de vista dos sujeitos, portanto, é possível transformar o corpo por 

meio da sua constante atualização, algo que, de acordo com a pesquisa realizada, 

está em vias de se tornar parte do cotidiano dos seres humanos. Cada vez mais 

pessoas aderem a onda do “estilo de vida ativo”, procurando diversas maneiras de 

introduzir no seu dia a dia o que a OMS chama de bons hábitos alimentares 

associados à prática regular de exercícios físicos e ampliação da agenda cultural. 

Embora, em uma primeira análise, sobressaltem benefícios individuais e sociais, é 

preciso atentarmos para uma outra possibilidade que vem preocupando os 

sociólogos do corpo: a neoeugenia. Para compreendermos esse conceito, é 

necessário, antes de mais, discorrermos sobre o seu fundamento: o pós-

humanismo. 

De acordo com Camargo & Vaz (2012), o pós-humano é um “homem-

máquina, pós-homem, organismo cibernético, ser tecnobiologicamente melhorado, 

emaranhado de definições que procurariam se situar em relação a esse ‘novo’ 

sujeito ou para além dele” (CAMARGO & VAZ, 2012, p. 122). Trata-se de um novo 

paradigma, para o qual ainda estamos em vias de transição e que, portanto, ainda 

não possui fronteiras delimitadas — talvez nem haja essa possibilidade —. O pós-

humanismo, dessa maneira, se ocupa exatamente de desbravar essas “fronteiras” 

desse novo ser que emerge como temática e desafio para o século XXI: um ser 

híbrido de organismo e máquina. 

Há, na perspectiva dos autores, três vertentes de pós-humanismo. A 

primeira delas é a singularista, cuja proposta seria radical, buscando “superar a 

condição ‘natural’ do homem e do seu corpo” (idem, p. 126) por meio de 

atualizações constantes, tomando o corpo como “um hardware velho e obsoleto, o 

que potencializaria downloads de novos softwares no corpo” (idem, grifo dos 

autores). A segunda vertente é a biotecnológica, a qual se preocupa com essa nova 

forma de evolução da espécie humana, atentando para o “processo, já em vigor, de 

melhoramento genético por parte das ações vinculadas a pesquisas reprodutivas” 

(idem, p. 127). E, por fim, a terceira vertente que é a trans-humana, “uma narrativa 

da obsolescência do humano, a ser alcançada pelas transformações tecnocientíficas 

e econômicas em curso” (idem).  

O pós-humanismo, dessa maneira, se trata de um movimento de 

ciborguização corporal que tende a romper com o paradigma natureza/cultura ao 

subsidiar o que Beatriz Preciado (2008) denominou tecnocorpo: um corpo orgânico 
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(natural) que se beneficia da tecnologia (cultura), “nem organismo, nem máquina” 

(PRECIADO, 2008, p. 39). Não obstante, surge, inevitavelmente, a problemática do 

tecnopoder como desdobramento das políticas engendradas pelo tecnocorpo, uma 

vez que “o que entra em discussão é até que ponto o ‘melhoramento genético’ nos 

livrará de mazelas corporais (doenças, deficiências, debilidades e afins) e não será 

mais uma estratégia eugênica” (CAMARGO & VAZ, 2012, p. 127). 

É nesse sentido que Goellner & Silva (2012) observam uma possível 

atualização do conceito de eugenia na contemporaneidade a partir da “cultura 

fitness”: a “neoeugenia” (GOELLNER & SILVA, 2012, p. 191). De acordo com os 

autores, a diferença fundamental entre eugenia e neoeugenia é a perda da 

centralidade da hereditariedade, a qual cede seu lugar à tecnociência (idem, p. 196-

197). 

 
Na neoeugenia, fármacos, próteses, chips e dispositivos biotecnológicos 
diversos acoplam-se aos corpos sendo capazes de dotá-los de força, 
velocidade e destreza. Dessa maneira, a competição na ‘lógica 
neoeugênica’ não se ocupa mais em marcar de forma indelével os corpos 
aptos e inaptos. Nos indícios desse novo tempo, corpos ‘quase fortes’, 
‘quase velozes’, ‘nem tão destros’, não estão mais fadados à derrota. Ao 
contrário, surgem como o próprio substrato de neoeugenização, na medida 
em que suas ‘deficiências’ são suplantadas pela adoção de elementos 
tecnológicos. Se na eugenia a centralidade era ocupada pelos corpos 
hereditariamente bem-nascidos, na neoeugenia isso já não faz tanto 
sentido, sobretudo porque carrega o desejo de superação pela 
biotecnologia. São justamente os investimentos nos corpos deficientes que 
se tornam elementos fundantes dessa neoeugenia (GOELLNER & SILVA, 
2012, p. 197). 
 

Ainda não é possível afirmarmos com segurança em que, de fato, consiste 

essa neoeugenia observada pelos autores. O que podemos afirmar, com um certo 

grau de segurança, é que no âmbito dos esportes os corpos destros, ágeis, 

habilidosos estão sendo obrigados a ceder, gradativamente, uma parte da sua 

centralidade para os corpos “quase fortes, quase velozes, nem tão destros”. No 

entanto, isso ainda não ocorre de maneira sensível no plano social, em que os 

corpos “quase” permanecem recebendo uma quase atenção: eles quase são 

incluídos, quase são compreendidos, mas quase sempre são esquecidos. 

Observamos que essa maximização do rendimento corporal por intermédio 

da biotecnologia e da cibernética, essa onda pós-humana, está muito longe de ser 

universal e, de fato, as análises dos autores com os quais aqui dialogamos indicam 

que a universalidade não é uma prerrogativa da biotecnologia. À exceção de alguns 

poucos pensadores, como Le Breton e Goellner & Silva, entrar em uma discussão 



V.2 N.2 AGO. 2014 - ARTIGOS 

 

 115 

sobre inclusão pela inclusão — e não pela exclusão como observa Agamben (2003, 

p. 31) —, necessariamente, conduz aos imperativos de classe social e se fala pouco 

sobre os custos, em termos financeiros, dessa transformação corporal. Claramente, 

ela (ainda) é uma possibilidade para alguns grupos sociais apenas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Existe, no momento contemporâneo, uma tendência à valorização da 

imagem corporal jovem, robusta, esguia, lisa. Juntos ou separados, esses adjetivos 

constituem algumas definições do que se considera um corpo belo, saudável, 

rentável ou, nos termos de Siqueira & Faria (2007, p. 179) um “corpo modelo”. Esse 

corpo se encontra em contínuo processo de identificação (cf. HALL, 2000): não há 

apenas uma identidade capaz de suportar as dimensões desse corpo, mas uma 

miríade de possibilidades de identidades. 

Embora seja constantemente exortado a buscar padrões corporais que o 

definam, seja no plano individual ou no social, o sujeito prescinde cada vez menos 

de padronizações a priori e se torna cada vez mais capaz tanto de se adequar a elas 

quanto de adequá-las aos seus objetivos, apreensões, necessidades etc. Desse 

modo, um corpo musculado, por exemplo, é associado a um corpo forte e saudável 

e por isso está relacionado a uma concepção de beleza jovem e lisa. Ao utilizarmos 

qualquer um desses adjetivos para nos referirmos a esse corpo, automaticamente 

iremos nos referir aos demais porque, na contemporaneidade, “o músculo marca” 

(COURTINE, 2005, p. 83) pela sua presença e reverbera pela sua atualidade na 

mídia. Se, ao invés disso, substituíssemos o termo “corpo musculado” por “corpo 

magro” ou “corpo modelo”, ainda que esses termos não sejam sinônimos, o efeito 

remissivo seria, basicamente, o mesmo, de forma que, a partir de um processo de 

identificação, um indivíduo poderia se adequar ou não a um, a mais de um, a todos 

ou a nenhum desses termos. 

No entanto, possuir um corpo adequado aos padrões atuais, organicamente 

funcional e em plena capacidade de uso já não basta porque há limitações: esse 

corpo precisa ser constantemente alimentado e descansado; se contrair alguma 

enfermidade, deve ser tratado; se perder, ainda que temporariamente, alguma de 

suas funções sensoriais, necessita ser recuperado. Exige-se, em outras palavras, 
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que o corpo seja constante e rapidamente atualizado, melhorado no sentido de 

eliminar o quanto possível, senão completamente, suas limitações orgânicas. 

Se observamos o nascimento de um novo momento que transforma simples 

corpos orgânicos em “corpos espetaculares, potencializados, hígidos, performantes 

e ciborguizados pela técnica” (GOELLNER & SILVA, 2012, p. 187), observamos, ao 

mesmo tempo, o início do crepúsculo de uma concepção de corpo meramente 

orgânico, assombrado pela obsolescência e fadado à morte. O momento 

contemporâneo se caracteriza, dessa maneira, por uma mudança paradigmática na 

qual o corpo se desloca do centro para o epicentro da cultura ocidental e é a sua 

diferença que o determina. 

Por outro lado, existe ainda um profundo apelo da indústria da moda e do 

fitness que a todo o momento exorta homens e mulheres a um determinado padrão 

de corpo, o qual não é possível construir tampouco manter em meio a uma rotina 

pautada pela urgência. A paradoxal relação entre consumo gastronômico e 

padronização estética corporal é um exemplo elementar desse movimento: ao 

mesmo tempo em que se assiste a uma determinada propaganda primando pela 

saúde ou pelo corpo esteticamente perfeito, nota-se, logo em seguida, outra 

propaganda aflorando o paladar por intermédio da imagem, convidando homens e 

mulheres a uma farta refeição a qualquer hora do dia ou da noite. 

Influenciados por esses fatores, uma grande parcela dos praticantes de 

exercícios físicos tem sempre urgência em possuir um corpo fisicamente perfeito 

para os padrões da moda ou saudável para os padrões da medicina. Isto acarreta, 

muitas vezes, conseqüências catastróficas para o corpo, como a perda parcial ou 

total dos movimentos; problemas cardíacos; overtraining, no qual está contido o 

cansaço físico e psicológico do praticante; a bulimia, anorexia ou a obesidade 

epidêmica etc. 

De acordo com a OMS, todas essas “patologias” são próprias do momento 

histórico atual e seus impactos comprometem a sociedade, uma vez que o indivíduo 

por elas acometido apresenta quadros clínicos graves. Ironicamente, a mesma OMS 

que estabelece a patologia, cria um embasamento científico para determinada 

norma corporal que, uma vez apropriada pela indústria cultural e do fitness repercute 

em uma estética corporal que não engloba a diferença senão como doença. 

Exatamente no centro deste embate está o sujeito a meio caminho da norma e da 

patologia, bombardeado pelo conflito dessas forças, cujo resultado pode ser 
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percebido na fala comum de pessoas que fazem sempre um mea culpa pelas 

calorias a mais que consomem. 

Do ponto de vista do sujeito é preciso possuir um corpo magro e musculoso, 

diz a mídia, mas é preciso ter cuidado para não se tornar anoréxico; deve-se tomar 

as providências contra a obesidade, enfatiza a OMS, mas sempre há um fast food 

por perto; é necessário elevar a qualidade de vida, dizem os médicos, nutricionistas 

e educadores físicos, mas o tempo é escasso, embora a informática tenha 

ressignificado a percepção humana de distância. O que pode um indivíduo fazer 

sendo excessivamente pressionado, por um lado, enquanto lhe faltam elementos — 

os mais importantes inclusive — para responder satisfatoriamente às exigências que 

o cercam, por outro? Uma hipótese para essas questões reside na biotecnologia.  

Por essa ótica, o ato de treinar o corpo em uma academia de ginástica 

consiste em uma das formas pelas quais os sujeitos buscam ciborguizar os seus 

corpos. O treinamento regular, diz a medicina, dinamiza as funções orgânicas 

tornando o corpo mais resistente; uma alimentação saudável, observa a nutrição, 

fortalece o sistema imunológico, tornando o corpo menos suscetível a doenças; a 

superação dos limites no treino, de acordo com a educação física, transforma o 

corpo em uma fortaleza quase impenetrável. Dinamizar, fortalecer e superar são 

palavras de ordem no momento atual; são ordens de batalha, como se os indivíduos 

estivessem em uma guerra declarada contra terríveis “adversários”: obesidade, 

celulite, estrias, inimigas figadais da estética corporal magro-musculosa. 
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