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Resumo:  O presente trabalho visa discutir  o culto ao corpo na sociedade atual,

principalmente a sociedade brasileira na qual o consumo relacionado ao corpo tem

aumentando em vista a busca da boa forma e da saúde. Tal comportamento em

relação a manutenção corporal visando a estética e a saúde tem como seu locus a

academia de ginástica em que podemos perceber um certo exagero quanto essa

empreitada, incentivado cada vez mais pela mídia em especial as redes sociais, em

que há ampla divulgação de dicas para a obtenção do “corpo sarado”., tornando-se

para  muitos  uma  imposição,  que  pode  leva-los  ao  uso  de  drogas  como  os

esteroides anabolizantes, uma série de exercícios que pode levar a lesões, bem

como distúrbios dismórficos e alimentares, como a vigorexia e a ortorexia.

Palavras chave: Culto ao corpo, consumo, vigorexia, ortorexia

Introdução:

Atualmente  vê-se  uma  popularização  do  culto  ao  corpo  em  grandes

proporções, sobretudo pelo advento das redes sociais, que endossam o discurso

midiático de como esse corpo deve ser para que seja bem aceito na sociedade, ou

seja,  o  corpo  “sarado”,  “trincado”,  “fitness”,  tendo  este  como  algo  estritamente



saudável na medida em que está atrelado aos exercícios físicos que são recomendados

pela medicina como uma forma de manutenção da saúde. Por trás desse discurso de

manutenção da saúde,  a  estética está presente mesmo que mascarada,  ou vista  por

muitos  como  uma  consequência  da  busca  pela  saúde.  Muitos  indivíduos  se  sentem

pressionados  a  seguir  tal  padrão,  uma  vez  que  este  é  constantemente  exposto,  se

tornando o alvo do desejo de muitos, ocasionando diversos distúrbios alimentares e de

imagem, como anorexia, bulimia, vigorexia e ortorexia.

No contexto  das academias de musculação,  a  imposição pelo  corpo perfeito  é

ainda maior,  pois se tem a crença de que as pessoas que praticam há algum tempo

devem ter o corpo padrão, ou seja, elas serão o exemplo para os novatos que entrarem

nesse novo espaço, como bem descreveu Sabino (2000), dentro das academias sempre

haverá a hierarquização que será feita de acordo com a evolução corporal apresentada

naquele espaço, sendo estas os fisiculturistas, relacionado aos competidores, veteranos,

àqueles que já tinham muito tempo de frequência na academia e os comuns que seriam

os novatos, sendo obrigação dos dois primeiros grupos a manutenção do capital corporal

do  local  e  passá-lo  ao  terceiro  grupo,  através  de  trocas  simbólicas  e  da  violência

simbólica. (GOLDENBERG,2003)

Tais grupos estarão propensos a tais distúrbios alimentares e de imagens, como a

vigorexia, que segundo o diagnóstico médico, é um distúrbio obsessivo compulsivo e um

distúrbio  de  imagem,  no  qual  o  individuo  praticante  de  musculação  ao  se  olhar  no

espelho, não enxerga seu crescimento muscular,  tendo assim o ímpeto de intensificar

seus  treinos  e  muitas  vezes  chegar  ao  extremo  que  seria  o  uso  de  esteroides

anabolizantes,  que  proporcionaria  um  rápido  resultado  para  tal  objetivo.  Outro  item

indispensável nesse contexto será a alimentação, pois esta não pode ser qualquer uma,

já que poderia retardar ainda mais o processo de aquisição de massa magra, tendo que

ser seguida a risca, principalmente nos praticantes de musculação que competem. O que

ocorre é que essa preocupação exacerbada com a alimentação, em muitos casos passa

dos limites do aceitável, já que restringe o individuo no seu âmbito social, pois uma vez

que sua dieta não pode ser feita em todos os lugares, ele deixara de ir àqueles em que se

sentirá  prejudicado.  Steve  Bratman,  médico  norte  americano  com  especialização  em

medicinas alternativas enxergará em tal prática, um distúrbio alimentar e uma compulsão

a qual nomeará de ortorexia nervosa, sendo esta uma obsessão pelo comer saudável, em

que o indivíduo gasta muito tempo preocupado com sua alimentação para que não saia

sua dieta e negligenciando o convívio social com pessoas que não a  seguem. (Batrina,

2007)



Tanto a vigorexia, quanto a ortorexia, devem ser não somente compreendidas do

ponto de vista psicológico mas também sociocultural pois refletem, sobretudo o status do

corpo na nossa sociedade, assim como disse Mauss  nas Técnicas Corporais.

Mauss  discorrerá  sobre  como  as  diferenças  culturais  engendrarão  as  diferentes

formas com as quais os indivíduos vão se servir de seus corpos. O autor irá observar

principalmente suas experiências pessoais, no exército francês em comparação com o

exército inglês e notará diferenças no que diz respeito à forma de marchar. Também

verão como na sociedade francesa as técnicas de nadar e correr irá mudar com o tempo

e concluirá  que essas  mudanças são  frutos  da  apreensão  de técnicas referentes  à

sociedade que imprimirão no corpo um desempenho específico, a qual ele nomeia de

habitus. Para ele essa palavra traduziria melhor que a palavra francesa “habite” (hábito)

a  héxis,  ou  seja,  o  adquirido  é  obra  da  razão  prática  coletiva.  Para  haver  uma

compreensão dessa transmissão de técnicas o autor vê a necessidade de uma visão

através de um tríplice ponto de vista ao qual ele denomina de “homem total”, ou seja, a

investigação das técnicas corporais deveria contemplar a análise biológica (anatômica e

fisiológica), psicológica e sociológica. A educação dessas técnicas então derivaria do

meio  em  que  o  indivíduo  se  insere  se  impondo  a  estes  causando  uma  profunda

mudança biológica e psicológica. 
O  autor  também  fala  sobre  a  imitação  dessas  técnicas,  que  ele  denomina  de

imitação prestigiosa, que seria a imitação de atos bem sucedidos feito por pessoas que

tem certa autoridade e confiança. As crianças principalmente fariam isso ao imitar seus

pais bem como os adultos da família, ordenando dessa forma a maneira de agir em

determinada sociedade.
O corpo seria então o primeiro “instrumento” que o homem dispõe e através do qual

ele irá ser inserido dentro da sociedade.  Na sociedade atual ele se torna cada vez mais

evidente  sendo  alvo  nesse  contexto  de  um grande  ímpeto  para  seu  consumo.  Ele

também será colocado dentro da lógica capitalista do que Featherstone (1995) chama

de  sociedade  de  consumo,  uma  vez  que  este  não  está  ligado  somente  com  a

produtividade, mas com o consumo em si, na medida em que se cria uma cultura em

torno dele, levando em consideração o que diz Walter Benjamin, o autor acredita na

estetização da vida cotidiana,  ou seja,  as cidades são arquitetadas de uma forma a

provocar nos indivíduos os sonhos de consumo, que serão reafirmados pelo marketing,

propaganda e imagens. O individuo tem então ao seu alcance variados estilos de vida

no qual não necessariamente se combinam, fazendo com que ele possa jogar com eles

das mais variadas maneiras de acordo com a sua vontade de consumir, pertencer a um

grupo  e  ao  mesmo tempo  se  tornar  único.  O  corpo  nesse  contexto  é  usado  pelos



indivíduos como uma forma de status,  pois  quem tem o “melhor”  corpo obterá mais

prestígio  dentro  da  sociedade,  mesmo  entre  aqueles  que  não  são  praticantes  de

musculação, visto o bombardeio midiático sobre esse tipo de corpo, criando um estilo de

vida baseado no management corporal tendo como objetivo principal a estética, mesmo

que os discursos sejam em direção à saúde. Nas palavras de Castro (2007):

Por ser  moda, o culto ao corpo é aceito socialmente, aliviando os
indivíduos  de  uma  autocrítica  exacerbada  por  se  submeterem  a
sofrimentos físicos em nome da manutenção de um padrão estético.
O  culto  ao  corpo  garantiria  aos  indivíduos  o  sentimento  de
pertencimento  a  um  grupo  social,  identificando-os  com  os
frequentadores de academia no que diz respeito à preocupação com
a  boa  forma.  Tal  prática  operaria  também  como  elemento  de
diferenciação, pela criação de um estilo próprio. 

Segundo Le Breton (2011), as sociedades contemporâneas apresentam o que se

chama de apagamento  ritualizado do corpo,  consistindo em tentar  sempre esconder

esse corpo ou fazer com que este não se torne um empecilho à vida cotidiana. Portanto

sentir dor, cansaço, por exemplo, lembraria constantemente ao individuo desse corpo

que ele carrega e que pode ser problemático à produtividade que tanto se almeja nas

sociedades  capitalistas.  Porém ao  se  pensar  esse  corpo  no  contexto  dos  esportes,

sobretudo a musculação, esse apagamento diário pode ser deixado de lado, para que o

corpo seja cuidado e dessa maneira seja aliado do indivíduo. Esse corpo “trabalhado”

também será um corpo arquitetado para ser visto, levando-se em conta a importância

que o olhar tem nas sociedades contemporâneas, bem como a imagem terá primazia,

fazendo com que esse “corpo perfeito”  seja apreciado até a exaustão.  Este corpo é

então presente-ausente, ou seja, é evidenciado de acordo com as circunstancias e tem

nisso a mídia como recurso, já que nela o corpo seja nas propagandas comercias, seja

nas redes sociais de pessoas famosas é totalmente explorado e imposto as pessoas de

um modo incisivo, fazendo com que aquele sujeito queira ter aquele corpo  custe o que

custar, levando o quesito saúde ao patamar relativo, quando se apega a práticas que por

mais que a ratifique não são pautadas nela de uma forma efetiva.

Indo na contramão dos hábitos alimentares da sociedade atual  que pregam os

excessos com suas porções enormes de comida e uma popularização cada vez maior

do  fast  food,  os  praticantes  de  musculação  procuram uma  alimentação  saudável  e

funcional que alie saúde e crescimento muscular ao mesmo tempo. Contudo a ênfase

em alguns nutrientes em detrimento de outros nem sempre resulta em uma alimentação

realmente saudável. Novamente a mídia entra aqui como uma das responsáveis pela



divulgação do estilo de vida saudável e as redes sociais principalmente, pois dão acesso

ao indivíduo que começa seus treinos de musculação aos veteranos e competidores,

que divulgam através delas não só seus treinos como também suas dietas que serão

reproduzidos sem acompanhamento médico, baseando-se no capital “cultural” desses

indivíduos acerca do assunto musculação.

Vê-se  que  a  saúde,  bem  como  a  estética  contemporânea  estão  pautadas  na

questão do narcisismo, imposto pela sociedade de consumo, na qual os desejos devem

ser satisfeitos de qualquer maneira e dessa forma o culto  ao corpo engendra esses

desejos que para serem realizados podem acarretar nos indivíduos os mais variados

distúrbios, que são mais do que distúrbios psicológicos, são sociais, na medida em que

demonstram  essa desordem causada pela imposição consumista do corpo.

Vigorexia: Culto ao corpo e estilo de vida.

Além  da  predisposição  biológica  para  que  um  indivíduo  desenvolva  uma  doença,

alguns fatores de ordem social devem ser levados em conta. A constante exposição do

corpo na mídia é um desses fatores, vivemos atualmente sob uma explosão de imagens

que nos ditam como devemos ser para nos enquadrarmos nessa sociedade. Assim como

para as mulheres, os homens também têm sido cada vez mais visados pela propaganda

que têm o corpo como vedete.
Porém, o caráter estético desse culto é muito mais forte e atinge indivíduos comuns

que não necessitam do corpo como meio de sobrevivência, tal como os dos fisiculturistas.

A preocupação corporal tem sido cada vez mais difunda entre os homens e mulheres e

estes cada vez mais jovens como demonstra a reportagem do “Caderno Equilíbrio” da

Folha de São Paulo do dia 16 de Abril de 2013, intitulada A Sombra da Vigorexia, sobre

adolescentes  que tem consumido o  seu tempo dentro  das  academias de ginástica  e

musculação,  bem  como,  ingerindo  suplementos  sem  indicação  médica  e  de

nutricionistas,  seguindo  aleatoriamente  as  dicas  que  encontram em diversos  sites  na

Internet. 

O  culto  ao  corpo  é  a  prática  mais  explorada  pela  mídia  atualmente,  não  só  a

televisão,  como revistas,  jornais  e  principalmente  as  redes  sociais  como Facebook e

Instagram1.  Ter um corpo “perfeito”  é um comando que nos é dado diariamente pelas

1 Instagram é uma rede social de fotos para usuários de Android e iPhone. Basicamente se trata de um
aplicativo gratuito que pode ser baixado e, a partir dele, é possível tirar fotos com o celular, aplicar efeitos
nas imagens e compartilhar com seus amigos. Há ainda a possibilidade de postar essas imagens em outras
redes sociais, como o Facebook   e o Twitter. No Instagram, os usuários podem curtir e comentar nas suas
fotos e há ainda o uso de hashtags (#) para que seja possível encontrar imagens relacionadas a um mesmo
tema, mesmo que as pessoas que tiraram essas fotos não sejam suas amigas. 

http://canaltech.com.br/tag/Facebook/
http://canaltech.com.br/tag/Twitter/


imagens, o que Bordo (2003) chamou de "império de imagens”, que visa à naturalização

um padrão corporal e de beleza imposto. Na academia essa imposição das imagens é

muito comum pelos indivíduos que frequentam o local, principalmente entre os veteranos,

os professores e professoras de musculação,  que não impõe somente um padrão de

corpo a ser seguido, mas também a questão do vestuário.

Todos os dias, em todos os lugares, os sujeitos são expostos a fotos de modelos e

atrizes  completamente  esqueléticas  e  modelos  masculinos  com  o  abdômen

extremamente definido e braços “enormes” com músculos torneados. No entanto diante

do espelho, de sua própria casa, este indivíduo se depara com uma pessoa totalmente

“normal”,  ou  melhor,  “anormal”,  uma vez que ser  magro  é o que prevalece,  e  não é

qualquer tipo de magreza,  mas sim um ideal  difícil  de ser  atingido,  pois o  corpo das

modelos por mais magro que seja não é perfeito e o que aparece na foto é resultado de

várias intervenções digitais.

A sociedade, principalmente no aspecto que Braudillard classifica de sociedade de

consumo,  é  organizada  através  das  imagens  e  signos  que  o  tornam  legível.  Os

indivíduos de uma maneira geral  têm necessidade de ver  e de registrar tudo o que

acontece ao seu redor, não somente para recordação, mas também pela imposição da

realidade como algo distanciado e algo que necessita ser objetificado, banalizando-a de

uma forma com que ela pareça distante. O olhar, como já dito, é muito privilegiado na

sociedade ocidental atual. E principalmente, o olhar sobre o corpo se evidencia nesse

contexto, não só do seu exterior, mas também do seu interior, como evidenciam as mais

novas práticas da medicina.(SANTOS, 2011). 
As imagens do corpo, segundo Le Breton (2011, pag.214) seriam nada menos que

as representações que o  indivíduo terá  do seu corpo.  Assim o  indivíduo  teria  duas

formas estruturais da existência da imagem do corpo: uma enquanto forma, ou seja, o

sentimento da unidade das diferentes partes do corpo, sendo ele apreendido dentro de

seus limites, e outra quanto ao conteúdo que seria o universo coerente e familiar onde

 http://canaltech.com.br/o-que-e/instagram/o-que-e-instagram/#ixzz3pWNGy4Mo 

Facebook é  um site e  serviço  de rede  social que  foi  lançada em 4 de  fevereiro de 2004,  operado  e de
propriedade privada  da  Facebook Inc.. Em junho  de  2012,  o  Facebook tinha  mais  de 950  milhões  de
usuários ativos. Os usuários devem se registrar antes de utilizar o site, após isso, podem criar um perfil
pessoal,  adicionar outros usuários como amigos e trocar mensagens, incluindo notificações automáticas
quando atualizarem o seu perfil. Além disso, os usuários podem participar de grupos de interesse comum de
outros utilizadores, organizados por escola, trabalho ou faculdade, ou outras características, e categorizar
seus amigos em listas como "as pessoas do trabalho" ou "amigos íntimos". O nome do serviço decorre o
nome  coloquial  para  o  livro  dado  aos  alunos  no  início  do  ano  letivo  por  algumas  administrações
universitárias nos Estados Unidos para ajudar os alunos a conhecerem uns aos outros. O Facebook permite
que qualquer usuário que declare ter pelo menos 13 anos possa se tornar usuário registrados do site.
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Facebook >    acesso em 24/09/12 11:40.

http://pt.wikipedia.org/wiki/Facebook%20%3E%20%20acesso%20em%2024/09/12
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://pt.wikipedia.org/wiki/2004
http://pt.wikipedia.org/wiki/4_de_fevereiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_social
http://pt.wikipedia.org/wiki/Site
http://canaltech.com.br/o-que-e/instagram/o-que-e-instagram/#ixzz3pWNGy4Mo


se inscreveriam as sensações previsíveis e reconhecíveis. O autor acrescenta a esses

dois fatores mais um que seria o saber, ou seja, o conhecimento sobre o próprio corpo e

as suas funções como um todo. 
“A imagem do corpo é aqui uma medida pela qual são avaliadas as ações cumpridas

ou a cumprir, é uma medida familiar de sua relação com o mundo”. (LE BRETON, 2011

pag. 231)
A imagem corporal é uma das formas essenciais de construção da identidade dos

indivíduos. A valorização do olhar do outro nessa construção atribui algum sentido de

maneira subjetiva com base nas influências sociais e culturais, já que os indivíduos são

julgados pela  sua aparência  corporal.  Em tal  caso,  vários aspectos  que antes  eram

submetidos ao um extremo pudor, agora são glorificados, principalmente pela mídia, pois

constituem formas de management corporal.

Porém, persuadir jovens e adultos torna-se tarefa difícil, de que aquelas imagens são

ideais. Assim como disse Baudrillard (apud  Featherstone) há a confusão entre o que é

real e o que é imagem.  A partir dessa premissa, se dão as mais diversas reações, como

os distúrbios alimentares, anorexia e bulimia, e a  vigorexia, segundo Susan Bordo um

fenômeno ainda a ser problematizado:

O vício em exercícios físicos raramente é listado entre

os fatores indicativos de distúrbios alimentares, mas

tem se tornado escolha para o controle de peso da

geração das seguidoras de Jennifer Lopez com suas

nádegas  redondas  e  firmes,  ao  invés  da  clavícula

esquelética  de  Kate  Moss.  Mesmo  se  uma

adolescente  parece  saudável  e  tiver  bom  preparo

físico, isso não significa que ela não está vivendo uma

vida metafórica e literalmente, de rotina ingrata da qual

ela não ousa se afastar, com medo que a comida e a

gordura tomem conta de seu corpo.  (BORDO 2003,

p.4)

Bordo se refere às meninas adolescentes, mas o mesmo pode ser aplicado aos jovens

homens que fazem musculação em excesso, regrando e pautando suas vidas pela rotina

de exercícios físicos, pelo medo de ficar gordo e pela gratificação de ficar musculoso.

Uma das características é o sentimento de culpa que eles sentem quando deixam de ir à



academia por qualquer razão. E, se esta for preguiça, aí o sentimento de culpa é mais

intenso.
Cada vez mais os indivíduos se mostram preocupados com a aparência corporal de

uma  forma  extremamente  exagerada,  e  para  isso  irão  investir  tempo  e  dinheiro  em

demasia para conseguirem o objetivo almejado. 
Philips,  Pope  e  Olivardia  (2000)  descreveram  a  vigorexia,  como  um  distúrbio

psicológico aos poucos estava ganhando destaque na mídia como uma doença ligada aos

transtornos alimentares e na mesma medida em que esta pregava um padrão corporal

masculino inatingível. O objetivo dos autores era identificar os sintomas característicos da

vigorexia, porém vê-se atualmente que ela está amplamente difundida pelos meios de

comunicação. O mais interessante é a acolhida dos próprios praticantes de musculação

como vigoréxicos e na formação de uma identidade baseada não somente na prática de

exercícios, mas no prazer de serem viciados nele, como tantos os são. Vários praticantes

de academia se assumem como tendo as características de vigoréxico e veem como algo

normal. Para eles não se trata de um vício e sim de uma forma de dedicação religiosa ao

que para eles é essencial, ou seja, a boa forma muscular.
Mais do que uma “doença”, como noticiam os meios de comunicação e alguns setores

médicos, vê-se que a vigorexia, faz parte de um estilo de vida que não está apenas ligado

à prática de exercícios físicos, mas este como algo libertador, numa alusão religiosa, e

que faz com que a vida social desses indivíduos fora da academia não tenha importância

a  não  ser  para  evidenciar  o  que  as  horas  passadas  dentro  da  academia  lhes

proporcionaram. Outra questão presente será o vício como algo comum, ou melhor, o

vício como uma forma exagerada de dedicação ao corpo perfeito. A identidade construída

aqui nesse caso vai ser a dos “marombas”- palavra que identifica as pessoas que fazem

musculação assiduamente.

A contradição maior se evidencia pela musculação ser considerada uma prática

saudável,  que melhora a qualidade de vida do indivíduo. E como já dito,  a noção de

qualidade de vida passa a ser externalizada e não mais internalizada, ou seja, ela será

verificada  na  aparência  do  corpo,  mesmo  que  para  alcançá-la  seja  preciso  medidas

comprovadamente  não  saudáveis.  Outra  contradição  evidenciada  é  que  muitos

praticantes  de  musculação  recriminam abertamente  o  uso  de  anabolizantes  como se

constatou nas pesquisas feitas pela Internet e na academia de ginástica. Porém quando

se pesquisa mais a fundo vê-se que alguns fazem sim uso do anabolizante e também o

consideram como um simples suplemento

O corpo passa a ser nesse contexto um alter-ego, não mais um objeto e sim um

sujeito, um clone, cuja transformação engendra uma transformação psicológica. O capital



corporal se torna um valor inestimável para as pessoas que o veem como sentido único.

 Ortorexia e Vigorexia: Alimentação perfeita para o corpo perfeito

A alimentação  na  nossa  sociedade  apresenta  uma  série  de  questões  ligadas

muitas vezes à mudanças socioculturais e a introdução nas mais diversas sociedades de

um tipo de alimentação padronizada e que não exatamente preza pela qualidade e sim

pela quantidade e praticidade que essa alimentação pode proporcionar, levando em conta

a  premissa  capitalista  de  que  “tempo  é  dinheiro”,  a  economia  de  tempo  com  a

alimentação não atrapalharia portanto na produtividade do trabalhador.

Contudo o que se observa nessa empreitada é o aparecimento da obesidade, pois

tais alimentos para serem conservados e também pela questão atrativa estão recheados

de açúcar, sal e gordura e suas porções são cada vez maiores, para saciar a fome das

pessoas.

Em contramão a isso temos o culto  ao corpo,  que exige com que as pessoas

tenham um corpo que condize com os padrões de beleza da sociedade, que seria o corpo

“sarado”,  malhado,  não  apresentando  gordura.  Para  que  isso  seja  uma  realidade  os

praticantes de academia, além de todo o sacrifício de treino e a constante preocupação

com  a  sua  imagem,  também  devem  se  atentar  a  algo  extremamente  importante,  a

alimentação.

Esta então passará a ser estudada, se convertendo em uma ciência da dietética e

da alimentação, vários profissionais da saúde irão salientar a importância da alimentação

saudável para a manutenção da qualidade de vida do indivíduo, independente dele ser

praticante assíduo de exercícios físicos ou não. Porém a alimentação saudável aliada aos

exercícios físicos vai ser o ideal da busca pela saúde.

O praticante de musculação nesse contexto procura resultados e para que esses

sejam alcançados o cuidado com a alimentação deve ser mantido, porém, levando-se em

conta a questão já tratada sobre a vigorexia, sendo essa um distúrbio de imagem, que

leva o indivíduo não enxergar o seu crescimento muscular, dessa forma, esse individuo

será mais radical ainda em relação a sua alimentação, pois, não vendo os resultados de

seu treino, conjugado com a sua alimentação ele reforçará a radicalização de ambos, ou

seja, treinará de uma forma intensa que pode prejudica-lo causando lesões, caso não

mantenha certos cuidados e a alimentação restrita visando a estética.

Essa  alimentação  direcionada  ao  crescimento  de  massa  muscular,  sempre  foi

frequente  no universo  das academias  de  ginástica  e  musculação  e  sempre foi  muito



difundida.  Estas  nunca foram entendidas como transtornos alimentares,  uma vez que

partem da alimentação como manutenção da saúde.  Porém há que se  problematizar

certa compulsão, principalmente de praticantes assíduos de musculação a seguir a dieta

a risca.

As dietas, por exemplo, ricas em proteínas são as que fazem maior sucesso por

comprovadamente ajudarem no crescimento muscular, deixando, contudo a alimentação

pobre  em  outros  nutrientes.  Para  complementar  e  ajudar  essa  alimentação  restrita

suplementos  alimentares  são  amplamente  usados  pelos  praticantes  de  academias  e

como dito por eles mesmos é o “néctar sagrado dos praticantes de musculação” entre

eles o Whey Protein, proteína do soro do leite é o mais consumido e o que os praticantes

dizem ser o que proporciona maiores resultados muscular. No entanto, atualmente o que

se vê é que os suplementos alimentares também causam danos à saúde quando não

usados de forma correta podendo até em alguns casos estimular a produção de gordura

ao invés de ajudar a queimá-la. Esse fato ocorre, pois devido a sua popularização muitos

indivíduos não recorrem a um nutricionista para receitar o suplemento e sim o consomem

baseados no que leem e veem nas academias de ginástica,  ou através de dicas  de

praticantes que treinam a mais tempo, ignorando as diferenças entre metabolismos.

Já  os  anabolizantes  são  muito  usados  em  contrapartida  aos  suplementos

alimentares,  pois seus efeitos colaterais se dão em longo prazo e os seus efeitos na

definição muscular são rápidos - o que dificulta que os usuários cessem mesmo pelos

possíveis  riscos  ou  efeitos  indesejáveis.  Há  uma  enorme  dificuldade  em  convencer

indivíduos jovens que focam seus anseios no “agora” a não usar uma substância que lhe

causará,  por  exemplo,  câncer  de  próstata  e  cardiopatia  quando  estiverem  em idade

avançada.  Seus efeitos  em curto  prazo são uma excessiva  irritabilidade e  depressão

profunda em caso de abstinência e paradas cardíacas. (POPE; PHILLIPS; OLIVARDIA,

2000 pg. 133). O que ocorre em muitos casos como vista em pesquisa de campo em

canais nas redes sociais,  os anabolizantes seriam usados como aditivos para aquela

pessoas que se alimentam corretamente e também treinam de forma correta, sendo ele

mais um aliado à alimentação saudável e a prática saudável de exercícios, sendo uma

postura contraditória, que porém para os praticantes de musculação faz muito sentido,

pois este seria uma “ajuda” e  não uma droga para o crescimento muscular.

Nesse contexto  a  indústria  de  alimentação com vistas  á  saúde e  encobertos  os

anseios estéticos só aumenta. Os alimentos são considerados como medicamentos para

a  manutenção  do  corpo  saudável.  Nas  palavras  do  autor  espanhol  Guirao(2014)

alicamentos, ou seja junção de alimento e medicamento, aqueles alimentos funcionais



que ajudariam na manutenção do corpo de uma forma saudável. Para ele houve uma

nutricionalização da alimentação e a difusão da educação alimentar para a saúde passa a

ser  difundida  em  larga  escala,  ao  mesmo  tempo  em  que  a  alimentação  rápida  na

sociedade se intensifica. O discurso da nutrição passa a eclipsar os outros discursos se

tornando hegemônico e da mesma forma que a manutenção corporal,  que tem como

pretexto a saúde, porém visa a estética, mesmo que mascarada, a alimentação também

cumprirá papel semelhante. No Brasil, por exemplo, existe o termo aliméticos, uma junção

de  alimento  com cosméticos,  de  uma  marca  específica  de  alimentos  usados  para  a

manutenção do peso e da beleza e que são vendidos em farmácias, dando uma ideia

também de medicamentos, retornando a ideia do autor espanhóis sobre os alicamentos. 

Para  Guirao(2014),  portanto  a  ortorexia  será  a  dogmatização  da  relação  entre

alimentação e saúde, convertendo assim a alimentação em uma obsessão extrema. O

individuo que a possui irá se preocupar exacerbadamente com sua alimentação, e esta

tomará a maior parte de seu tempo, pois o planejamento alimentar deve ser efetuado,

uma vez que a alimentação fora de casa é muito presente no cotidiano por conta da

jornada de trabalho, que muitas vezes não o permite  retornar a sua casa para que tenha

a alimentação da forma que prefere.   A preocupação com a qualidade dos alimentos

ultrapassa o prazer de comer, a leitura de rótulos se torna obrigatória, nada disso é de

longe  considerado  como algo  patológico,  porém quando  se  torna  algo  extremamente

exacerbado, ao ponto de não ir a reuniões com amigos por conta da alimentação, pode

revelar algo preocupante, e questionar o por que dessa alimentação tão restrita.

Esse  ímpeto  a  se  alimentar  corretamente  pode  ser  considerado  um  distúrbio

alimentar, uma vez que semelhante á anorexia, por exemplo, a quantidade de comida e o

que comer é extremamente relevante,  e muitas vezes determinante na forma como o

indivíduo age.

A motivação para esse tipo de alimentação, contudo é a manutenção da estética

corporal pregada pela nossa sociedade, em que esse corpo “fitness” passa a ser o centro

das atenções, almejado, procurado e alguns alimentos se tornam tabu na medida em que

seu consumo impede o alcance daquele. A alimentação também se torna parte de um

estilo de vida que deve ser mantido mesmo que seja muito difícil.

Segundo Campana e Tavares (2009), a alimentação no nosso cotidiano assume

outros papéis além da nutrição. A comida terá um impacto no nosso modo de vida, bem

como o ato de comer estará pautado, sobretudo no desenrolar das ações sociais e suas

consequências, baseadas na forma de pensar, e sentir do indivíduo em seu meio social.

Segundo tal  estudo as relações com a comida via de regra estão ligadas a questões



religiosas, que estabelecem o que se é permitido comer, mas também tem influência dos

aspectos  sociais  e  econômicos  e  políticos.  Levando-se  em  conta  a  Antropologia,  as

restrições  alimentares  estariam  portanto  ligadas  fortemente  aos  fatores  culturais  que

pregam restrições e permissões em casos específicos,  revelando dessa forma a qual

cultura pertence cada sujeito.

As autoras salientam também a ligação entre a alimentação e a imagem corporal,

uma vez que a alimentação segundo ela será um forma de linguagem expressa pelo

corpo  para  transmitir  aos  outro  o  que  se  passa.  Por  exemplo,  casos  de  compulsão

alimentar,  ou  a  recusa desses  mostram situações específicas  em que  o  individuo  se

encontra. As formas de gerir a alimentação mostram, sobretudo, a aceitação ou não de

sua própria imagem corporal. 

Haveria duas formas de expressar o descontentamento com imagem corporal e

elas seriam o comportamento de checagem corporal  e o comportamento de evitação.

Esta última consiste em esconder o corpo por insatisfação com este após episódios de

comer compulsivo. Já a checagem corporal que se enquadra no contexto do artigo, é um

comportamento muito  presente entre os praticantes de academia.  Conferir  medidas e

pesagens  exaustivas  são  procedimentos  corriqueiros  e  necessários,  pois  só  estes

atestarão se  o objetivo  foram ou estão perto  de  serem atingidos.   A checagem será

acompanhada  de  períodos  de  restrição  alimentar,  pois  o  sujeito  se  reconhece  dessa

forma como bem sucedido, pois ele tem o controle da alimentação. Essa conduta faz com

que os indivíduos assumam uma Imagem Corporal Negativa, uma vez que a preocupação

com  a aparência será exacerbada, a ânsia por manter o corpo estável e a ritualização

das pesagens e medições se tornarão compulsivas na medida em que consumiram a

maior  parte  do tempo e da energia  desses indivíduos.  Pelas características  descritas

anteriormente  sobre  a  vigorexia  e  sua  conjugação  como  a  ortorexia,  vê-se  que  os

indivíduos  dentro  das academias  de  ginastica  adotarão  essa  postura,  porém de uma

forma que para  eles  representa  a  mais  alta  preocupação  com a saúde  e  também a

manutenção de um estilo de vida, por mais que tenha  a questão psicológica envolvida em

ambos  os  casos,  a  imposição  de  um  estilo  de  vida  saudável  se  agrega  a  esses

comportamentos e como já dito, por se tratarem de hábitos saudáveis, não são vistos

como preocupação mesmo que exacerbados. O corpo passa a ser ainda mais um objeto

de controle, pois dentro da academia de ginastica os indivíduos irão cobrar uns do outros

a manutenção do corpo e também a evolução corporal, já que esse é um dos objetivos

das  academias  de  ginástica  e  musculação,  que  seria  incentivar   e  proporcionar  a

mudança corporal do individuo, porém depende dele tal sucesso.



Nesse sentido o mercado não deixara de ver a alimentação saudável como uma

forma de lucro, uma vez que essas pessoas investirão na sua alimentação como uma

forma eficaz de transformação do seu corpo. A criação no Brasil de blogs e sites com

dicas de alimentação fitness vem crescendo em enorme proporção, bem como ramos

especializados em comida fitness a pronta entrega, que traria assim uma solução ao ritmo

de vida corrido dos indivíduos e sobremaneira manteria a alimentação saudável. Ao se

acessar as redes sociais, por exemplo, se é capaz de ter um cardápio fitness ao seu

alcance e das mais variadas formas.

Para o contexto desse artigo citarei  um blog com muita repercussão sobretudo

entre as mulheres o Blog da Mimis, com 900.318 seguidores.  Michelle Franzoni Frantz,

quem escreve o blog,  é  fisioterapeuta.  Conta  ela  que emagreceu 33 kg  aliando uma

alimentação saudável e funcional com exercícios físicos, principalmente a musculação, e

que o blog seria uma forma de passar para outras pessoas sua experiência e também

ajudar as pessoas que precisam emagrecer. Nas receitas são contabilizadas as calorias e

em que melhor momento elas podem ser comidas, ou no café da manhã, ou almoço,

antes ou depois do treino.  Mostra ela  então ser  possível  se alimentar  de uma forma

gostosa e saudável e sem gastar muito.

Nesse  mesmo  sentido  as  redes  sociais  das  celebridades  do  mundo  fitness

desempenharam  um  papel  parecido  com  o  blog  citado.  Cada  celebridade  posta

diariamente a foto de suas refeições e muitas receitas que aliam a funcionalidade e saúde

nas alimentações sendo compartilhadas por  muitos,  como uma forma de manter uma

alimentação balanceada.  Nessas redes sociais  de minuto a minuto eles postam esse

anseio pelo comer bem e direito e recriminando de certa forma quem não se preocupa

com a sua alimentação. 

Conclusão:

A sociedade ocidental vem apresentando uma propensão à pressão midiática pelo

padrão  estético  corporal  fitness  que  é  considerado  o  mais  coeso  uma  vez  que  une

simetricamente a boa forma e a saúde, pois que tal corpo se arquiteta a partir da prática

de  exercícios  físicos,  no  caso  do  presente  artigo,  a  musculação.  Em se  tratando  da

sociedade brasileira percebe-se certa naturalização dessas práticas ditas saudáveis na

medida em que elas são amplamente divulgadas nas redes sociais, como Facebook e

Instagram e diariamente cobradas de cada indivíduo com o pretexto de manutenção da

saúde.  Decorrente  disso vemos que os  distúrbios  de imagens entre eles  a vigorexia,



estaria presente nesse contexto de manutenção cultural como uma cobrança individual,

mas também como uma cobrança social  para que o indivíduo mantenha sua saúde e

também a questão estética em dia. Vemos que essas posturas também se refletem cada

dia mais na alimentação dos indivíduos, visto que esta também decorre de uma postura

saudável que se espera dos indivíduos, e que no caso dos praticantes de musculação se

vê exacerbada, muitas contendo severas restrições de nutrientes para que o objetivo de

se atingir o físico perfeito seja almejado. 

Os próprios praticantes de musculação veem esses cuidado com alimentação uma

forma de ser saudável e não se taxam como radicais por cortarem certos nutrientes de

sua alimentação e como aval eles tem o capital corporal aparente que os atestam fazerem

o certo, perante o que condiz com hábitos saudáveis dentro de nossa sociedade.

Nesse âmbito o uso de suplementos alimentares seria amplamente difundido por

ser um aditivo a esse estilo de vida saudável, e além de auxiliar no crescimento da massa

muscular,  auxiliaria  na  manutenção  de  tal  estilo  de  vida,  sem,  contudo  levar  em

consideração  as  premissas  de  que  a  suplementação  deva  ter  um  acompanhamento

nutricional  e  muitas  vezes  pode  resultar  no  contrário.  Em  casos  extremos  os

anabolizantes também serão usados a partir dessa mesma lógica da construção de um

padrão de corpo que por ser glorificado pela mídia e ter se tornado símbolo de saúde,

leva os indivíduos a atingir essa atitude paradoxal.

Os  distúrbios  de  imagem  e  alimentares,  como  a  vigorexia  e  a  ortorexia  por

exemplo, decorre dessa ânsia dos praticantes de musculação de atingirem esse padrão

estético e também a manutenção desse padrão, tornando-o um estilo de vida baseado no

culto ao corpo primordialmente.
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