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RESUMO 
 
 
 
O objetivo desse trabalho é estudar a relação dos indivíduos com o alimento, suas escolhas 

alimentares e o papel da imagem corporal nestas escolhas a partir da leitura de bibliografia 

especializada e análise comparativa de materiais compartilhados via internet nas mídias 

sociais virtuais, do Instagram e Facebook, fazendo um paralelo entre comunidades virtuais de 

frequentadores assíduos de academias autodenominados “ratos de academia” e de pessoas que 

sofrem de transtornos alimentares, com foco na anorexia e bulimia, suas práticas alimentares e 

necessidade em alcançar o ideal de beleza aceito socialmente, levando em conta a 

interatividade dos usuários das mídias sociais e suas relações dentro dessas comunidades 

virtuais. O Instagram é uma mídia social online de compartilhamento de fotos e vídeos de 

curta duração, disponivel somente para dispositivos móveis, que permite aplicar filtros 

digitais, compartilhá-los com outros usuários e em uma variedade de serviços de redes sociais, 

como Facebook, Twitter, Tumblr e Flickr. O Facebook também é uma mídia social e trata-se 

de uma página da web e na qual seus usuários registrados trocam informações pessoais e uma 

série de conteúdos, onde podem ser criadas comunidades de maneira virtual, onde é possível 

escrever mensagens para parabenizar os amigos pelo aniversário, postar imagens e vídeos ao 

vivo, criar álbuns, curtir e compartilhar postagens de outros usuários e também é possível 

conhecer gente nova de qualquer país do mundo. A Comunidade virtual designa um grupo de 

pessoas que se reúnem na Internet com interesses comuns. Geralmente essas comunidades 

tem o objetivo de compartilhar dicas, conselhos ou, simplesmente, debater um assunto. 

 
 
 

Palavras-chave: Alimento, dieta, anorexia, bulimia, corpo e academia. 
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ABSTRACT 
 
  
 
The goal of this paper is to study the relationship between individuals and food, their food 

choices and the paper of body image in that choices, from the reading of  specialized 

bibliography and comparative analysis of shared materials on the internet in the social virtual 

medias, from Instagram and Facebook, making a parallel between virtual communities of 

regular attendees of gyms self named “gym rats” and people that suffer from eating disorders, 

focusing on anorexia and bulimia, their food practices and need to reach the social accepted 

beauty ideal, taking into account the social media users interactivity and their relationships 

within these virtual communities. Instagram is an online social media for sharing pictures and 

short duration videos, only available on mobile devices, that allows applying digital filters, 

sharing them with another users from a variety of social networks like Facebook, Twitter, 

Tumblr and Flickr. Facebook is also a social media and it is a web page in which registered 

users share personal information and a series of contents, where they can create virtual 

communities, where it is possible  to write messages of congratulations for friends’ birthday, 

to post images and live videos, to create albums, like and share posts of another users and also 

know new people from any country of the world. The virtual community designates a group 

of people with common interests that meet online.  These communities usually aims to share 

hints, advices or, simply, to discuss a subject. 

 
 
 
 
 
 
Keywords: Food, diet, anorexia, bulimia, body and gym. 
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INTRODUÇÃO 
 

A escolha do tema para minha pesquisa acabou se tornando para mim um problema. 

Era quase inacreditável que estivesse chegando o momento em que eu não poderia mais adiar 

essa escolha e não tinha ainda decidido. O que achei que aconteceria naturalmente no decorrer 

da graduação, não aconteceu e isso me trouxe certa angústia. 

Então, sem poder mais deixar para depois, comecei a pensar que minha escolha 

deveria ser sobre algo que me chamasse à atenção ou um tema que me despertasse curiosidade 

ou que me indignasse, fui buscando dentro de mim encontrar esse tema, que tinha que surgir 

de algum modo, já que eu não tinha entrado na graduação com ele na cabeça e no decorrer do 

curso ele não havia surgido, como eu imaginei que seria. Comecei a olhar para tudo com esse 

intuito, buscando algo que desse a luz ao meu tema. Neste mesmo tempo coincidentemente 

passei a me interessar mais pelo uso da rede social do instagram, então nos 

compartilhamentos de fotos comecei a perceber que dentre as pessoas que eu seguia, 

conhecidos meus, colegas, pessoas públicas ou aônimos, houve um crescente de postagens de 

imagens de corpos “sarados” de homens e mulheres, eram fotos na academia, praticando 

atividades físicas, exibindo o resultado dos treinos, bem como receitas livres de gordura, dicas 

de alimentação, formas de se exercitar para alcançar aquele tipo de corpo, que era 

compartilhado e aquilo me chamou a atenção, a princípio minha reação foi bem automática, 

baseada na minha realidade de quem vivia uma vida sedentária, então, imaginava o quão 

sacrifícante deveria ser praticar tanta atividade física, ter que controlar com tanta disciplina o 

que comer, mas ao mesmo tempo pensava o quanto de satisfação era ter aquele corpo. Depois 

pensei que, se não comiam qualquer coisa e se exercitavam daquela forma, certamente 

poderia se considerar que aquelas pessoas tivessem hábitos saudáveis, daí eu acreditei que as 

atividades e dietas seriam aprovadas por qualquer profissional de saúde e que seria ideal de 

quem quisesse adotar esse estilo de vida. Mas observando mais um pouco ou por mais um 

tempo eu comecei a considerar exagerada a rotina de treino. O excesso de rigor no controle da 

alimentação e esse exagero nos treinos chamaram a atenção me fazendo questionar o fato de 

tudo isso estar realmente relacionado com hábitos saudáveis.  Além do fato de o excesso de 

controle da alimentação, do peso e até mesmo o excesso de exercício terem me lembrado de 

algumas questões que dizem respeito às pessoas que sofrem de transtornos alimentares, como 
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anorexia e bulimia, por relatos que já tinha visto em reportagens a respeito do assunto. Foram 

às imagens compartilhadas nas redes socias que me levaram a considerar que eu pudesse fazer 

um paralelo entre os frequentadores de academia e pessoas que sofrem transtornos 

alimentares.  

 Outro fator que me levou ao tema foi devido ao alimento sempre me deixar curiosa, 

principalmente no que diz respeito a sua relação direta com a manutenção do corpo e hábitos 

saudáveis. Intrigava-me o fato de algumas pessoas parecerem ter uma relação amigável com o 

alimento independentemente de esse alimento estar na lista dos considerados saudáveis, e que, 

em contrapartida, existissem outras pessoas que aparentassem ter verdadeira aversão à 

comida. 

A associação da aparência e o que se come, ou seja, se escolho comer determinado 

alimento posso me tornar gordo ou magro ou forte ou saudável, etc... também me chamava 

muita atenção, principalmente, por aparentar ser algo simples, afinal era de se esperar que 

qualquer um preferiria escolher o que é saudável, em detrimento ao que é nocivo, mas na 

prática essa afirmação estava e está longe de ser verdadeira. 

Com tudo isso, a alimentação se tornou minha escolha para o tema, mas ainda estava 

bem confuso o recorte que eu escolheria. A princípio, levando em conta as imagens das redes 

sociais, pensei em abordar a questão do alimento e a relação com ser saudável. E minha 

questão foi pensar na imagem corporal e sua relação direta com a saúde a partir da imagem de 

alguém que aparenta saúde por apresentar um corpo com atributos físicos de quem pratica 

esporte e faz academia e relacionar quase que automaticamente ao fato de que seja uma 

pessoa realmente saudável. E quando a imagem do corpo apresentado não tivesse esses 

atributos, automaticamente, se associar à falta de saúde ou a algum tipo de doença. Foi então 

que pensei nos dois grupos escolhidos para análise, os “ratos de academia” e as pessoas que 

sofrem de transtornos alimentares, mais especificamente anorexia e bulimia, pois esses dois 

grupos me pareciam opostos, mas na verdade apresentavam muitas semelhanças no que diz 

respeito a alcançar um tipo de corpo considerado ideal para cada um deles e em suas 

práticas alimentares. Era muita informação desordenada na minha cabeça, mas eu queria 

tratar dessa relação da busca de um corpo ideal para esses dois grupos, sua relação com o 

alimento e sua importância em alcançar esse corpo a partir das imagens das mídias sociais 

virtuais. 

Assim, para tratar esse tema, o presente trabalho foi estruturado em dois capítulos, no 
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primeiro capítulo truxemos a relação do homem com o alimento, as regras sociais que 

envolvem essa relação, o alimento para além da função de nutrir e manter o corpo e as 

questões sócio-culturais que envolvem as escolhas dos alimentos. 

Teorizamos aqui sobre o corpo e o alimento na sociedade contemporânea, a 

dificuldade na escolha alimentar do indivíduo e o papel da imagem corporal nestas escolhas, 

levando em conta à máxima “você é o que você come”, bem como o culto ao corpo magro e a 

cobrança com relação a ter um corpo que seja aceito socialmente. 

No segundo capítulo fizemos a apresentação dos grupos de anorexia e bulimia e dos 

frequentadores assíduos de academias autodenominados “ratos de academia” e análise 

comparativa de materiais compartilhados nas midias sociais virtuais que produzem conexões 

entre a questão alimentar e o corpo. A escolha das imagens foi feita dentre as que estavam 

postadas nos grupos das mídias virtuais sociais, primeiro selecionamos as imagens de tipos 

físicos que eram mais recorrentes em cada grupo, nos grupos de frequentadores assíduos de 

academia as imagens eram de corpos livres de gordura, musculosos, geralmente com o 

abdomem definido sempre a mostra, também havia imagens de pessoas dentro da academia 

praticando atividade física, depois começamos a selecionar as imagens que continham algum 

tipo de dica ou referência à alimentação e por último fomos selecionando as fotos que 

demostrassem repúdio ao corpo obeso ou que não seguisse o padrão de um corpo livre de 

gordura e musculoso. Nos grupos das pessoas que sofrem de transtornos alimentares usamos o 

mesmo critério para a escolha das imagens, primeiro selecionamos as imagens de tipos físicos 

que eram mais recorrentes e compartilhadas, no que se tratava da imagem de corpos 

esquálidos, sempre com ossos a mostra e livres de gordura, posteriormente selecionamos as 

imagens que davam dicas para alcançar aquele tipo de corpo e que faziam referência à 

alimentação, por fim, como fizemos no outro grupo as fotos que demostrassem repúdio ao 

corpo obeso. Depois de selecionar as fotos de cada grupo fomos relacionando as semelhanças 

entre as imagens de um grupo e outro para fazermos a escolha das que usaríamos no trabalho.  

A pesquisa das imagens era feita usando marcadores (#) e a partir de materiais compartilhados 

via internet nas mídias sociais virtuais, do Instagram e Facebook. Por fim, são apresentadas as 

conclusões a que chegamos ao final deste trabalho. 

Este trabalho se trata de um breve estudo sobre a construção do corpo por meio da 

alimentação e tem o objetivo de oferecer algum subsídio para que este seja explorado. 
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CAPÍTULO 1 – ALIMENTAÇÃO NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA 
 
 

O alimento está diretamente ligado à nossa rotina, é uma necessidade básica do 

indivíduo, pensamos em comida quase todas as horas do dia, todos os dias. Fazemos refeições 

diárias, nos reunimos em família, com amigos, no café da manhã, lanches, almoços, seja para 

partilhar , conviver, trocar experiência, fechar negócios, festejar, etc. as refeições estão na 

nossa vida, os alimentos estão a nossa volta. A importância dada à alimentação também se dá 

na relação com nosso organismo, trazendo a máxima como afirma Fischler “você é o que você 

come” (Goldenberg, 2011, n. p.). 

Todas as relações que envolvem o alimento, como o modo de preparo e as diversas 

formas de consumo entre outros, dão conta de que não se trata pura e simplesmente de comer 

para matar a fome ou para manutenção da vida, trata-se de escolhas que podem estar 

relacionadas com o que comer, onde comer, com quem comer, e, até mesmo com o fato de 

não se ter escolha ou não se poder escolher, são relações que perpassam os vários aspectos 

que fundamentam a formação do individuo e sua inserção no grupo, família, escola, amigos e 

etc. 

Não apenas a forma como lidamos com o alimento, mas a forma como nos 

alimentamos diz muito sobre nós mesmos, nossa cultura e sociedade, mesmo que pareça 

natural, rotineira e que esteja diretamente relacionado com nossa sobrevivência, nosso 

comportamento em relação à comida é cercado de significados e emoções, existem regras que 

seguimos e se encontram intrínsecas e inconscientes nas escolhas que fazemos dos alimentos 

(Goldenberg, 2011, n.p.) 

No artigo, “Cultura e alimentação ou o que têm a ver os macaquinhos de Koshima 

com Brillat-Savarin?” A autora Maria Eunice Maciel reforça essa questão no que diz respeito 

aos diversos aspectos relativos à comida e sobre o que envolve a escolha do alimento e sua 

importância, bem como a relação social e cultural que está atrelado a essas escolhas, “Não 

apenas é escolhido o que se come, mas também o como (vivo, cru, assado, cozido, 

apodrecido, etc.), e qual a técnica utilizada (cozido, assado, etc.), assim como as técnicas de 

preservação do alimento (defumado, salgado, congelado)”. (Maciel, Dec. 2001, n.p) A 

importância que o alimento exerce no dia a dia envolve a escolha dos alimentos e a forma 

como o mesmo é preparado, ou seja, ainda que o homem possa comer de tudo a sua escolha 
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sofre influência do meio onde ele vive. Vários fatores são determinados e estão intrísecos 

nessas escolhas e formas de preparo, tendo em vista que para uma cultura o que pode ser 

permitido em outra pode não ser.  

 
Outro aspecto envolve o quando se come e o quê. Tanto na alimentação do 

cotidiano (cada cultura define o que é considerado adequado para cada uma das 
refeições do dia, assim como quantas e quais são estas refeições e como se 
distribuem ao longo do dia) como nas que marcam momentos especiais, 
prescrevendo o que, em determinada situação, pode ou não ser consumido. 

 
Outro aspecto de importância fundamental quanto à alimentação humana 

relaciona-se a com quem comemos, implicando em divisões por sexo, família, idade, 
status, etc. O com quem envolve partilha, comensalidade, o que transforma o ato 
alimentar em um acontecimento social.  

(Maciel, Dec. 2001, n.p) 

 
Ensinamentos e regras de convivência, maneiras e formas de agir são passados a mesa, 

como a “velha” receita que é passada de geração em geração, que já está na família quando 

chegamos e fica ali, sendo transmitida de um para o outro, e, que muitas vezes têm um 

ingrediente único, “o toque especial”, uma regra, um “segredinho” de família. 

A partilha do alimento tem a função para além da biológica, pois favorece a interação 

social. Regras são postas ao indivíduo para que ele esteja inserido ou faça parte da sociedade e 

ele as segue de acordo com o que aprende em suas relações sociais, dentro da família, escola, 

trabalho. A maneira do homem se portar a mesa, a ritualização das refeições, fazem parte da 

organização da estrutura social. 

Em As Regras do Método Sociológico, Durkheim afirma que os fatos sociais são 

exteriores aos indivíduos e possuem um poder coercitivo que o fazem seguir as regras de 

acordo com meio, portanto o ato de se alimentar é fato social, pois possui as mesmas 

características e é constituído de regras implícitas, sendo transmitido através da educação. 

Segundo o autor as tarefas que desempenhamos em nosso cotidiano como marido, 

esposa, filho, irmão, estão definidas fora de nós e de nossos atos, nos direitos e costumes, e 

ainda que sejam cumpridas por vontade própria, e que façamos de bom grado, elas não 

deixam de ser objetivas, pois não fomos nós que as criamos, e, sim foram recebidas através da 

educação. Esses tipos de conduta e pensamentos além de nos serem exteriores, exercem uma 

força imperativa e coercitiva que faz com que, mesmo querendo ou não, independente da 

nossa vontade, tenhamos determinadas condutas de acordo com a educação que nos foi 

passada, conforme o poder de coerção que é exercido. 

[...] Um fato social se reconhece pelo poder de coerção externa que exerce 
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ou é capaz de exercer sobre os indivíduos; e a presença desse poder se reconhece, 
por sua vez, seja pela existência de alguma sanção determinada, seja pela resistência 
que o fato opõe a toda tentativa individual de fazer-lhe violência. *Contudo, pode-se 
defini-lo também pela difusão que apresenta no interior do grupo, contanto que, 
conforme as observações precedentes, tenha-se o cuidado de acrescentar como 
segunda e essencial característica que ele existe independentemente das formas 
individuais que assume ao difundir-se.* [...] (Durkheim, 2007, p10) 

 
 

São inúmeros aspectos que permeiam a alimentação, o homem sempre desenvolveu 

uma relação muito peculiar com o alimento: para diversos rituais, para cultos religiosos, para 

aproximar as pessoas, para identidade social, para selar a paz, fazer alianças, para 

comemorações, entre outras situações. Deste modo podemos dizer que não se trata de 

nutrientes, são escolhas sobre o que queremos e o que não queremos comer que vem 

acompanhadas de tradição, aprendizado, sentimento e podem revelar a cultura, a posição 

social, os costumes, a sociedade, tudo de acordo com regras a serem seguidas, regras essas 

que estão incorporadas aos nossos hábitos alimentares, que seguimos, sem saber que estamos 

seguindo. (Goldenberg, 2011, n.p.) 

A diversidade de alimentos, combinada com a diversidade de culturas e povos, 

acrescida de rituais, questões religiosas, criatividade, sabores, trazem ao prato muito mais do 

que o que vai à mesa, nos fazendo refletir a respeito de tudo que envolve essa relação “É 

importante ressaltar que a comida participa da construção do corpo não só do ponto de vista 

da sua materialidade como também nos aspectos culturais e simbólicos”. (Santos- 2006 p.5) 

É desde os primórdios da civilização que o homem desenvolve uma relação bem 

peculiar com a comida, relação essa que se baseia em vários fatores, sendo possível dar conta 

de vários aspectos da vida do individuo e suas relações sociais, levando em conta seus hábitos 

alimentares, as formas de cultivar e preparar o alimento, bem como sua utilização. Porém a 

relação com o alimento não se difere apenas de cultura para cultura, civilização para 

civilização, família para família, ela também foi se modificando com o decorrer do tempo, 

não apenas pela descoberta de novos ingredientes, sabores e temperos, mas também pelas 

necessidades da vida moderna que diminuíram o tempo dedicado tanto ao preparo quanto ao 

consumo das refeições, e introduziram na dieta da maioria das famílias alimentos ultra 

processados, produtos industrializados e os “fast foods”, influenciando muitas vezes de forma 

negativa na escolha dos alimentos. 

Mas ainda que a variedade na oferta dos alimentos crie a ilusão de que a tarefa de se 

alimentar se tornou mais fácil, na sociedade contemporânea às pessoas tem dificuldade em 
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relação às escolhas dos alimentos, sentem medo e insegurança, pois as regras não parecem tão 

claras diante da gama de informações vindas da mídia, de especialista, artigos, reportagens, 

documentários, sobre o que se deve e o que não se deve comer, o que faz bem e o que faz mal 

a saúde. (Goldenberg, 2011, n.p.) 

De acordo com Fischler falta competência para comer, ser um “comedor” competente 

consistia em uma qualidade individual, que se referia a encontrar o alimento, saber como 

prepará-lo e compartilhar com o outro. Com a indústria dos alimentos, os supermercados e o 

individualismo moderno, se tornou mais difícil os indivíduos adquirirem essa competência. 

Existe uma gama de informações que chegam por diversos meios de comunicação, que mais 

confundem que colaboram para a conquista desta competência a que o autor se refere. 

 
Além dos especialistas, médicos e nutricionistas, bombardeando as pessoas 

com uma proliferação de novas e contraditórias informações nas revistas, jornais, 
rádios e televisão, além das celebridades dizendo o que comem para ficarem belas, 
jovens e saudáveis, a internet se tornou um banco de dados inesgotável sobre o que 
se deve ou não se deve comer, dos benefícios e malefícios de determinados 
alimentos e, também, das diferentes doenças causadas por eles. Esse excesso de 
informações bombardeando as pessoas criou um sentimento que acredito ser geral de 
total confusão ou incompetência dos comedores. (Goldenberg, 2011, n.p.) 

 
 
 

A relação homem – alimento pode ser dotado de prazer e sofrimento. Quando ao 

degustar, sentimos o sabor de uma bela refeição, podemos ter esse prazer como resultado final 

de um caminho que pode ter sido de sofrimento, onde tivemos que levar em conta nossa 

saúde, condição física, metabolismo, idade, calorias consumidas no dia, glúten, sódio, açúcar, 

carboidrato, colesterol, gordura, doenças relacionadas aquele alimento, se praticamos 

atividade física, nosso peso, enfim, precisamos sair à busca de diversas informações para 

sermos capazes de escolher o que comer. “Existem muitos conflitos na escolha. E existe uma 

verdadeira cacofonia de informações, conselhos, perguntas, prescrições e proibições. É difícil 

classificar e analisar tudo isso e fazer a escolha mais acertada.” (Goldenberg, 2011, n.p.) 
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O que acontece é que as informações são apresentadas através de numerosos meios de 

comunicação e por numerosos especialistas, de forma controversa, não é possível afirmar que 

o alimento que hoje é considerado o herói das dietas, não esteja no topo da lista dos vilões 

amanhã, exemplo disso é o ovo que sobe e desce nessa gangorra de alimento saudável e 

condenável, que hoje se encontra como essencial para quem quer ter uma boa alimentação, 

mas que no passado, já foi considerado vilão pelos especialistas e apontado como o 

responsável pelo aumento do colesterol, sendo recomendável a restrição do seu consumo. 

Diante de um emaranhado de informações o indivíduo não se sente seguro em suas 

escolhas, segundo Anthony Giddens, todas as transformações do mundo moderno 

desenvolveram os mecanismos de desencaixe das instituições sociais, trazendo a insegurança 

ao decidir qual é a melhor escolha nas atividades cotidianas como, por exemplo, a hora de se 

alimentar. A sensação de insegurança e falta de confiança ocasionada pela falta de intimidade 

e a falta de tradição nas relações sociais e atividades cotidianas, o “desencaixe”. 

Podemos entender essas transformações diretamente em termos do impacto 
dos mecanismos de desencaixe, que atuam desqualificando muitos aspectos das 
atividades cotidianas. Essa desqualificação não é simplesmente um processo em 
que especialistas técnicos se apropriam do conhecimento cotidiano (uma vez que 
muitas vezes há características imponderáveis ou ardentemente disputadas em seus 
campos de especialização); e nem é um processo unidirecional, porque a 
informação especializada, como parte da reflexividade da modernidade, é de uma 
forma ou de outra constantemente apropriada pelos leigos. (Giddens, 2002 p. 27- 
28) 

 
Na sociedade contemporânea acontece um bombardeio de informações e 

desinformações que chegam de várias fontes, em uma celeridade muito grande e em várias 

versões, a respeito de alimentação, em todos os aspectos, que são passadas quase que em 

tempo real para o indivíduo, trazendo confusão e a falta de segurança na escolha dos 

alimentos e da forma como se alimentar. 

[...] Todos os que vivem nas condições da modernidade são afetados por 
inúmeros sistemas abstratos, e podem na melhor das hipóteses processar apenas 
um conhecimento superficial de suas técnicas. A consciência das fragilidades e 
limites dos sistemas abstratos não se limita aos especialistas técnicos. Poucos 
indivíduos mantêm uma confiança inabalável nos sistemas de conhecimento 
técnico que os afetam, e todos, consciente ou inconscientemente, escolhem entre as 
possibilidades concorrentes de ação que tais sistemas (ou o abandono deles) 
oferecem. A confiança muitas vezes se mistura à aceitação pragmática — é uma 
espécie de "barganha de esforços" que o indivíduo faz com as instituições da 
modernidade. Diversas atitudes de ceticismo ou antagonismo em relação aos 
sistemas abstratos podem coexistir com uma crença não questionada nos outros. 
[...]. (Giddens, 2002, p.28) 
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Os recursos tecnológicos estão inseridos na vida cotidiana, na sociedade moderna de 

maneira indispensável fazendo parte do nosso dia a dia facilitando o acesso as mais variadas 

informações a respeito da alimentação, muitas vezes essas informações nos chegam 

independente da nossa vontade, somos munidos destas informações e acabamos por nos 

dissociar do que nos foi passado como tradição por não reconhecermos mais como válidas 

diante do que é passado pelos especialistas, é uma verdadeira confusão de informações. 

 
[...] Havia especialistas nas sociedades pré-modernas, mas poucos sistemas 

técnicos, particularmente nas sociedades menores; daí que era muitas vezes possível 
para os membros individuais dessas sociedades levar sua vida, se assim o quisessem, 
quase que exclusivamente em termos de seu próprio conhecimento local, ou do de 
seu grupo imediato de parentesco. Tal desengajamento não é possível nos tempos 
modernos. [...] (Giddens, 2002, p.34) 

 
 

A sociedade moderna é caracterizada por uma variedade de especialistas, que põe a 

disposição para qualquer um que queira uma gama de conhecimentos que apontam em várias 

direções. [...] A especialização é na realidade a chave para o caráter dos sistemas abstratos 

modernos. O conhecimento incorporado nas formas modernas de especialização está em 

princípio disponível para qualquer um, desde que tenha os recursos, tempo e energia para 

adquiri-lo. [...] (Giddens- Modernidade e Identidade-p35) As relações sociais contemporâneas 

são impessoais e generalizadas dando uma condição oposta das relações tradicionais das 

sociedades pré-modernas, colocando em cheque a confiança no que tange a tomada de 

decisão. 

[...] A modernidade, pode-se dizer, rompe o referencial protetor da pequena 
comunidade e da tradição, substituindo-as por organizações muito maiores e 
impessoais. O indivíduo se sente privado e só num mundo em que lhe falta o apoio 
psicológico e o sentido de segurança oferecidos em ambientes mais tradicionais. [...] 
(Giddens, 2002, p.38) 

 
O aprendizado em todos os aspectos da vida do ser humano, adquirido desde os 

primeiros dias de vida, é composto em grande parte dos ensinamentos que vem através dos 

hábitos e das rotinas diárias, e, esses hábitos e rotinas influenciam na segurança em relação às 

escolhas, por exemplo, se eu uso gordura de porco para preparar as refeições porque minha 

bisavó fazia, minha avó fazia, minha mãe fazia, vou me sentir respaldada pela tradição que 

acompanho há anos na minha família, vou ter segurança para ter a gordura de porco na minha 

lista de supermercado, vou acreditar e me sentir segura sobre ser essa a melhor escolha. 
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[...] A disciplina da rotina ajuda a constituir um "referencial" para a 

existência, cultivando um sentido de "ser", e sua separação do “não-ser", que é um 
elemento da segurança ontológica. Inclui orientações em relação a aspectos do 
mundo dos objetos que carregam resíduos simbólicos para a vida posterior do 
indivíduo. [...] (Giddens, 2002, p.42) 

 
Na modernidade não existe a conexão com as tradições para que o indivíduo tenha 

suporte para a realização das atividades do cotidiano, como se alimentar, por exemplo, com 

essa desconexão ou “desencaixe” há uma desconfiança no que diz respeito às escolhas que 

tem a ver com os riscos mais ou menos impostos pela sociedade moderna. 

 
A autora Ligia Santos em sua tese “O corpo, o comer e a comida – um estudo sobre as 

práticas corporais e alimentares cotidianas a partir da cidade de Salvador – Bahia” apresenta a 

relação do indivíduo no mundo contemporâneo com a alimentação a partir de que este 

indivíduo tem se guiado de um lado por informações fornecidas pela mídia que dão conta de 

diferentes discursos alimentares, sobre o comer e a comida e as noções de risco que envolve o 

ato de se alimentar e de outro lado pelo fato de ele ter cada vez mais acesso aos produtos 

alimentares através das indústrias e divulgação feita pelas propagandas com o patrocínio das 

tecnologias, fazendo com que ao indivíduo não reste alternativa que não seja a escolha. 

Ainda segundo a autora, cada um tem a responsabilidade, diante de tantas opções, 

informações e facilidade de acesso, para estabelecer seus próprios critérios no que diz respeito 

à alimentação. Existe uma transformação no que diz respeito ao controle social sobre a 

alimentação, dando uma suposta liberdade ao individuo no que compete às tradições que 

envolvem o ato de comer “Assim, a identidade alimentar não está mais fora do individuo – 

nos hábitos alimentares regionais, no hábito alimentar familiar, elementos que estão em 

declínio –, ela está no individuo, que deve constantemente buscá-la e construí-la na mesma 

proporção que se busca a auto-identidade” (Santos- 2006 p.23). As mais diversas escolhas 

alimentares feitas pelo indivíduo serão o resultado do estilo de vida por ele adotado. 

A autora Ligia Santos (São Paulo – 2006) reforça a tese sobre gastro-anomia 

sustentada por Fischler (2001) ao se referir ao conjunto de incertezas ocasionadas pela suposta 

liberdade de escolhas que estabelece uma “destruturação das práticas do comer” que tem
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como peculiaridade a desregulação das refeições, sua simplificação, redução do tempo 

dedicado a elas e a alimentação fora dos horários tradicionais. 

A autora aponta para crise alimentar, que seguem em paralelo com a ansiedade, as 

práticas alimentares extremas como as compulsões alimentares e as dietas restritivas dos 

individuos que sofrem de anorexia. 

“A ansiedade fundamental da ação alimentar, que está presente no que chama do 

paradoxo do omnívoro” (Fischler, 2001), é exacerbada. (São Paulo- 2006), no que a autora 

explica que para Fischler a alimentação está sempre associada a uma ansiedade relativa, na 

qual existe uma tensão continuada que advém do fato de o individuo ser omnívoro, tendo a 

necessidade da “variedade, diversidade e inovação alimentar” e ao mesmo tempo ter a 

insegurança no que diz respeito ao potencial risco que o alimento oferece. 

A segurança e o risco deixam de ser relacionado apenas ao mundo exterior e se estende 

significativamente para âmbito da vida doméstica, das atividades cotidianas, já que não é 

possível ao indivíduo realizar as escolhas se isentando totalmente dos sistemas abstratos das 

instituições modernas, ainda que ele busque a segurança através do calculo de vantagens e 

riscos num mundo cada vez mais incerto e inseguro (Moura, 2015 – p. 16). 

O corpo e as escolhas que o englobam são um exemplo de que os individuos adotam 
o risco nas suas escolhas, por exemplo, quando optam por se submeter a cirurgias 
estéticas arriscadas. Num contexto onde a cultura de mercantilização impera, 
seguindo também as ideias de Featherstone, sendo essa um produto da globalização, 
o projeto reflexivo do self é fortemente influenciado por estes aspectos de maior e 
menor impacto na estruturação da auto identidade. (Moura, 2015 – p. 16) 

 
Podemos afirmar que toda insegurança alimentar traz mudanças no comportamento do 

individuo na forma de se alimentar que se caracterizam muitas vezes pela carga negativa 

acerca do envolvimento emocional com a comida e visíveis reflexos em seu próprio corpo. 

Existe uma cobrança a respeito de se ter o “corpo ideal” baseado em modelos representados 

na mídia que acabam gerando uma ansiedade em relação à aceitação da nossa imagem por nós 

mesmos e pela sociedade baseadas nesse modelo, sem levar em conta a condição de estar 

tendo hábitos saudáveis, causando ansiedade e insatisfação com o próprio corpo. 

Com a desestruturação dos sistemas normativos e de controle social que regulavam 
tradicionalmente as práticas alimentares, pode-se dizer que está havendo uma 
“psicopatologia da alimentação cotidiana”. Temos como exemplos claros a epidemia 
da obesidade, da bulimia, da anorexia, do uso de reguladores de apetite, dos 
transtornos ansiosos e compulsivos, entre tantos outros. (Goldenberg, 2011, n.p.) 
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A resposta positiva ou negativa no que se refere à alimentação pode ser resultante de 

uma vida em que optamos por escolhas saudáveis ou apenas buscamos a satisfação em seguir 

os padrões determinados pela sociedade que rejeita a imagem do corpo que possui as medidas 

acima do peso, apenas por questões de estética, trazendo uma ansiedade para quem quer se 

manter dentro dos padrões e ser aceito socialmente. Com isso o consumo de alimento estará 

associado à forma corporal causando prazer ou repulsa, numa associação que traz a reflexão 

no que diz respeito a gostar de comer e gostar do próprio corpo e não gostar de comer e não 

gostar do próprio corpo. 

O culto ao corpo e/ou o autocuidado envolvem um conjunto de práticas cotidianas. 
A prática de atividade física e a promoção das práticas alimentares saudáveis são 
dois pilares fundamentais das orientações/recomendações/prescrições que regem 
esta nova maneira de lidar com o corpo (Santos, 2006, p.12- 13). 

 
Desde a Grécia Antiga, já existia uma valorização do corpo e da imagem corporal, 

onde qualquer um, exceto as mulheres, era livre para exibir seus corpos, a mulher não era 

incluída nesta liberdade corporal, ao contrário seus corpos deviam ser cobertos. O corpo grego 

ainda hoje pode ser tido como corpo ideal, como referência estética de beleza. (Moura, 2015, 

p. 20) 

Com o cristianismo, o corpo é visto de outra maneira, deveria ser controlado, 

escondido, isento de prazer, O corpo se torna puramente material a partir do momento em que 

o cristianismo passa a ter uma maior relevância, alterando completamente a representação e 

referência corporal. Entretanto, na Idade Média, o corpo do homem tem a função de acordo 

com suas características físicas associadas à capacidade de lidar com a força de trabalho. Já as 

mulheres, tem que se dedicar a vida religiosa e a Deus, pois seus corpos seriam fruto do 

demônio por possuírem uma conotação essencialmente sexual. (Moura, 2015, p.21). 

Com a era moderna, e o Renascimento, marcados pelo racionalismo cientifico, o corpo 

passa a ser novamente valorizado cientificamente e a divisão corpo e mente ganha reforço 

diversificando as análises e as experiências sobre este. Com o capitalismo e a indústria 

moderna, o corpo volta a ter visibilidade por causa das novas tecnologias e dos 

comportamentos, mas principalmente pelo uso dos meios de comunicação, através das 

propagandas dos produtos e do estilo de vida exigidos pela sociedade. (Moura, 2015, p. 21) 

Podemos afirmar que a preocupação do indivíduo com relação ao seu corpo vem sendo 

colocada de alguma forma ao longo da história da humanidade, ainda que no século XXI essa 

preocupação tenha encontrado maior destaque do que em qualquer outro momento. 
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A intimidade do corpo está sendo explorada, com a utilização dos aparelhos 

tecnológicos as imagens internas estão sendo reveladas, além da biotecnologia que 

proporciona formas de modificação do corpo através de diversos recursos como as 

intervenções cirúrgicas e procedimentos estéticos (Santos, 2006, p.8-9). 

Desde sempre que o corpo constitui-se como elemento essencial à sobrevivência e 
sustentabilidade do ser humano. Em cada época, em cada cultura, o corpo é 
representado de acordo com um conjunto de particularidades que o determinam e 
que, com o passar do tempo, se foi desenvolvendo e complexificando. Várias foram 
as qualidades corporais que foram sendo valorizadas, pelo que a sobrevivência não 
era o único fundamento do corpo, nas sociedades tradicionais. Nas diferentes  
épocas, as transformações na estrutura social levaram igualmente a novos 
fundamentos, novas reivindicações corporais. (Moura, 2015 p. 8) 

 

O homem é representado no mundo por sua forma corporal, essa forma se relaciona 

com sua identidade pessoal e a maneira como ele é visto pelo outro, como se coloca 

socialmente. Em cada momento da história da humanidade existe um modelo de corpo dito 

perfeito que se coloca como referência de corpo ideal. E na sociedade contemporânea o tipo 

ideal de corpo se refere ao magro, esguio, leve, flexível, dentro de um universo de corpos 

diversos, impossibilitando a existência de um padrão único, fazendo com que haja uma 

insatisfação com a autoimagem, reforçando a necessidade de uma busca incansável pelo corpo 

que seja aceito socialmente. (Santos, 2006, p.13-14). 

A busca pelo corpo que atinja o ideal, que perpassa o caminho das escolhas 

alimentares e práticas de atividades físicas, diz muito sobre nós mesmo, ou seja, como afirma 

Santos (2006), “O corpo também é marketing de si mesmo” a aparência revela quem somos. 

Um corpo jovem, magro na sociedade contemporânea é associado ao sucesso e a capacidade 

de controle e racionalidade, em contrapartida o corpo obeso além de estar associado à 

predisposição a múltiplas doenças, não é aceito pela sociedade. Como afirmou Fischler 

(2011) nossa cultura é “lipofóbica”, tem um verdadeiro horror à gordura e aos gordos, e, é 

creditado ao indivíduo o fracasso e a falta de controle por não possuir o corpo magro e é 

colocada sobre ele a responsabilidade quando sua forma física não corresponde ao que é 

socialmente aceito ou idealizado, trazendo desta forma uma preocupação para além de ter 

hábitos saudáveis e se prevenir de doenças, o indivíduo tem a necessidade de sentir-se 

bem com seu corpo, ter a auto-aprovação e o consentimento do outro com relação as suas 

formas. 

O indivíduo recorre à prática de atividades físicas e dietas com o objetivo não somente 

de ter uma vida saudável, mas na busca de aprovação no que diz respeito a sua forma, ele 
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exibe um corpo sem gordura e dentro dos padrões impostos pela sociedade, ou seja, ainda que 

se busque ser ter hábitos saudáveis, a necessidade de se ter um corpo ideal, muitas vezes se 

sobrepõe ao que é considerado pelos especialistas (médicos, nutricionistas, educadores 

físicos) saudável. 

[...] As atividades de condicionamento físico representam a tentativa dos indivíduos 
de encontrar os seus 'verdadeiros eus’, para expor 'a boa forma' e a baixa gordura 
individual oculta sob as camadas de músculos, para pôr em consonância mente e 
corpo, para enfrentar com sucesso a natureza aparentemente caótica da vida no final 
do século XX, através do controle do corpo: 'por meio de ações vitais, racionais e 
autodirigidas, o adepto da boa forma luta para construir uma biografia integral numa 
época em que os papéis e a moralidade coletiva estão se transformando inconsistente 
e rapidamente' (Glassner, 1989, p. 1 83). Assim, para alguns indivíduos as exigências 
da saúde pública e da promoção da saúde quanto ao exercício e ao gerenciamento do 
corpo oferecem diretrizes para a auto- transformação, modos de lidar com as pressões 
externas e internas, um canal para a agência e a auto-expressão. (Lupton, 2000, 
p.28) 

 
A preocupação com a saúde fica em segundo plano, quando significados culturais no 

que diz respeito à boa forma e aparência física são colocados em questão, pois numa 

sociedade que valoriza a “boa aparência” e a relaciona diretamente com a boa saúde, parecer 

saudável se tornou mais importante do que seguir o que é considerado pelos especialistas 

(médicos, nutricionistas, educadores físicos) como saudável. 

A modernidade coloca em voga o culto ao corpo magro, fazendo com que a busca por 

esse corpo dito ideal seja motivo preocupação e cobrança no que diz respeito à manutenção do 

próprio corpo trazendo uma insegurança capaz gerar transtornos alimentares como anorexia, e 

bulimia. A necessidade de deixar o corpo de acordo com os padrões de corpo esguio e sem 

gorduras faz com que, muitas vezes, os indivíduos sigam dietas radicais e se privem de fazer 

as escolhas certas no que diz respeito à alimentação saudável, colocando a aparência a frente 

que é considerado pelos especialistas (médicos, nutricionistas, educadores físicos) como 

saudável. “O corpo tornou-se um suporte da identidade do sujeito, no qual as dietas 

representam esse mesmo poder, representando também uma responsabilidade pessoal com a 

aparência física” (Moura, 2015, p.18). 
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CAPÍTULO 2 – A CONSTRUÇÃO DA DIETA E DO CORPO 
 
 
 

Esse trabalho foi pensado a partir dos frequentadores assíduos de academias 

autodenominados “ratos de academia” (MACHADO e FRAGA, 2017) e de pessoas que sofrem 

de transtornos alimentares, com foco na anorexia e bulimia fazendo um paralelo entre práticas 

alimentares e objetivo corporal desses dois públicos levando em conta as suas necessidades 

em alcançar o ideal de beleza aceito socialmente. “A experiência do corpo e as suas 

constantes mudanças derivam de um olhar sobre si próprio enquanto objeto, enquanto um ser 

material, que se conjuga com uma consciência subjetiva que se vai moldando com o desejável 

no momento.” (Moura, 2015 – p. 32) 

Primeiramente, neste capítulo, vou fazer um breve relato sobre o grupo de anorexia e 

bulimia e os frequentadores assíduos de academia que se autodenominam “ratos de 

academia”, depois, analisarei de forma comparativa materiais compartilhados nas redes 

sociais virtuais que produzem conexões entre a questão alimentar e o corpo. 

 
2.1. Anorexia e Bulimia 

 

De acordo com a autora Érika Conde (2007), os primeiros relatos encontrados a 

respeito da doença anorexia sagrada situam-se na Idade Média, nos anos de 1200-1500, tendo 

como sintoma a grande perda de peso devido a uma restritiva dieta alimentar auto imposta. 

Esta doença foi catalogada pela literatura teológica por parecer se tratar de milagre divino, 

devido ao assombro sobre o fato de as mulheres comerem pouco e ainda assim permanecerem 

vivas. No Cristianismo, na Idade Média, surgiu uma nova moral que condenava os fartos 

banquetes romanos, as imagens dos deuses gordos em favor dos corpos magros, desta forma a 

gula passa a ser considerado pecado e o jejum alimentar a penitência mais comum para se 

chegar à espiritualidade e a pureza. Para mulheres, existiam vantagens sociais na prática do 

jejum alimentar, pois era uma forma de afastar pretendentes a marido, servia como ascensão 

social, despertava admiração e estimulava a peregrinação de curiosos, o que gerava ganho 

para sua família e comunidade. Segundo Conte, é possível encontrar mais de 260 relatos 

de mulheres da igreja católica, Santas e beatas que praticavam a anorexia sagrada (CONDE, 
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2007, p.29-30). 

A igreja passou a considerar a “inedia prodigiosa (inanição severa)” e a “anorexia 

mirabilis (perda do apetite por milagre)” como ação do demônio após a Reforma Protestante. 

Mas no Renascimento surge o interesse da ciência pelos casos que eram até então 

considerados “doenças da alma” e que foram a partir daí estudados como doença física e/ou 

mental. Somente no século XIX, graças ao avanço da medicina, houve uma descrição da 

anorexia de maneira clara, no ano de 1860 pelo psiquiatra francês Marcé, em seu trabalho 

“Note sur une forme de delire hipochondriaque consécutive aux dyspépsies et caracterisée par 

des refus d’aliments”, onde ele relata o caso de pacientes que chegam com a convicção de que 

não podem comer e ele constata que o não se trata de uma questão do aparelho digestivo e sim 

do sistema nervoso, ou seja, uma doença psíquica. Na década de 70, a anorexia nervosa é 

estudada como uma doença psiquiátrica, através dos relatos de Lasègue (em 1873, na França) 

e de Gull (em 1874, na Inglaterra) (CONDE, 2007, p.32-37). Em 1893, Freud estuda a anorexia, 

ainda que de forma indireta, ao relatar um caso de histeria. 

Freud diagnosticou o caso como sendo uma “histeria ocasional” e observou 
que havia uma “perversão da vontade” ou “contra vontade” (como Lasègue 
já havia notado em outros casos de histeria) e correlacionou [...] (CONDE, 
2007, p.41). 

 
No inicio do Século XX, Janet, ex-aluno de Charcot, contemporâneo de Freud, 

estudou várias pacientes anoréxicas e observou que o medo de engordar estava relacionado à 

tentativa de manter o corpo com a aparência infantil, propondo a distinção de duas formas de 

anorexia, a primeira obsessiva, onde as pacientes sentiam fome e se recusavam a comer por 

medo de engordarem e tornarem-se adultas e a segunda seria a histérica, onde as pacientes 

perdiam o apetite e apresentavam outros sintomas como, dor de garganta e sensações ruins na 

boca. Tanto Janet quanto Freud, ao investigarem a falta de apetite, proporcionaram um grande 

avanço no que diz respeito ao conceito da anorexia. (CONDE, 2007, p.45-46) 

Hoje, a “anorexia nervosa” é considerada uma doença e está descrita no CID-101 e 
no DSM-IV2. Ambos são usados como forma de classificação científica para 
doenças e transtornos mentais.  

 
 

A anorexia não existe como categoria somente nas classificações como doença. Ela 

circula e serve como identidade de praticantes de dietas rigorosas e da bulimia. Nas redes 

sociais virtuais é possível observar que essa classificação serve para a construção de relações 

de grupo. Por meio de grupos, indivíduos identificados com a anorexia trocam informações e 
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constroem laços. 

 

2.2. “Ratos de Academia” 
 
 

“Rato de academia” é a forma como se autodenominam os indivíduos que são 

frequentadores assíduos e passam longos tempos na academia de musculação, que sentem 

necessidade de atividade física diária. A diferença entre um “rato de academia” e um 

praticante eventual de atividade física é a intensidade com que buscam o corpo potencializado 

pela prática da musculação, a regularidade com que praticam as atividades, o 

comprometimento em alcançar o corpo desejado, a disciplina no que diz respeito às praticas 

de atividades físicas e as dietas. (MACHADO e FRAGA, 2007, p.142). 

Defino aqui como “ratos de academia” um grupo social que se diferencia dos 

bodybuilders (indivíduos muscularmente hipertrofiados, com anos de práticas de 

levantamento de pesos e musculação e que, não raro, participam de competições ou 

campeonatos de bodybuilding) e dos frequentadores eventuais que não vivem numa 

subcultura da academia. Os “ratos de academia” constroem a sociabilidade por meio desse 

espaço social, que acaba orientando a vida social mais ampla, como as dietas, os gostos e a 

rede social. O percurso que um “rato de academia” faz na busca de um corpo aprimorado é 

baseado em sacrifícios constantes: dietas rígidas, rotinas de treino extenuantes e a inegável 

utilização de hormônios exógenos com fins de potencialização da musculatura. (MACHADO 

e FRAGA, 2007, p.142). 

Com uma disciplina rigorosa no que diz respeito ao controle do corporal e dos hábitos 

alimentares, os “ratos de academia” buscam um ideal de corpo considerado aceito pela 

sociedade, fazendo suas escolhas alimentares, em uma dieta voltada especificamente para 

acelerar o processo de ganho de massa e perda de gordura. 

[...] A valorização exacerbada da imagem corporal tem elevado a frequência às 
academias de ginástica por adolescentes, jovens e adultos, com o intuito de modelar 
seus corpos segundo o novo ideal de beleza. Tal estética disseminada pela mídia, 
produzida artificialmente, tornar-se uma poderosa imagem, com a qual os indivíduos 
vão comparar seu corpo real, gerando tal grau de insatisfação que os leva a ‘corrigi- 
lo’, mesmo gozando de saúde perfeita (SABINO, LUZ e CARVALHO, 2010, p.91). 

 

Para os “ratos de academia”, o objetivo é um corpo com o mínimo de adiposidade “As 

taxas de adiposidade chegam a se estabilizar em 2% e 5%, contra 18% de uma pessoa comum 

do sexo masculino” (SABINO, LUZ e CARVALHO, 2010, p.346), e um considerável ganho de 
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massa muscular de preferência com resultado no menor tempo possível, para isso eles adotam 

uma alimentação rica em proteínas e carboidratos, que são consumidos em quantidade 

elevada, muitas vezes associado ao uso de suplementos alimentares e atividades físicas de 

grande intensidade. 

A disciplina severa no que diz respeito à alimentação, que muitas vezes é baseada em 

uma dieta com muita restrição e atividade física de grande intensidade, faz parte da rotina dos 

“ratos de academia”. “À medida que o corpo é considerado afirmação de nossa 

individualidade, um corpo que foge aos critérios culturalmente construídos de beleza é 

considerado espelho de uma personalidade fraca, relaxada e sem domínio de suas próprias 

vontades.” (CONDE, 2007, p.11). 

 

2.3. Análise das imagens e dos textos compartilhados 
 
 

No grupo de pessoas com transtornos alimentares, especificamente os que sofrem de 

bulimia e anorexia a relação com o alimento e com a imagem corporal é complexa e cheia de 

significados, principalmente no que diz respeito às práticas de culto à magreza, adotadas por 

elas com o objetivo mesmo dos “ratos de academia”, para alcançar o ideal de corpo que seja 

aceito socialmente e acabe com a insatisfação com a própria imagem a partir de um 

comparativo muito relacionado com os corpos magérrimos que são estampados em 

“outdoors”, em revistas e propagandas na mídia em geral. A necessidade de se adequar ao 

corpo magérrimo que é colocado como modelo de corpo ideal faz com que as dietas sejam 

cada vez mais severas com um controle rígido sobre o corpo e consumo alimentar, com 

verdadeiro pavor de engordar a pessoa anoréxica, cria uma visão distorcida da auto-imagem 

corporal. (AMARAL, 2008, p.4-5) 

Abaixo, procedemos a uma inicial análise de imagens e comentários nos grupos 

virtuais de treinos nas redes sociais e grupo denominado “ana e mia” (codinomes para 

anorexia e bulimia), grupo “Treino pesado”, “Segredos da musculação” e “Musculação e 

saúde” no Facebook, usando como opção de pesquisa no Instagram as hashtags(#) 

#ratosdeacademia, #treinomotivação #treinopesado #pensandofitness10. A escolha das 

imagens foi feita dentre as que estavam postadas nos grupos selecionados e a associação das 

mesmas com a pesquisa usando marcadores (#) no Instagram. 
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https://www.instagram.com/p/BgEWWeIHw4p/?hl=pt-br&taken-by=treinomotivacao acesso em 15/03/2018 

https://www.facebook.com/ana.borboleta acesso em 20/03/2018 
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https://www.instagram.com/p/BgEWWeIHw4p/?hl=pt-br&taken-by=treinomotivacao acesso em 15/03/2018 

https://www.facebook.com/anae.mia.120/03/2018 

 
As quatro imagens acima mostram o ideal de cada grupo do lado esquerdo os 

praticantes de esporte, frequentadores assíduos de academia “ratos de academia”, do lado 

direito o grupo denominado “ana e mia” (codinomes para anorexia e bulimia), são dois tipos 

físicos ideias considerados objetivos a serem alcançados e para isso cada grupo lança mão de 

um tipo de alimentação, rotina e prática. As imagens são a exibição da forma física desejada 

ou alcançada, tanto por um grupo quanto por outro, formas estas que, ainda que sejam bem 

diferentes, pois para os “ratos de academia” é a exibição dos músculos que importa, enquanto 

que para o grupo “ana e mia” é a exibição dos ossos que importa, se assemelham pela falta de 

gordura corporal e satisfação em se exibir, nas redes sociais, cada qual na sua categoria 

(músculos e ossos). 

 

https://www.facebook.com/ana.borboleta acesso em 20/03/2018 
https://www.instagram.com/p/kJqTqyF-H6/?hl=pt-br&tagged=ratosdeacademia acesso em 25/03/2018 

 

A imagem do lado esquerdo se refere ao grupo de “ana e mia” e do lado direito ao 

grupo “ratos de academia” as duas imagens mostram a evolução do corpo tendo ao final da 

evolução o corpo perfeito para cada grupo, o corpo magro é sempre o fim. A evolução de um 

corpo disforme para o corpo ideal é gradativa, ou seja, a meta final é dividida em metas 

intermediárias para que se tenha uma ideia de algo alcançável. Aqui aparece bem clara a 
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afirmação de Fischer (2011) no que se refere a nossa cultura ser “libofóbica”, é preciso sair 

desse corpo (o gordo), pois esse corpo não te pertence, ser gordo não é bom, não é uma 

escolha, gradativamente pode-se tornar o que é bom, pode-se tornar magro. 

A ideia de “O corpo também é marketing de si mesmo” como afirma Santos(2006), a 

aparência revela quem somos, e o copo magro está sempre relacionado ao sucesso e 

capacidade na sociedade contemporânea, assim como o fracasso associado ao corpo gordo, 

creditando desse forma ao indivíduo o sucesso ou fracasso, tipo, “se você quer, você pode”. 

Há uma clara negação do corpo gordo, que no caso da última imagem, é também 

colocado como o não natural, a aparência contrária uma verdadeira essência da pessoa. Parece 

um recurso motivacional, buscando dar ânimo na busca do corpo magro como uma busca pela 

verdade. 

 

https://www.instagram.com/p/BbvKQB7Fe5L/?hl=pt-br&taken-by=pensandofitness10 
https://www.instagram.com/p/kJqAGIl-Hp/?hl=pt-br&tagged=ratosdeacademia 

 
Na foto do lado esquerdo a referência às boas escolhas alimentares está diretamente 

relacionada ao corpo mais magro. O alimento “bom” faz o corpo ficar bom e o alimento 

“ruim” deixa o corpo ruim. A imagem apresenta a dificuldade a respeito das escolhas, dando 

uma referência de corpo magro para escolhas boas, como que uma imposição ao tipo de 

alimento ideal para o corpo ideal, sem conexão nenhuma com tradições, reforçando a ideia de 
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Giddens do “mecanismo de desencaixe” conforme apresentado no primeiro capítulo deste 

trabalho. 

A foto do lado direito faz uma associação com a foto do lado esquerdo no que diz 

respeito às escolhas, mas traz uma relação entre comer o que é gostoso e não ser “gostosa”, ou 

seja, a satisfação em comer ou a satisfação com o corpo.  

 

https://www.instagram.com/p/BRbGPVtlFHT/?hl=pt-br&taken-by=pensandofitness10 
 

A imagem mostra a relação direta do alimento com o resultado no corpo, com sua 

identidade, a forma com que ele quer aparentar socialmente, como apresentado pela autora 

Santos (2006) a identidade alimentar que é construída à medida que se deseja construir uma 

auto identidade, não se busca mais nos hábitos alimentares regionais ou familiares e sim a 

partir do resultado de suas escolhas e estilo de vida adotado. 

Existe nessa imagem uma oposição, um enfrentamento de um pelo outro, o pão versus 

o ovo, o homem forte e vencedor com controle da própria vida e do corpo, de braços erguidos, 

que fez a boa escolha alimentar versus o homem obeso, desanimado e derrotado pela escolha 

da comida ruim. O corpo fora dos critérios de beleza culturalmente construído é o reflexo de 

uma personalidade fraca. 
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https://www.facebook.com/anae.mia.1 
 

Uma imagem do objetivo a ser alcançado ou o corpo ideal para o grupo de “ana e  

mia” e a orientação de como se alimentar nas principais refeições e chegar a esse corpo. A 

Água não tem calorias, não acumula gordura, sai com facilidade do organismo, dá à sensação 

de estômago cheio, esses são os atributos que fazem aparecer como um alimento ideal. A 

imagem da água pode ser vista como uma tentativa de negação da comida, tendo em vista que 

todas as refeições devem ser substituídas pela água, tornando o alimento sólido o vilão, que 

impossibilitaria alcançar o objetivo do emagrecimento. 
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https://www.instagram.com/p/BbzMSs3l Q/?hl=pt-br&taken-by=pensandofitness10 
https://www.instagram.com/p/BD6kX5-CKvr/?hl=pt-br&tagged=ratosdeacademia 

 

Na imagem da esquerda, o que se apresenta como se fosse um slogan, se referindo ao 

que determina onde você vai alcançar o corpo desejado, sai da resposta "óbvia" que seria na 

academia. Na imagem, a academia se estende para todos os ambientes de sua vida, mostrando 

que ser “rato de academia” é uma identidade que engloba várias práticas, ou seja, dá 

significado ao conjunto do cotidiano. Existiria uma concomitância entre a prática de 

exercícios e a dieta, e quando não existe harmonia o esforço na prática de atividade física é 

em vão, não se alcança o resultado. 

Na imagem da direita a confirmação da imagem da esquerda, no que se refere ao 

esforço que não acaba na academia, essa extensão, academia e cozinha, é necessária, caso 

contrário o indivíduo se tornaria seu próprio opositor. A responsabilidade individual no que 

diz respeito à aparência física, ao estender para o cotidiano as práticas para se alcançar o 

corpo ideal ou a identidade do sujeito, faz do sujeito alguém que deve observar todas as 

práticas o tempo todo. 

 
 
 

https://www.facebook.com/ana.borboleta acesso em 20/03/2018 

 
Uma imagem reforça a outra, como uma resposta, ou seja, se seu objetivo é ser magra 

você deve seguir essas orientações na maneira de lidar com os alimentos. A comida aparece 
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como algo nojento, reforçando a tese sobre gastroanomia sustentada por Fischler (2001), o se 

referir ao conjunto de incertezas ocasionadas pela suposta liberdade de escolhas que 

estabelece uma “destruturação das práticas do comer”, pois há aqui uma recomendação para 

que haja uma alteração no gosto, ou seja, do que eu acho comestível e o que não é comestível, 

uma produção sobre o que acho nojento. De certa forma é uma tentativa de uma reformulação 

cultural sobre o que é ou não comida. 

 
 

https://www.facebook.com/anae.mia.1 
 

Este é um relato de uma pessoa que sofre de anorexia ou bulimia a respeito do seu 

relacionamento com a comida e o controle do que come. Ela sente raiva de não ter conseguido 

se controlar e tenta compensar se descontrole fazendo atividade física. Ela controla a caloria 

do alimento, argumenta com relação a ser pouco para uma pessoa “normal”, ou seja, ela tem 

consciência de que seu comportamento não segue as normas gerais, mas as regras da “ana”. 

Associa o alimento a sujeira para se convencer de que não seja algo que se come, 

demonstrando arrependimento, na tentativa de pôr aquelas calorias para fora. Novamente, se 

percebe a tentativa de reorganizar o que é comestível, de atuar sobre a fronteira do que é um 

alimento e o que é sujeira. Ao ceder tentação de comer a batata, ela demonstra que gosta de 

batata e não de alimentos saudáveis, mas ao mesmo tempo quer acreditar que é algo que não 

se come, algo sujo ou uma imundice. 
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CONCLUSÃO 
 
 
 

 
Neste trabalho foram abordadas as questões referentes à importância da alimentação 

para além das questões nutricionais e o quanto não apenas a forma como lidamos com o 

alimento, mas a maneira como nos alimentamos diz muito sobre nós mesmos, nossa cultura e 

sociedade. 

Refletimos sobre regras que permeiam as escolhas alimentares, a diversidade de 

alimentos, e tudo que envolve essa relação, a respeito das regras que são postas ao indivíduo 

sem que ele se dê conta, que dão ao alimento um significado para além de manter o corpo, 

inferindo a ele aspectos simbólicos e culturais. 

Abordamos os conflitos nas escolhas, gerados pela sociedade moderna associados ao 

emaranhado de informações, que ao contrário do que se poderia imaginar, esse excesso de 

informações e a suposta liberdade de escolha trouxeram insegurança, reforçando a tese de 

Fischler sobre “gastro-anomia”, onde o indivíduo sente medo e não tem mais ao certo quais as 

regras deve seguir no que se refere as suas escolhas alimentares. 

Ao longo do trabalho pudemos concluir que toda insegurança alimentar traz mudanças 

no comportamento do individuo na forma de se alimentar, que se caracterizam muitas vezes 

pela carga negativa acerca do envolvimento emocional com a comida trazendo visíveis 

reflexos em seu próprio corpo. E que diferentes componentes vão constantemente se impor e 

interferir de modo que os indivíduos construam suas identidades a partir do comportamento 

de um grupo social. 

A mudança no que se refere ao comportamento do indivíduo se alimentar e o reflexo 

desse comportamento no próprio corpo aponta para a tensão existente entre a necessidade de 

se alimentar de forma variada e o medo relativo ao risco que o alimento oferece, trazendo uma 

resposta positiva ou negativa na relação com o alimento e na escolha das dietas. 

Trabalhamos a relação do corpo e do alimento, o quanto um está diretamente ligado ao 

outro e como o homem é representado por sua forma corporal e sua busca pelo corpo que seja 

aceito pela sociedade de hoje, que tem como ideal o corpo livre de gorduras. 



32  

Fizemos nesse trabalho a análise de dois grupos os “ratos de academia” e o “ana e 

mia” e concluímos que, mesmo que esses parecessem distantes ou até mesmo opostos, foi 

possível encontrar semelhanças com relação ao desejo de ter um corpo livre de gordura, a 

exposição deste corpo, o alto rigor no que diz respeito as dietas e controle do próprio corpo. 

Também se assemelham nas estratégias de construção das dietas, de redefinir o que se deve  

ou não comer. 

Não poderíamos deixar de observar que a sociedade moderna cobra do indivíduo o 

“corpo ideal”, sendo assim estamos submetidos a uma sociedade controladora, onde o 

corpo é controlado com base em um único modelo, justificando assim os meios para se 

atingir esse tipo ideal de corpo. 
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