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CURRÍCULO E OS (RE)CONSTRUTORES 
DO CORPO MIDIÁTICO DE JOVENS 

DO ARAGUAIA-TOCANTINS 
PRATICANTES DE MUSCULAÇÃO: 

trata-se de uma etnopesquisa re-
alizada, conforme Macedo (2010) 
e de concepção fenomenológi-
ca Rocha e Maia (2017) em que 
busca o sentido, a (re)presenta-
ção, a descrição dos fenômenos, 
sejam eles sociais, culturais, edu-
cacionais. Nossos resultados per-
passam pela discussão do fenô-
meno que elencamos e sinaliza 

-
vens, bem como suas implicações 
no currículo.

Palavras-chave: Corpo. Cor-
pore (idade). -
rículo.

CURRICULUM AND THE 
(RE) BUILDERS OF 

THE MEDIA BODY OF 
YOUNG PEOPLE FROM 

ARAGUAIA-TOCANTINS 
WHO PRACTICE 

BODYBUILDING: and 
the phenomenon of 

Abstract: Research carried 
out with 10 young people, aged 
between 18 and 24 years of age 
in Palmas and Vila Rica in the 
Araguaia region, who are prac-
titioners of weight training in 
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Resumo: Pesquisa realiza-
da com 10 jovens, na faixa etária 
de 18 a 24 anos de idade em Pal-
mas e Vila Rica na região do Ara-
guaia, sendo estes praticantes de 
exercício físico de musculação em 
academias. Estudo este que reali-
zamos no Programa da Pós-Gra-
duação em Educação (PPGE/MT) 
em que objetivamos tratar as (re)

nortistas no uso de produtos su-
plementares em suas práticas de 
exercícios de musculação em aca-
demia. Nossa temática se pauta 
em descrever o fenômeno de ob-

dá no entorno da questão de quais 
são os (re)construtores do corpo 
midiático de jovens nortistas, pra-
ticantes de musculação e a rela-
ção com o currículo da Educação 
Física Escolar. Metodologicamente 
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gyms. This study we carried out 
in the Graduate Program in Edu-
cation (PPGE) in which we aim to 

-
tions of young northerners in the 
use of supplementary products 
in their weight training exercises 
in the gym. Our theme is based 

phenomenon. The problematiz-
ation occurs around the ques-
tion of what are the (re) build-
ers of the media body of young 
northerners, who practice weight 
training and the relationship with 
the curriculum of School Physic-
al Education. Methodological-
ly, it is an ethnosearch carried 
out, according to Macedo (2010) 
and phenomenological concep-
tion Rocha and Maia (2017) in 
which it seeks the meaning, the 
(re) presentation, the descrip-
tion of the phenomena, be they 
social, cultural, educational. Our 
results go through the discussion 
of the phenomenon that we list 

of young bodies, as well as its 
implications for the curriculum.

Keywords: Body. Corpore 

Introdução

 Abordamos e adotamos o 
conceito que, traz a luz da dis-

-
cação que para Nicolai Hartmann 

-
gem alemã que inicia esta abor-
dagem e entende que este é o 
processo de um sujeito tornar-se 
objeto a partir de sua cultura ou 

ser analisado ao nível de um ob-
jeto, fato este que tem sua ênfa-
se em 1970 com a revolução na 
industrialização e começa a ser 
exposto por Heldman (2012). 

em analisar alguém (individuo/
pessoa) no nível de um obje-
to, sendo que Viella e Vendra-
mini (2016) e Coutinho (2016) 
que contribuem nesse contex-
to, analisam o corpo sujeito às 
leis do mercado, da concorrên-
cia, da propriedade e da oferta e 
da procura, onde o corpo passa 
a ser visualizado como merca-
doria quando exposto, em capas 
de revista, outdoors, em post ou 
até mesmo o famoso self.

Nesse contexto, abordamos 

(re)construção da (corpo)rali-
dade de jovens nortistas, sendo 
que nossa problematização se 
dá no entorno da questão, quais 
são os construtores do corpo mi-
diático de jovens do Araguaia-
-Tocantins praticantes de muscu-
lação e a relação com o currículo 
da Educação Física Escolar.

O currículo da educação física 
tem como conteúdos os jogos, as 
ginasticas, as lutas, as atividades 
rítmicas expressivas e o conhe-
cimento do corpo, porém a cor-
poreidade continua se transfor-
mando e consequentemente (re)
construindo as perspectivas para 
uma Educação Física Escolar, que 
tem no movimento um de seus 
principais elementos de pesqui-
sa e instrumento de trabalho pa-

-
cenciatura de Educação Física.

O corpo é o objeto central des-
ta abordagem, desta forma a 
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Educação Física Escolar por ser 
um espaço das mais variadas cor-
poreidades possíveis e um con-

movimentos corporais, tornando-
-se assim um ambiente de pes-
quisa, sendo este também um lo-
cal em que adolescentes estão 

motores e aprimorando suas per-
formances de corpo.

Nosso trabalho sinaliza o con-
sumo de suplementos em acade-
mias  de musculação, ou seja, no 

-
trução de um corpo perfeito para 
ser exposto aos amigos na aca-
demia, na praça, no shopping, na 
sala de aula e nas propagandas, 
bem como podemos apontar que 
é na escola o ambiente em que 
as características físicas do cor-

-
lescentes e jovens, pois a estéti-
ca do corpo começa a despertar 
atenção entre escolares pelo fato 
do corpo estar em um processo de 
transformação contínua.

Nestes tempos contemporâne-
os, a corporalidade vem se trans-
formando e, consequentemente, 
forçando o currículo da Educação 
Física Escolar em se adaptar e se 
transformar para atender a de-
manda solicitada pela corporali-
dade, que está pautada nos meios 
de mídia ou em um corpo midiá-
tico de alguns ídolos, seja do fu-
tebol, da música, das tela do ci-
nema, e ou dos personagens de 
jogos eletrônicos, sendo estes 

-
poreidade na atualidade.

No entanto, é no ambiente es-
colar, que temos o corpo com os 
seguintes tipos, sendo; corpo 

magro, corpo gordo, corpo alto, 
corpo baixo, corpo atleta, corpo 

-
po preguiçoso, corpo doente, cor-
po com fome, corpo excluído e o 
corpo espetaculoso. Nesse senti-
do, a corpore(idade) se apresen-
ta no contexto escolar de várias 
formas e cabe ao currículo esco-
lar incluir possibilidades de se tra-
balhar com todos esses modelos 
de corpo e fazer com que o mes-

sujeitos, assim como a escola em 
que frequenta tenha grau de im-

(corpo)reidade, enquanto atores 
de suas performances se protago-
nizam.

Neste sentido, trazemos ao 

corpo de jovens do Araguaia-
-Tocantins no uso de produtos su-
plementares em suas práticas de 
exercícios de musculação em aca-
demia e a relação com o currículo 
da Educação Física Escolar. No en-
tanto, não temos a intenção de fa-
zer apologia discriminativa para o 
uso ou não de tais produtos, mas 
sim de descrever a real(idade) 
como ela é a partir do centro de 
seus acontecimentos que é o pró-
prio sujeito, e no caso aqui os jo-
vens. Assim temos a descrição do 
cotidiano de pessoas jovens nos 
estudos culturais.

Metodologia

O caminho adotado pa-
ra apresentar a temática par-
tiu primeiramente das leituras 
e da pesquisa realizada no Mes-
trado em Educação. Sendo es-
ta uma pesquisa de concepção 
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fenomenológica conforme Ro-
cha e Maia (2017), que enten-
de a realidade como fenômenos 
a ser compreendido, descrito, in-
terpretado. A partir desse pres-
suposto, não há apenas um sen-
tido, uma única realidade, mas 
tantos sentidos, quantas forem 
suas interpretações e comunica-
ções a realidade é perspectival.

Assim elevamos o fenôme-

descrever a realidade dos sujei-
tos no seu dia a dia de acade-
mia de musculação e que produ-
tos fazem parte de seu cotidiano 
e de suas vidas. Sendo uma pes-
quisa de cunho qualitativo, rea-
lizada com 10 jovens de ambos 
os gêneros, na faixa etária de 18 
a 24 anos de idade em Palmas e 
Vila Rica na região do Araguaia, 
em que estes são praticantes de 
exercício físico de musculação 
em academias. Dessa maneira 
por meio de uma conversa com 
os jovens, em que o etnopesqui-
sador abre um diálogo, para bus-
car o sentido das informações e 
posteriormente descrevê-las.

Dessa forma as falas dos jo-
vens estão carregadas de ideias, 
convicções e conceitos, bem co-
mo expõem suas realidades, que 
ao olhar do etnopesquisador se 
torna etnotextos. Logo, a análise 
é feita em como as informações 
se apresentam e o que (re)pre-
sentam na realidade dos sujeitos 
ou expressam suas próprias rea-
lidades, só que do ponto de vista 
de quem as descreve.

Para a compreensão do fenô-
-

textos, utilizamos a análise do 
conteúdo (ROCHA; MAIA, 2017). 

Segundo Coyles (2010, p. 367) a 
“abordagem de análise do conte-
údo” está presente nos assuntos 
de “identidade”, senso de “indivi-
dualidade, ideologia, relações de 
poder e transformação social”. 
Nesse contexto a linguagem é 
a expressividade do corpo, não 
é um ato neutro da realidade e 
o discurso um fator fundante na 
construção de vida social (BRAN-
DAO, 2002).

Neste sentido iniciamos esta 
etnopesquisa, conforme descre-
ve (MACEDO, 2010) a entrevista 
ultrapassa uma simples função 
de coleta instrumental de dados 
no sentido positivista do termo. 
É a entrevista, o poderoso recur-
so para captar (re)presentações, 
os sentidos construídos pelos su-
jeitos que assumem para o et-
nopesquisador o caráter da pró-
pria realidade, só que do ponto 
de vista de quem a descreve.

Já o etnopesquisador segundo 
Macedo (2010), se desvincula de 
seus preconceitos para abrir-se 
ao fenômeno, e assim realizar um 
esforço no sentido de compreen-
der a realidade dos fatos e estan-
do este desprendido de conceitos 
prévios, para que o mesmo possa 
ver o que é para ser visto, no ca-
so, a realidade dos sujeitos. Sen-
do este o caminho metodológico 
percorrido para construir os re-
sultados desta pesquisa.

Resultados e discussões

Iniciemos apresentando o uso 
de suplementos por praticantes 
de musculação, na intencionali-
dade de fornecer ao organismo 
uma quantidade substancias que 
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são destinadas a complementar 
dietas e fornecer nutrientes co-

ácidos graxos ou aminoácidos, 
que podem estar faltando ou que 
não podem ser consumidas em 
grandes quantidade na dieta de 
uma pessoa.

Assim os suplementos alimen-
tares e os anabolizantes devem 
pautar o currículo da Educação 
Física Escolar e passar a integrar 
de forma mais consistente o dia 
a dia de sala de aula nas escolas 
do território nacional, para in-
formar e formar os adolescentes 
e os jovens sobre o uso de tais 
substâncias, bem como de seus 
efeitos colaterais quando usado 
em excesso ou sem necessidade, 
ou, ainda, sem um acompanha-

Conforme informa a Associa-
ção Brasileira de Empresas de 
Produtos Nutricionais (ABENU-
TRI, 2019), em 2018 o merca-
do de suplementos cresceu 12% 
e prevê um crescimento de 15% 
para 2019, no ano de 2018 o se-
tor faturou R$ 2,24 bilhões, sen-
do que o mercado de suplemen-
tos esportivos no Brasil está em 
crescimento. Este dado nos (re)
presenta o quanto se vende em 
suplementos no mercado brasi-
leiro e o quanto a população es-
tá preocupada em consumir pro-
dutos para o corpo.

Percebemos que na atuali-
dade se consome muito suple-
mento alimentar pela população 
praticante de atividade de mus-
culação, nesse sentido nos re-
mete a perceber o quanto se usa 
de substância para (re)construir 
a corporalidade principalmente 

de jovens e em muitos casos 
também por iniciantes na práti-
ca de musculação. Nesse senti-
do os jovens são o público mais 
suscetível a fazer uso de suple-
mentos e anabolizantes, pois es-
tão em pleno auge da transfor-
mação de sua (corpo)ralidade, 
com muitas dúvidas e necessi-
dades para apresentar um corpo 
diferente dos demais, ser único, 
em um contexto individualis-
ta que se encontra a sociedade 
na atualidade, em que o show do 
eu prevalece em um mundo que 
o que parece importar de fato é 
apresentar um corpo perfeito na 
self. Assim essas discussões so-
bre a (corpo)reidade e a estética 
do corpo devem permear o de-
bate entre jovens e adolescentes 
nos ambientes escolares e, que 
seja oportunizado um currículo 

temas atuais, a exemplo de jo-
gos on-line que roubam a aten-
ção de crianças e adolescentes 
nos meios escolares, pautando 
assim a corporalidade, seja pe-

-
cia na identidade de corpo, como 
também no modelo de ser e es-
tar conectado no mundo virtual.

Neste contexto de (re)cons-
truir o corpo se tornou possível 
graças aos métodos de mani-
pulação do corpo que se torna-
ram mais acessíveis como, pró-
teses de silicone, lipoaspiração e 
intervenções cirúrgicas ou sim-
plesmente se tem um corpo tur-
binado, siliconado ou bomba-
do (COUTO; GOELLNER, 2009). 
Porém, cabe ressaltar que vem 
sendo sinalizado que o método 
mais acessível para manipulação 
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do corpo, é a ingestão de meios 
anabólicos, mais conhecida co-
mo bomba, que potencializa o 
aumento de massa muscular. 
Nesse sentido também podemos 
expor que nem todas as pesso-

-

ou procedimentos cirúrgicos com 

Conforme abordam os auto-
res supra citados, estamos em 
um universo de facilidades para 
manipular a (corpo)reidade, por 
tanto cabe ao currículo da Edu-
cação Física Escolar trazer uma 
abordagem mais voltada ao (re)
modelamento que o corpo vem 
sofrendo em função da evolução 
dos meios cirúrgicos e farmaco-

temos um embate entre o natu-
-

lógico versus o tecnológico.
Isto mostra o quanto os jo-

vens sempre estão sujeitos a to-
do tipo de intervenção, não ces-

partir do treinamento, métodos 
e técnicas, produtos (suplemen-
tos e anabolizantes) e cuidados 
que prometem, em curto pra-
zo, superar antigos e novos li-
mites físicos (COUTO, 2012, p. 
96). Nesse contexto o aperfeiço-
amento técnico do corpo é cons-
tante e vale ressaltar que a todo 
instante novas práticas, técnicas 
e terapias ocupam as manchetes 
e seduzem multidões.

Nesse sentido os jovens e os 
escolares não são diferentes, 
pois os mesmos se sentem sedu-
zidos pelo mundo das facilidades 
e da felicidade imediata, prometi-
da pelas propagandas veiculadas 

nos meios de mídia. Cabe des-
tacar que o currículo escolar, co-
mo um espaço de intervenção 
pedagógica dos professores da 
Educação Física Escolar Brasilei-
ra, devem abordar os contextos 
de mídias, pois cada realidade é 
única e cabe uma ação pauta-
da no ensino-aprendizagem dos 
alunos e que possibilite a cons-
trução de uma identidade crítica 

que assim tanto os jovens quan-
to os escolares não sejam con-
vencidos pelas facilidades vendi-
das pelos meios midiáticos, bem 
como o currículo é um espaço de 
formação e transformação da re-
alidade de escolares.

O quanto é fundamental abor-
dar na Educação Física Escolar a 
função do treinamento, ou me-

-
siológicos do organismo com 
sobrecarga de peso nas articula-
ções, como também a execução 
errada de exercícios físicos, fator 
este o mais comum em muitos 
ambientes que não tem o devido 

fazendo com que o sujeito bus-
que o resultado desejado a qual-
quer preço ou, ainda, de qual-
quer forma.

A exemplo de como expõem 
Couto (2012), o modismo na on-
da do body-building que confor-
me o site mundo da boa forma é 
a “construção de um novo cor-
po, uma nova forma física, atra-
vés de muito exercício e dieta 
apropriada”, nesse sentido o cor-
po vem sendo metamorfoseado 
a partir do consumo de produtos 
e serviços que turbinam e acele-
ram a (corpo)ralidade.
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Nesse âmbito nossos resulta-
dos mostram o uso de suplemen-
tos por jovens em quantidades 
superiores as da necessidade do 
organismo/corpo. Sendo que os 
mesmos usam; “Pré-treino, ca-
feína, óleo de cartamo, óleo es-
senciais, BCAA, hipercalórico 
whey protein, junto com BCAA e 
creatina, suplementos Sup Mass 
e anabolizantes”. Esses são al-
guns dos produtos utilizados por 
jovens para (re)construir um 
corpo sarado e perfeito.

Assim os produtos que resul-
tam da pesquisa e os comentá-
rios de domínio público em site e 
mídia (re)presentam o que esta-

o corpo se torna coisa, objeto.
Os jovens fazem uso das mais 

variadas fórmulas e quantidades 
de produtos para estabelecer 
uma nova corporalidade, sendo 
assim cabe ao currículo da Edu-
cação Física Escolar ser abran-
gente com os prós e os con-
tra de uma vida suplementada 
e anabolizada, pois todos os jo-
vens passam pela vida escolar 
e, é na escola durante as aulas 
de Educação Física que sujeito 
vai adquirir hábitos para a prá-
tica regular de atividade física, 
bem como receber as primeiras 
informações sobre os exercícios 
físicos e a importância dos mes-
mo para a vida adulta.

Nesse âmbito a cultura vem 
transformando o corpo e se 
transformando durante esta úl-
tima década, vem também es-
tabelecendo novos patamares 
para o corpo, bem como se tem 
criado novas possibilidades para 

o corpo metamorfosear, no con-
texto do pavoneamento corporal 
descrito por Couto (2012), vem 

-
ção dos corpos.

-
mos como uma realidade de jo-
vens que não tem consciência 
que seus corpos se tornaram 
objetos da própria cultura -
ness, nesse contexto ressalta-
mos a importância da Educação 
Física Escolar em discutir na sa-
la de aula os porquês que nos 
tempos atuais o corpo se tor-
nou objeto do treinamento, da  
suplementação e da anaboliza-
ção, bem como de possíveis da-
nos a saúde em um futuro pró-
ximo, causado pelo excesso e 
falta de orientação.

No entanto nossa abordagem 
é entorno do fenômeno de ob-

tornaram objetos no (re)cons-
truir de suas realidades, mas sim 
passaram a usufruir da cultura 
construída pelos demais corpos 
e sociedade, assim deixando de 
ser protagonista de suas ações 
para se tornarem receptores de 
cultura midiatizada pelas ideias 
de massa, seja televisiva, jor-
nalística ou principalmente pe-
la publicidade de produtos que 
tendem a vender suas marcas e 
de produtos como sendo perfei-
tos para suprir as necessidades 
dos jovens e do corpo.

Ao desenvolver desta pes-
quisa conhecemos os produtos 
usados pelos jovens nas acade-
mias de musculação das cidades 
Vila Rica-MT e de Palmas-TO, 
em que os mesmos expõem por 
meio das expressões de fala o 
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que vêm sendo usado nos dias 
de hoje pelos praticantes de 
musculação e na sequência exi-
bimos uma síntese das mesmas.

Na pesquisa realizada com os 
jovens na região do Araguaia-To-

mesmos fazem uso das mais 
variadas fórmulas de produtos 

para potencializar seus corpos, 

1, os produtos que os jovens de 
ambas as regiões usam em suas 
práticas na academia de mus-
culação para melhorar seus de-
sempenhos durante suas ativi-
dades físicas.

5
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Fonte: Jovens do Araguaia-Tocantins.
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-
lizar quais são os produtos usa-
dos pelos jovens da cidade de Vi-
la Rica-MT e Palmas-TO e quais 
são os mais usados, a exemplo 
do whey protein que está no topo 
do consumo pelos jovens e o uso 
dos recursos anabólicos que ocu-
pa o terceiro lugar entre os mais 
usados, nesse sentido os dados 
expostos sinalizam o que vimos 
discutindo enquanto potenciali-
zar e masculinizar o corpo.

Os jovens fazem uso da mais 
variada gama de produtos pa-
ra (re)construir a corporalidade, 
dessa maneira eles não se limitam 
apenas aos suplementos, mas sim 
usam dos recursos anabólicos pa-
ra ganhar massa muscular, ter 
músculos grandes e aparentes.

Os jovens objetivam ter um 
corpo midiatizado e masculini-
zado para expor aos amigos o 
quanto é forte e vigoroso em sua 
musculatura, desta forma perce-
be-se então que os corpos midiá-
ticos são idolatrados e persegui-
dos pelos jovens no interior das 
academias, bem como os corpos 
masculinizados e exorbitantes.

Nesse contexto (re)construir 
-

ra corporal como músculos, osso 
e pele, seja por meio dos exercí-
cios físicos com o uso de suple-
mentos e de anabolizantes, ou 
com o auxílio das cirurgias plás-
ticas (re)construtivas, porém 
o corpo está sujeito a qualquer 
uma dessas transformações in-
dependente da percepção que 
isso esteja de fato ocorrendo na 
vida dos sujeitos. Dessa manei-
ra na Educação Física Escolar os 

professores tem um repertório 
para discutir a corporalidade que 
os jovens almejam, as possíveis 

-
ganda sobre o corpo.

Assim o nosso foco está nos 
(re)construtores que apresenta-
mos nessa pesquisa, sendo os 
suplementos e os anabolizantes 
que estão em uso pelos jovens 
nas academias de musculação 
na região do Araguaia e no To-
cantins. Nesse sentido os jovens 
partem para os meios mais rápi-
dos para adquirir músculos atra-
vés do uso de anabolizantes, em 
sua essência acredita ser o ca-
minho mais breve, porém po-
de ser que em um futuro próxi-
mo vivenciem as consequências 
do uso de tais substâncias sem a 

Por tanto o que vimos abor-
dando é a (re)presentação que 
esses suplementos e anabolizan-
tes têm na vida dos jovens, para 

na sociedade e em seus espaços 
de convivência, pois nota-se que 
tem mais importância um cor-
po sarado e malhado do que saú-
de. No entanto acreditar que pa-
ra se ter um corpo masculinizado 
se faz necessário o uso paralelo 
de substâncias como anabolizan-
tes, é um tanto contraditório, já 
que os exercícios físicos vem nu-
ma ideia de saúde, de melhorar a 
condição das estruturas físicas do 
corpo, de estabelecer um bem-es-
tar físico, mental e social, sendo 
estes o tripé da saúde do corpo.

Para se ter um corpo perfei-
to tem que exceder os limites do 
conceito de saúde e fazer uso de 



REBESCOLAR 205

Rev. Bras. Educ. Fís. Escolar Ano VI, V. 1 – Jul. 2020

anabolizantes para transformar 
a corporalidade, nesse sentido é 
fundamental que o currículo da 
Educação Física Escolar aborde 
junto aos escolares os efeitos 
colaterais desse uso, que são 
conforme Santana et al., (2010, 
p. 52-53)

[…] sendo problemas sérios de 
saúde raros e os mais comuns são 
na maioria das vezes reversíveis e 
benignos. A maioria dos usuários 
de EAA (88-96%) apresentam 
pelo menos um efeito colateral 
menor incluindo: acne (40-54%), 

-
comastia (10-34%), estria cutâ-
nea (34%). Os efeitos colaterais 
mais graves podem considerados 
como cardiovascular, hepático, 
endócrino/reprodutivos, compor-
tamentais e dermatológicos.

Assim o currículo da Educa-
ção Física deve estar abordando 
esses que são os efeitos do uso 
de anabolizantes pelo corpo hu-
mano, porém os jovens não rela-
tam nenhum dano aos seus cor-
pos ou que os mesmos não vão 
mais fazer uso de tais substân-
cias, nesse sentido o corpo dos 

-
-

tness, pois os mesmos não tem 
consciência do processo de obje-

Este resultado repercute o que 
vimos discuntido para o fenôme-

-
vens buscam nas academias de 
musculação a transformação de 
seus corpos em meio aos alteres, 
anilhas, barras e pesos, para as-
sim apresentar um corpo notável 

e diferente, que seja aceito pelos 
seus pares e amigos.

Tornar-se objeto é tornar-se 
uma coisa, que não tem senti-
mento ou conhecimento e sim 
apenas aparência naquilo que 
pode ser visto ou tocado pelos 
demais corpos. O corpo sendo 

-
rísticas físicas e não pela sua in-
telectualidade de pensar e sentir, 
estabelecemos assim um dualis-
mo o exterior versus o interior, 
ou seja, de fora para dentro na 
perspectiva da sociedade.

Conforme Sant’Anna (2011), 
-

to a transformações nem sempre 
desejáveis ou previsíveis, nes-
se sentido a autora aborda que 

ações dessas transmutações no 
corpo nem sempre estão sob o 
controle de quem as faz, dessa 
maneira algo pode vir a aconte-
cer fora do controle cultural ou 
principalmente biológico, que é 
o mais certo, que são os efeitos 
colaterais não reversíveis como 
uma hipertensão.

No entanto a autora apresenta 
o corpo como um ser de nature-
za “biocultural”, dessa forma as 
transformações biológicas cau-
sam mudanças no território cul-
tural simbólico, que nos reme-
te as discussões da semioticista 
Santaella (2004) que aborda o 
corpo em categorias que são: 

ís-
tico e sedutor.

Quando relacionado as cate-
gorias de Santaella (2004) com 
o currículo da Educação Física 
Escolar, percebemos que o corpo 
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em sua categoria supra mencio-
nados, passa a ter uma atenção 
especial, seja na escola ou na 
academia de musculação, pois 
normalmente é uma categoria 
de corpo ativo que está em mo-
vimento constantemente, e que, 
se quer percebe-se que esse cor-

em função de suas metas físicas.
Nesse âmbito da pesquisa 

apresentamos a nossa percepção 
do corpo dos jovens do Araguaia-
-Tocantins a partir de catego-
rias apresentadas por Santaella 
(2004), nesse sentido por meio 
da (re)presentação de etnotex-
tos expressos por jovens de Vi-
la Rica-MT e Palmas-TO temos 
o seguinte entendimento no/do 

é um corpo 
diferente em (re)construção; 
Corpo Espetacular é um corpo 
que excede todos os níveis e me-
didas; Corpo Narcisistico e Sedu-
tor é crise no “eu”, “imagem de 
corpo” em busca do ideal, do pa-
drão perfeito de corpo. No entan-
to tudo isso passa pela Educação 
Física Escolar e tem relação com 
a cultura corporal que cada su-
jeito vem moldando ao longo de 
sua existência.

é possível com o uso de substân-
cias tidas como não lícitas e não 
morais na visão da sociedade, 
porém é um fator determinante 
na reconstrução e transformação 
da corporalidade, assim o etno-
texto aqui traz a representação 
de como o corpo vem sendo tes-
tado e manipulado por pesso-
as que buscam nas academias 
um corpo liso, malhado, sarado, 

adianta mentir pra você dizer que 
não tem ergogênicos, que tem, 
que todos que estão lá em cima 
do palco tem, até aquelas mais 
magrinhas, tem”, assim temos a 
percepção de que há um corpo 
diferente em (re)construção.

Já o corpo espetacular se for-

corpo como nos apresenta o et-
notexto “nós utilizamos o dobro 
da indicação e não um pouco a 
mais”, “em competições de al-
to rendimento se faz uso para se 
ter músculos”, dessa forma pa-
ra o corpo ser espetacular tem 
que fazer uso de anabolizantes, 

-
cas físicas do corpo, do biotipo e 
na alteração de alguns princípios 
biológicos e orgânicos no orga-
nismo, assim temos a percepção 
que para um corpo se espetacu-
lar tem que exceder todos os ní-
veis e medidas.

Certamente é na escola e nas 
aulas de Educação Física que de-
vemos dialogar sobre as trans-
formações corporais desejáveis 
e possíveis, sem que os alunos 
se tornem no futuro um ser ob-

e exagerado e que leva os mes-
mos a cometer excessos no con-
sumo de produtos, a exemplo 
de suplementos e anabolizantes 
sem prescrição ou um monitora-

-
nais da saúde.

Já na formação do corpo nar-
cisístico e sedutor com (re)pre-
sentação captada no etnotex-
to “você vai ser apenas um 
cara normal, comum, igual aos 
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outros, você não quer ser nor-
mal, você quer ser espetacular”, 
nesse sentido podemos ver que 
há uma crise na corporalidade, 
onde ser normal ou com pouca 
musculatura incomoda as pesso-
as e as fazem adotar caminhos 
extremos, inclusive o uso exces-
sivo de anabolizantes para mo-

corpo como percebemos no et-
notexto, “eu já recebi propostas 
inclusive chama-se prostibilter 

-
rista que se prostitui para conse-
guir comprar as coisas que pre-
cisa, se prostitui e é muito fácil 
isso”, o mesmo se torna um ob-
jeto de cobiça e moeda de troca, 
em alguns casos para aquisição 
dos produtos como suplemen-
tos, anabolizantes, academia e 

assim possibilitando a venda do 
corpo em nome de uma corpora-
lidade que não o pertence, nesse 
sentido percebemos uma crise 
no “eu” “imagem de corpo” em 
busca do ideal, do padrão perfei-
to de corpo.

Os (re)construtores do corpo 
midiático e masculinizado de jo-
vens do Araguaia-Tocantins são 
os suplementos e anabolizantes 
que (re)fazem a (corpo)ralidade 
na contemporaneidade em tem-
pos pós-humanos, pós-biológico 
e pós-moderno, assim o corpo se 
pauta nas suas transmutações 
para se pavonear na beleza da 
jovialidade e na perfeição de su-
as curvas simétricas, da moder-
nidade pós-dopagens do corpo.

Pós-dopagens é como o cor-
po se apresenta na sociedade 

contemporânea que (re)quer do 
corpo uma perfeição espontânea 
e permanente, inclusive na ve-
lhice, que é a fase das expres-
sões cansadas e marcadas pelo 
tempo de vida. O corpo enquan-
to último objeto de transforma-
ção na sociedade pós-moderna, 
que em um ato de recomeçar e a 
mudar o que na sociedade ainda 

-
quer cuidados especiais no cam-
po da cultura e do biológico.

-
mos por meio da pesquisa que 
seus corpos são (re)construídos 
com o uso de sustâncias que au-

-
truturas corporais, já na cultura 
temos a necessidade posta nas 
(re)presentações de mídia, que 
o corpo tem que ser perfeito em 
sua aparência e jovial em suas 
expressões, nesse sentido a cul-
tura corporal foi posta e (re)fei-
ta pelos conceitos de corpo que 
veicula nas mídias, como TV ou 
revista. Enquanto no currículo 

a necessidade de dialogar com o 
que é biológico e como a cultu-
ra pode a vir interferir no corpo e 
torná-lo algo fora de controle pa-
ra o próprio sujeito.

O currículo da Educação Física 
Escolar e o corpo da pós-dopa-
gem é um corpo com (re)cons-
trução biológica e cultural, assim 
é possível se ter um corpo midiá-

em sua cultura de corporeidade, 
o currículo é um meio que agre-
ga e carrega de sentidos o corpo.

A corporeidade que está pos-
ta é transformada pelos meios 
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(re)construtores da cultura, co-
mo a mídia e pelas propagandas 
de venda de produtos para po-
tencializar o corpo, assim o cor-
po atinge seu ápice que é tornar-
-se um objeto, enquanto objeto 
pode ser de troca ou de consu-
mo, dessa maneira se estrutura 
o corpo em um pós-doping e no 

No pós-doping temos a (re)
construção dos corpos categori-
zados por Santaella (2004) em 

-
lar, narcisistico e sedutor, dessa 
forma as performances do cor-
po estão pautadas na transfor-
mação das estruturas da corpo-
ralidade, conforme a percepção 
desta pesquisa há um corpo dife-
rente em construção, assim ex-
põem-se a necessidade de um 
corpo diferente do seu de ori-
gem, para pavonear-se junto a 
sociedade que seleciona e deter-
mina qual corpo tem padrão de 
(re)presentação.

O pavonear de corpos junto ao 
currículo da Educação Física Esco-
lar por meio de seus conteúdos, 
que passa a ser visto no mundo 
pedagógico e ganha notoriedade 
no contexto educacional enquan-
to ser que se expressa pela sua 
imagem, gesto, movimento e fala, 
dessa forma o corpo se insere nas 
linguagens e deixa suas carate-

-
co de lado, porém devemos no-
vamente trazer para o diálogo no 
currículo escolar o biológico e su-
as transmutações e não somen-
te as questões culturais e teatrais 
que o corpo se envolve no contex-
to escolar.

Exceder todos os níveis e me-
didas da corporalidade para de-
mostrar o quanto o corpo pode 

pós-doping, 
que é o meio mais rápido para se 
ter um corpo espetacular, que se-
ja apreciado e cobiçado enquanto 
padrão e modelo de corporalidade 
a ser conquistada.

Com a crise do “eu” nas identi-
dades de corpo, surge o narcisis-
mo do corpo que busca um ide-
al de padrão pautado no perfeito, 
no entanto com a crise nas identi-
dades os jovens buscam nas aca-
demias de musculação restaurar 
suas imagens de corpo, por meio 
dos exercícios físicos de muscula-
ção em academias.

Os princípios da estética es-
tão à frente dos conceitos de 
saúde no corpo, assim os jovens 
levam mais em consideração a 
aparência corporal que a saúde 
do corpo, fato este constatado 
pelo uso excessivo de substân-
cias pelos jovens nas academias 
de musculação.

No que concerne a análise 
aqui, pelo fato de os jovens não 
terem a consciência do processo 

tem preocupação com possíveis 
danos futuros aos seus corpos, 
como à saúde por uso excessi-
vo de suplementos e anabolizan-
tes, ou até mesmo pela prática 
excessiva de exercício físico na 
busca da vigorexia. Dessa for-

-

riscos à saúde não são contabi-
lizados pela consciência dos jo-
vens praticantes de musculação 
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de ambas localidades aqui pes-
quisadas.

Nesse sentido os jovens só 
vão ter noção ou consciência do 

-
do seus corpos virem apresentar 
algum problema de saúde. Des-
sa forma os jovens passam a ter 
ideia ou dimensão do problema ou 
consciência do processo de objeti-

-
ceram, já na condição de objetos.

O corpo vem sofrendo mudan-
ças em suas estruturas físicas, se-
ja pelos produtos que ingerem ou 
pelos procedimentos cirúrgicos 

-
be ao currículo da Educação Física 
Escolar fazer uma abordagem que 
contemple tais contextos e pos-
sibilite ambientes de discussões 

uso de suplementos, anabolizan-
tes e de procedimentos evasivos 
ao corpo na busca por beleza.

Atos de currículo e 
a corporal(idade)

A corporeidade se insere na 
área de educação pois as ques-
tões de suplementos, anaboli-
zantes, conceitos de estética e 
de corpo pautam e determinam a 
corporalidade de jovens e adoles-
centes em ambientes escolares, 
universitários, academias de mus-
culação e demais meios sociais, 
assim dialogar a corporeidade e 
seus (re)construtores nos possi-
bilita compreender que a cultura 
forma as performances de corpo, 
até mesmo em ambientes escola-
res em que os adolescentes estão 
mais solícitos ao diferente.

Esta pesquisa inscreve-se nas 
ciências humanas, na área da 
educação, com abordagem qua-
litativa dos atos de currículo na 
perspectiva trazida por Rocha e 

-
carem que “na área de educação 
quando tratamos da abordagem 
qualitativa entendemos aquelas 
práticas de pesquisa que fazem 
referência mais a seus fundamen-
tos epistemológicos do que pro-

-
todológicas”.

Assim esta pesquisa perpas-
sa pelas questões de corpo, esté-
tica, identidade, suplementação, 
imagem corporal e também pelas 
atividades rítmicas expressivas e 
conhecimento sobre o corpo, que 
está entre os conteúdos pertinen-
tes para uma abordagem na Edu-
cação Física Escolar Brasileira e 
trazer os adolescentes para dia-
logar tais temas, bem como em 
seus currículos escolares, seja Es-
cola, Estado ou Federação. Nessa 
perspectiva a Educação Física Es-
colar tem elementos sólidos para 
ampliar as discussões em sala de 
aula sobre o corpo que o (re)pre-
senta e que é (re)presentado pe-
rante os meios sociais e digitais.

As questões de dopagem e os 
efeitos colaterais do mesmo de-
vem ser inclusos nas discussões 
de sala de aula e de currículo, 
bem como na formação de novos 

corporalidade se faz presente no 
chão da escola seja em sua ma-
terialidade ou no discurso de ado-
lescentes e jovens.

O currículo da Educação Física 
Escolar deve ter um olhar para a 
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corporalidade, principalmente pa-
ra as questões estéticas que en-
volvem o corpo, seja na suple-
mentação, na atividade física, nos 
procedimentos cirúrgicos com 

-
la que se encontram as mais va-
riadas formas de corpo, sendo de 
vital prudência estabelecer diálo-
go para que os adolescentes te-
nham e desenvolvam princípios 
críticos para compreender sua 
própria corporalidade em tempos 
do pós-biológico, já divulgado por 
(SANTAELLA, 2004).

No contemporâneo da socie-
dade do espetáculo e do show do 
“eu”, conforme expressa Sibilia 
(2012), nos permite trazer a dis-
cussão do uso do aparelho tecno-
lógico que denominamos de celu-
lar para pôr em evidência o corpo 
por meio da self ou do post nas 
redes socias, sendo um corpo em 
performance do seu pavonear.

Nos atos de currículo que se 
expõem e se expressam a liber-
dade do sujeito e possibilita dia-
logar com a construção de uma 
educação crítica, formativa e 
participante.

Considerações

-
nea nos revela a “cultura do nar-
cisismo”, principalmente com o 
crescimento da indústria de su-
plemento, da moda, do vestuá-
rio, dos cosméticos, pelo aumen-
to das academias de musculação 
e das clínicas de cirurgia plás-
tica. Nossa análise perpassa as 
leituras de Rago (2007) que ao 
abordar a expansão da cultura 

do corpo perfeito e a crise no 
“eu”, assim (re)construir a (cor-
po)ralidade para restaurar suas 
ident(idades), onde o corpo jo-
vem é (re)tratado como se esti-
vesse em (re)construção para o 
ápice do aprimoramento das téc-
nicas (corpo)rais.

Nesse sentido o estudo apon-
ta para o uso de suplementos e 

-
ção de corpos midiáticos, que 
são pavoneados conforme Cou-
to (2012) em suas performan-
ces (corpo)rais e que a todo 
instante são forjados pelas insi-
nuantes propagandas de produ-
tos que potencializam um novo 
modelo de corpo, jovializado e 

que os jovens buscam nas aca-
demias de musculação é um 
corpo idealizado, midiatizado e 
masculinizado.

Portanto cabe ao currículo da 
Educação Física Escolar fazer e 
trazer uma abordagem sobre os 
corpos masculinizados e midiati-
zados pelos meios de mídia, bem 

-
ca marcado no ideal, identitário 
de jovens.
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