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RESUMO 

 
 
 
A imagem corporal vem sofrendo ao longo dos anos modificações quanto ao seu conceito em 

relação à sociedade e atualmente vem sendo apresentada como mercadoria, um fetiche. Na 

venda da imagem corporal encontramos a mídia como principal dissipadora desse fetichismo, 

passando a ser um dos principais motivos para o consumo massificado de uma autoimagem 

corporal aceita socialmente como possibilidade de integração, de socialização. Assistimos 

desse modo, o fenômeno da procura pela utilização dos esteroides para a satisfação da 

autoimagem dos indivíduos em um curto espaço de tempo. Com isso, esse trabalho tem como 

objetivo geral apresentar os motivos pelos quais um sujeito específico da cidade de 

Corumbá/MS fez a opção por fazer uso de Esteroides Anabolizantes Androgênicos e como 

esses o afeta segundo a sua própria perspectiva. Esse estudo é de cunho qualitativo tendo 

como escolha o tipo de pesquisa o estudo de caso utilizando para a obtenção dos dados a 

entrevista semiestruturada e a revisão de literatura. Nossas análises estão fundamentadas com 

o auxílio de alguns conceitos dos teóricos críticos da Escola de Frankfurt. 
 
Palavras-Chave: Imagem corporal; Esteroides anabolizantes Androgênicos; Teoria crítica. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A humanidade vem se modificando ao longo dos tempos juntamente com a sua 

cultura. Tanto o culto ao corpo como a imagem corporal são elementos constitutivos dessa 

cultura que passa por transformações que são construções históricas. 

Ao final do século XIX, de acordo com Fraga (2000), pessoas que possuíam um corpo 

robusto além do normal e apresentavam músculos avantajados eram vistos como aberrações 

pela sociedade, uma imagem perigosa que deveria ser afastada. Atualmente essa "robustez 

muscular" é considerada para muitos sujeitos o corpo perfeito, no qual, cada vez mais jovens 

vem adentrando no mundo das academias em busca do desenvolvimento muscular, sendo 

capazes de arriscar a própria saúde para atingir esse estereótipo corporal.  

Se no período citado essa imagem corporal era vista como uma aberração, hoje 

podemos considerá-la até como sendo um tipo de ―trabalho‖ quando pensamos, por exemplo, 

no Bodybuilding ou também chamado fisiculturismo - que segundo (COURTINE, 1995, apud 

BOTELHO, 2009, p. 3) - consiste em ser ―[...] uma das manifestações mais espetaculares de 

uma cultura da aparência do corpo... mas ele não é simples espetáculo: ele é sustentado por 

uma indústria, um mercado e um conjunto de práticas de massa‖.  

Botelho (2009) anuncia a existência de um mercado por trás dessa manifestação que 

objetiva um lucro de característica clandestina, uma vez que se sustenta na venda de drogas 

como, por exemplo, os EAA que são proibidos. Entretanto, tais drogas são de fácil alcance 

pela população através da indústria farmacêutica, de profissionais em academias e também 

acessível na internet. Tais fatores, juntamente com a ―venda‖ de uma imagem corporal 

socialmente aceita e valorizada na sociedade contemporânea se apresentam intimamente 

relacionada com o fenômeno da utilização inadequada dos esteroides anabolizantes 

androgênicos (EAA) 
1
 – tema da nossa investigação.  

 De acordo com Lima e Cardoso (2011), esses EAA eram inicialmente mais utilizados 

entre os atletas como meio para alcançar o desempenho desejado em campeonatos, como 

apresentamos com maior detalhamento na próxima seção. Com o passar dos anos, mais e mais 

pessoas passaram a utilizar esse esteroide com fins estéticos, muitas vezes sem saber os riscos 

que estão correndo ou, ainda, sendo consciente desses riscos e não se importando com os 

danos que podem sofrer. 
 

 

                                                           
1
 Esse termo será utilizado ao longo do texto se referindo ao(s) esteroide(s) anabolizante(s) androgênico(s). 
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Levando em consideração a temática acima anunciada, esse trabalho tem como 

objetivo geral apresentar os motivos pelos quais um sujeito específico da cidade de 

Corumbá/MS fez a opção por fazer uso do EAA e como esses afetam - na perspectiva do 

entrevistado - a sua vida. Para o conhecimento desses ―motivos‖ o tipo de pesquisa por nós 

escolhido foi o estudo de caso acompanhada da entrevista semiestruturada utilizada como 

metodologia para a coleta desses dados. Ainda, a pesquisa se fundamenta em uma revisão de 

literatura sobre o tema embasado uma pesquisa bibliográfica, no qual (LUNA, 1999, apud 

BONI; QUARESMA, 2005 p. 71) conceitua como sendo "[...] um apanhado sobre os 

principais trabalhos científicos já realizados sobre o tema escolhido e que são revestidos de 

importância por serem capazes de fornecer dados atuais e relevantes‖. Optamos ainda por 

realizar uma reflexão sobre os dados coletados por meio do referencial teórico da Escola de 

Frankfurt, ou também conhecida, Teoria Crítica.  

Podemos ainda caracterizar o presente estudo como sendo uma pesquisa com 

abordagem qualitativa, que segundo Neves (1996, p. 1) "[...] é frequente que o pesquisador 

procure entender os fenômenos, segundo a perspectiva dos participantes da situação estudada 

e, a partir daí situe a sua interpretação dos fenômenos estudados", pois, além de descrevermos 

os diferentes posicionamentos do sujeito entrevistado sobre a temática – uso do EAA e seus 

motivos – bem como o detalhamento de alguns estudos sobre o mesmo fenômeno, também 

faremos a nossa análise por meio do referencial teórico já anunciado.  

Nesse sentido, optamos em estruturar nosso trabalho dividido em cinco seções. A 

primeira seção denominada de ―Introdução‖ anunciamos o tema do nosso estudo, o tipo de 

pesquisa, a abordagem dada ao tema, o objetivo do trabalho, sua metodologia e referencial 

teórico. Na segunda seção intitulada de ―Esteroides Anabolizantes Androgênicos: 

conceituação, efeitos e sua relação com a sociedade‖ apresentamos uma breve revisão de 

literatura sobre a temática: o uso dos esteroides anabolizantes androgênicos com diferentes 

considerações. Intitulada de ―O caso‖, a terceira seção do trabalho, apresenta a descrição dos 

dados coletados junto ao entrevistado assim como, a metodologia e instrumentais técnicos 

utilizados na pesquisa. Em seguida, na quarta seção, denominada de ―Esteroides 

Anabolizantes Androgênicos: algumas considerações teórico-críticas‖, o presente trabalho 

traz algumas reflexões sobre os dados coletados tanto na revisão de literatura como na 

entrevista semiestruturada sobre o uso dos esteroides anabolizantes androgênicos com o 

intuito de colaborar com uma reflexão crítica sobre o tema abordado. Acreditamos que tais 

análises auxiliam na formação de professores de educação física para uma atuação educativa 

esclarecida junto aos seus alunos com relação ao fenômeno abordado nesse trabalho. E por 
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fim, a quinta seção ―Considerações finais‖ trará uma síntese sobre as reflexões gerais que 

obtemos ao longo do nosso trabalho. 
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2. ESTEROIDES ANABOLIZANTES ANDROGÊNICOS: CONCEITUAÇÃO, 

EFEITOS E SUA RELAÇÃO COM A SOCIEDADE 

 

 Por meio de uma breve revisão de literatura, essa seção tem como objetivo definir o 

que é são os esteroides anabolizantes androgênicos (EAA) e os efeitos colaterais diante do seu 

uso indevido. Para essa reflexão efetuamos um relato sintetizado sobre as diferentes maneiras 

que os EAA foram utilizados em diferentes contextos históricos.  

 

2.1 A utilização dos Esteroides Anabolizantes Androgênicos: uma breve 

contextualização histórica 

 A utilização de EAA não se trata de um fenômeno recente. Martins et al (2005) afirma 

que já na Grécia antiga os campeões olímpicos se apropriavam de testículos de carneiros 

buscando um melhor desempenho e que durante a Segunda Guerra Mundial essa substância 

era utilizada no combate contra doenças crônicas, depressão e pós-cirurgias. 

 O ―Banco de dados da National Center for Biotechnology Information‖ (NCBI) 

ressalta que foi em 1950 que os esteroides anabolizantes androgênicos (EAA) começaram a se 

expandir na medicina, e o desenvolvimento da sua síntese fez com que permitisse a alteração 

da sua composição química para a redução de sua propriedade androgênica a fim de aumentar 

o seu efeito anabólico em relação à musculatura. (MCARDLE, 2008 apud LIMA; 

CARDOSO, 2011). 

 Com isso, em 1950 os EAA começaram a ser utilizados entre levantadores de peso e 

fisiculturistas, expandindo-se assim para outros esportes (LIMA; CARDOSO, 2011). Porém, 

para Martins et al (2005) foi em 1954 que essa substancia começou realmente a ser difundida 

no mundo, por atletas russos, tornando-se assim muito popular nos esportes. 

 Esse uso do EAA dentro do esporte tornou-se uma enorme preocupação tanto social 

quanto governamental além de órgãos esportivos como Organização Mundial da Saúde 

(OMS) e o Comitê Olímpico Internacional (COI), Ribeiro (2001).  E em 1976 foi realizado o 

primeiro exame antidoping durante as Olimpíadas de Montreal, destacando a nandrolona 

(ND) como o principal esteroide anabolizante androgênico utilizado por atletas. (LIMA; 

CARDOSO, 2011) 

 A Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (SILVA, 2007 apud 

LIMA; CARDOSO, 2011) salienta que o domínio dessas substâncias nos fragmentos da 

sociedade e nas práticas esportivas vem sendo destacada por meio de diferentes efeitos 
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maléficos a saúde e diversas variáveis, além da sua utilização como forma medicinal para o 

tratamento de doenças patológicas. Referente ao uso medicinal Ribeiro (2001, p. 2) alega: 

Os anabolizantes possuem vários usos clínicos, nos quais sua função principal é a 

reposição da testosterona nos casos em que, por algum motivo patológico, tenha 

ocorrido um déficit. Muitos similares da testosterona são usados em tratamento 

médico, como nos casos de deficiência de testosterona, problemas testiculares, 

câncer de mama, angioedema hereditário, anemia aplástica, endometriose grave e 

estímulo do crescimento em caso de puberdade masculina tardia. 

 

Entretanto, assistimos a um redimensionamento da utilização dessas substâncias 

químicas, pois, os atletas que buscam alto rendimento nas provas e pessoas que buscam 

melhorar a aparência estão utilizando os EAA sem nenhuma indicação ocorrendo nestes, uma 

modificação fisiológica e obtendo efeitos colaterais sendo alguns irreversíveis (LIMA; 

CARDOSO, 2011).   

Quanto à utilização dessas substancias em relação aos atletas estes:  

[...] obedecem três metodologias: a primeira é chamada de ―ciclo‖, onde se refere ao 

período de utilização de tempos em tempos, variando de quatro a dezoito semanas; a 

segunda conhecida como ―pirâmide‖, se inicia com pequenas doses, elevando 

progressivamente até seu ápice, depois de atingir dose máxima, ocorre a redução 

regressiva até o final do período; e a terceira denominada ―stacking‖, refere-se ao 

uso alternado de diversos esteroides ao mesmo tempo, conforme sua toxicidade. 
(MARTINS, 2005 apud DUTRA et al, 2012, p. 8). 

 

Em 1985 os EAA foram considerados como ―agentes dopantes‖ (SILVIA et al, 2002 

apud DUTRA et al, 2012, p. 9), e sendo definido como quando o atleta ingere qualquer 

substancia ―exógena‖ ou ―endógena‖ como intuito que a sua performance em competições 

melhore atingindo bons resultados. (SARDINHA et al, 2008 apud DUTRA et al, 2012, p. 9). 

O aumento da utilização de EAA entre atletas fez com que a Comitê Olímpico Internacional 

(COI) vetasse vinte substâncias e compostos ligados a eles, sendo que o atleta que fizesse 

estaria exposto a ter penas graves, conforme destaca Ribeiro (2001). 

 Porém, o fenômeno que nos chama a atenção nesse estudo é a utilização dessa 

substância não somente por atletas, mas também por fisiculturistas e praticantes de 

musculação com o intuito de aumentar sua massa muscular, atingindo assim o corpo desejado, 

ou o corpo ―ideal‖ imposto pela sociedade de uma maneira mais rápida, em um curto prazo de 

tempo. 

 

2.2 Esteroides Anabolizantes Androgênicos: composição e ação  

Antes de tratarmos sobre os diferentes ―motivos‖ que levam a sociedade a consumir 

tal substância química, faz-se necessário, defini-lo conceitualmente. Nesse aspecto, o que é 

exatamente o esteroide anabolizante androgênico ou EAA? Como ele age no corpo do 
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indivíduo e quais os seus efeitos colaterais físicos e psicológicos, devido ao uso indevido? De 

acordo com Ribeiro (2001, p. 2):  

Classificamos os esteróides em androgênicos e corticóides; os usados indevidamente 

são, na maioria, esteróides androgênicos (esteróides que agem como testosterona). 

Os esteróides usados para tratamento de problemas inflamatórios são esteróides 

corticoides (prednisolona, cortisona, beclometasona, budesonide, dexametasona e 

vários outros) e não têm efeitos anabólicos. 

 

Os esteroides androgênicos são derivados da testosterona. Posteriormente eles são 

modificados sinteticamente se tornando o que denominamos de esteroides anabolizantes 

androgênicos ou EAA, popularmente chamados anabolizantes que são utilizados como forma 

de obtenção rápida de massa muscular. ―Os EAA são sintéticos com atividades idênticas à 

testosterona, sendo empregados para fins terapêuticos e no meio esportivo devido às suas 

características anabólicas e androgênicas.‖ (SOCI, 2009 apud DUTRA et al, 2012, p. 4). 

Os EAA há cinco décadas que vem sendo usados através da medicina terapêutica 

sendo associados ―[...] a quadros de hipogonadismo e deficiência do metabolismo proteico‖ 

(LIMA; CARDOSO, 2011 p. 3). Os autores ainda destacam que o EAA é derivado do 

colesterol incluindo a testosterona e derivados da testosterona sintética. A ingestão de doses 

elevadas destes em conjunto com intensa musculação e nutrindo os utilizadores proporciona 

um aumento do músculo que, na maioria dos casos, está além dos meios naturais. 

A utilização das substâncias geralmente é oral ou parenteral
2
, porém já foram 

relatados vários casos de ingestão das mais varadas formas como ―[...] via retal, nasal e 

transdérmica
3
 ou implante de cápsulas para suplantar o metabolismo [...]‖ (LIMA; 

CARDOSO, 2011 p. 3). Os autores citam também alguns exemplos de drogas que são 

consumidas oralmente: oximetolona (Anadrol), oxandrolona (Anavar), metandrostenolona 

(Dianabol) e estanozolol (Winstrol), e os injetáveis são decanato de nandrolona (Deca-

durabolin), fenilpropionato de nandrolona (Durabolin) e cipionato de testosterona (Depo-

testosterona).  

Boff (2010) afirma que os hormônios, substâncias químicas, são produzidos pelas 

glândulas endócrinas, e quando liberadas na corrente sanguínea agem em determinado alvos 

distantes da sua secreção, tendo um papel importante no desenvolvimento do organismo já 

que comandam o crescimento, a reprodução e o metabolismo. Alguns hormônios no músculo 

tem o papel de exercer a ação anabólica, como exemplo a testosterona e o estrogênio.  

A testosterona tem diferentes efeitos, anabólicos e ou androgênico, dependendo da 

necessidade do tecido alvo. No caso dos tecidos que compreendem o sistema 

                                                           
2
 Recebimento de substâncias  por outra forma que não pelo trato digestivo, ex: injeção. 

3
  Aplicação de substancias diretamente na pele para ser absorvida pela circulação. 
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reprodutor possuem efeito androgênico, estimulando eventos relacionados à função 

reprodutiva, como a espermatogênese e desenvolvendo caracteres sexuais 

secundários, por outro lado, os efeitos anabólicos estimulam o processo de síntese, 

atuando sobre diferentes tecidos como tecido muscular, tecido ósseo, tecido adiposo, 

e diferentes órgãos como fígado e rins. (BERNE et al, 1998 apud BOFF, 2010 p. 

81).  

 

 Boff (2010) afirma que a testosterona age à distância obtendo respostas específicas de 

cada região, agindo assim de forma direta ou indireta. E estes EAA quando utilizados de 

forma indevida podem vir a provocar efeitos colaterais maléficos aos indivíduos, sendo 

fisicamente ou psicologicamente, podendo levar a morte. 

 

2.3 Esteroides Anabolizantes Androgênicos e seus efeitos colaterais 

 Os efeitos colaterais dos EAA em sua maioria estão associados às suas propriedades 

androgênicas, quanto ao sistema reprodutor masculino o uso leva a infertilidade, atrofia 

testicular, acnes e a baixa produção de testosterona provocando a ginecomastia – crescimento 

de mamas-, além de outros (LIMA; CARDOSO, 2011). 

Esses efeitos aumentam à medida que o indivíduo passa a combinar os EAA 

existentes, podendo vir a surgir diferentes resultados, sendo que este resultado está associado 

ao tipo de EAA utilizado juntamente com a idade do usuário, o tempo de uso e a quantidade 

de doses. (BOFF, 2010). 

 Além destes efeitos Ribeiro (2001, p. 4) aponta: 

No homem: diminuição ou atrofia do volume testicular, redução da contagem de 

espermatozóides, impotência, infertilidade, calvície, desenvolvimento de mamas, 

dificuldade ou dor para urinar, aumento da próstata e ginecomastia nem sempre 

reversível. Na mulher: crescimento de pêlos com distribuição masculina, alterações 

ou ausência de ciclo menstrual, aumento do clitóris, voz grossa e diminuição de 

seios (atrofia do tecido mamário). No adolescente: maturação esquelética precoce 

com fechamento prematuro das epífises ósseas, baixa estatura e puberdade 

acelerada, levando a um crescimento raquítico. 

 O autor menciona também que o uso abusivo dos EAA causa variação no humor, 

agressividade e raiva, podendo o indivíduo chegar a cometer suicídio ou homicídio se a dose 

adquirida for alta e frequente. Estes indivíduos também apresentam depressão e confusão 

mental. 

 Boff (2010, p. 7) afirma que ―[...] do ponto de vista endócrino observa-se alteração do 

metabolismo de carboidratos, com resistência à insulina e intolerância à glicose alteração do 

perfil dos hormônios da tireoide [...]‖, além disso, ocorre também alteração no fígado, quanto 

a sua estrutura e função, e no sistema muscuesquelético, podendo ocorrer uma lesão nos 

tendões devido ao aumento da massa e força muscular sobrecarregando os tendões, (MILES, 

1992 apud BOFF, 2010). 
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 Quanto ao sistema cardiovascular a utilização dos EAA tem como efeito o infarto, 

hipertensão arterial e hipertrofia cardíaca, além do risco da ocorrência de óbito. A aplicação 

parental destas substâncias reflete a inflamações, fibroses musculares, infecções e abscessos, 

podendo haver a contração do HIV ou os vírus das hepatites B e C, quando compartilhadas as 

agulhas, (LIMA; CARDOSO, 2011).  

 Quanto aos efeitos psicológicos (POE; KATZ, 2002 apud MARTINS et al, 2005, p. 3) 

apontam uma pesquisa realizada nos Estados Unidos onde ―25% dos indivíduos sofriam de 

algum tipo de transtorno de humor, desde mania e transtorno bipolar até depressão 

profunda.‖. 

 Quantos aos efeitos colaterais psicológicos apresentam-se três divisões: 

Na primeira enquadram-se os efeitos imediatos do mau uso: aumento da confiança, 

da energia e da auto-estima, acompanhados por um maior entusiasmo e motivação, 

além de insônia, menor fadiga, habilidade para treinar com dor, irritação, raiva e 

agitação, ou seja, estes efeitos estão ligados a mudanças de humor e euforia. Na 

segunda categoria, correspondente ao uso prolongado com doses exageradas, 

observa-se perda de inibição, com alterações ainda mais acentuadas do humor. Na 

terceira categoria, os efeitos tornam-se mais graves por haverem evoluído de 

sentimentos de agressividade para comportamentos violentos, hostis e anti-sociais. 

Homicídio, suicídio e abuso infantil são algumas conseqüências destes acessos de 

fúria. No entanto, Su e colaboradores (1993) assinalam que costuma haver um 

aumento tanto nas formas positivas quanto negativas do humor, ou seja, o indivíduo 

torna-se mais eufórico e mais irritável. (CORRIGAN 1996 apud MARTINS et al, 

2005, p. 3, grifo do autor).    

 

Pesquisas envolvendo jovens que usavam EAA comparados a jovens que não usavam, 

ressaltando que os jovens que utilizavam EAA apresentaram quadros de agressividade maior 

e menor cooperação em relação ao outro grupo, sendo que tal agressividade onde estes podem 

vir a cometer crimes. (LISE, 1999 apud MARTINS et al, 2005). 

 O uso indevido dos EAA pode acarretar efeitos psicológicos mais graves, como por 

exemplo, o transtorno dismórfico corporal - dismorfia muscular que é um tipo de transtorno 

dismórfico corporal (TDC) relacionado ao uso abusivo do EAA, e apresenta algumas 

diferenças quanto ao TDC mais comuns. Nesta há uma preocupação com o corpo em relação 

de não apresentar massa muscular o bastante, sendo contrária a anorexia, na dismorfia 

muscular o paciente se enxerga magro, pequeno, apesar de apresentar uma musculatura 

bastante desenvolvida. (ASSUNÇÃO, 2002 apud MARTINS et al, 2005). 

Este transtorno mental provoca a distorção da imagem corporal por parte do 

paciente, ou seja, o paciente revela uma percepção do próprio corpo que não 

corresponde à realidade, podendo ter preocupações irracionais em relação a algum 

defeito de seu corpo, como um nariz muito grande ou torto, olhos desalinhados e 

imperfeições na pele. Muitas vezes estas distorções não são mais do que 

imaginárias, ou fruto de alterações leves na aparência. As conseqüências podem 

afetar a vida não apenas no âmbito pessoal, mas também no familiar, social e 

profissional. (TORRES et al, 2005 apud MARTINS et al, 2005, p.4). 
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 Ainda sobre a dismorfia muscular (BALLONE, 2006 apud CAMARGO; 

ASSUMPÇÃO, 2007 p. 8) aponta como Vigorexia sendo ―[...] os exercícios excessivos são 

compulsivos, [...] pode se manifestar através de frequentes verificações diante do espelho, 

cansativos exames do suposto ―defeito‖ [...]‖. Assim como, a anorexia é mais abundante em 

mulheres, a dismorfia muscular é mais abundante em homens, sendo assim considerada a 

anorexia dos homens, caracterizada pela prática de exercícios durante 4 a 5 horas por dia, 

chegando a checar o aumento de massa repetitivamente, ou a enfrentar dietas especiais para 

acelerar o aumento de massa muscular como aponta (ASSUNÇÃO, 2002 apud MARTINS et 

al, 2005). Contudo, essas substâncias possuem venda proibida sendo receitadas somente para 

fins médicos, mas farmácias ou academias possuem o comércio clandestino dos EAA, 

disponibilizando facilmente para praticantes de musculação e fisiculturistas. 

 

2.4 Leis sobre vendas e prescrições dos Esteroides Anabolizantes Androgênicos  

 Os EAA não possuem a função estética como vem sendo verificado pelos dados 

coletados neste trabalho. Essa substância visa à utilização medicinal no combate contra 

doenças crônicas ale de outras. Sua obtenção deveria ocorrer somente sobre prescrição 

médica, como ressalta a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 37 de julho de 2012
4
, 

apresentada pela Associação Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

 Essa resolução exibe Listas de Substâncias Entorpecentes, Psicotrópicas, Precursoras e 

Outras sob Controle Especial, da Portaria SVS/MS nº. 344, sendo os EAA listados na lista C5 

apresentados como substâncias Sujeitas a Receita de Controle Especial em duas vias. Porém 

cada vez mais pessoas buscam os EAA como meio para conseguir de forma mais rápida o 

aumento de massa muscular. Mesmo com a venda proibida existem farmácias e academias 

que disponibilizam essa substancia para venda. 

 Quanto à proibição da venda sem prescrição médica o Presidente da república 

juntamente com o Congresso Nacional, disponibilizado pelo Conselho Regional de Educação 

Física da 11 Região do Mato Grosso do Sul (CREFF11), decretou a lei nº 9965 de 27 de abril 

de 2000 que disserta em seu primeiro artigo que: 

5
Art. 1. A dispensação ou a venda de medicamentos do grupo terapêutico dos 

esteróides ou peptídeos anabolizantes para uso humano estarão restritas à 

apresentação e retenção, pela farmácia ou drogaria, da cópia carbonada de receita 

emitida por médico ou dentista devidamente registrados nos respectivos conselhos 

profissionais. (BRASIL, 2000) 

 

                                                           
4
 Para mais informações acessar www.portalanvisa.gov.br 

5
 Para mais informações acessar http://www.cref11.org.br 
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 No estado de Mato Grosso do Sul o Governador em consenso com a Assembleia 

Legislativa sancionou a lei nº 3.654 
6
de 7 de abril de 2009, ressaltada pelo Conselho Federal 

de Educação Física (CONFEF), possuindo o: 

Art. 5º É vedada a comercialização e a utilização de esteroides anabolizantes de 

qualquer espécie ou de substância considerada doping nas academias de lutas, 

ginástica, musculação e natação, clubes esportivos e ou recreativos e outros 

estabelecimentos congêneres, com atuação na área de atividades físicas esportivas 

no Estado de Mato Grosso do Sul. 

Parágrafo único. Os estabelecimentos previstos no caput são obrigados a afixar em 

suas dependências, em local visível, placa de advertência sobre as consequências 

danosas do uso inadequado de esteroides anabolizantes para a saúde humana, com 

os seguintes dizeres: ‗A utilização de anabolizantes e de doping prejudica o sistema 

cardiovascular, causa lesões no fígado e nos rins, degrada a atividade cerebral e 

aumenta o risco de câncer‘ (MATO GROSSO DO SUL, 2009) 

 Contudo, ignorando essas leis os estabelecimentos, sejam academias ou farmácias 

vendem os EAA de forma ilegal para pessoas que muitas vezes não possuem conhecimento 

do perigo que corre ao utilizar essa substância. Mas o que leva esses indivíduos a tentarem 

obter a qualquer custo este ―corpo ideal‖? E como eles chegaram à conclusão que o corpo que 

estão buscando obter é saudável ou o ―mais bonito‖? 

 

2.5 As relações entre Esteroides Anabolizantes Androgênicos e autoimagem corporal  

 Não é de hoje que a sociedade vem estabelecendo padrões de beleza ideal, para 

Botelho (2009), desde o século XX a sociedade vem impondo o ―culto ao corpo, ideologia 

que tem como eixo central a preocupação com o volume e as formas do corpo‖.  

 Para Camargos e Assumpção (2007, p. 2):  

Do início do século XX até o presente momento, em especial com a mundialização, 

a indústria de tecnologia da saúde passou a buscar soluções e alternativas para a 

população que vive uma perspectiva bastante promissora de longevidade e qualidade 

de vida; caracterizando assim um novo processo de industrialização da construção 

do corpo: a indústria da tecnologia da beleza. 

 

 Ao decorrer da história os padrões de belezas impostos foram sendo modificados de 

acordo com cada época, entretanto em 1980 o corpo passou a ser mais valorizado tornando-se 

uma ―obsessão‖ e se transformando no século XXI em um ―estilo de vida‖.  

Isso se deu ao fato de que nessa época os exercícios físicos foram obtendo mais 

espaço na vida dos indivíduos motivando o aumento de academias nos centros, nascendo a 

―Geração Saúde‖, onde a preocupação com o corpo era em torno do seu ―volume e forma‖ 

afirma (CASTRO, 2003 apud BOTELHO, 2009). 

                                                           
6
 Para mais informações acessar www.confef.org.br 
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Iriart e Andrade (2002, p. 2) apontam essa ―crescente valorização do corpo nas 

sociedades de consumo pós-industriais‖ juntamente com a mídia expondo esse exemplo de 

corpo ideal, podem ser alguns dos responsáveis pelos números de jovens estarem cada vez 

maiores em relação ao uso dos EAA, entre outros é claro. 

 Cruz et al (2008) salienta que os jovens estão sofrendo influências do seu cotidiano se 

preocupando em excesso com sua imagem buscando se adequar a imposição aceitável da 

sociedade. Ainda para os autores, o cotidiano destes jovens é onde a vaidade está acima de 

tudo, até mesmo da saúde entre a maioria dos adolescentes. E essa busca por essa imagem 

ideal se distorce a ponto destes serem capazes de fazerem qualquer coisa para alinhar ao estilo 

de corpo ideal. A mídia é uma grande influenciadora destes jovens, pois ela com os seus 

programas lhes apresentam todo dia mulheres e o homens esculpidos lhe dando o exemplo de 

que estes corpos nos programas são os ideais. 

Sendo assim, estes indivíduos vão em busca destes corpos esculturais e ―as academias 

de ginástica e musculação conjugam-se com os salões de beleza [...]‖ (HANSEN; VAZ 2004, 

p. 1), passando a não ser somente um meio de busca da saúde corporal, mas também 

buscando a melhoria da imagem corporal. 

Segundo Camargos e Assumpção (2007, p. 3): 

[...] o desejo de sentir-se belo se distorce e precariza à medida que a estética da 

beleza se torna o elemento mais importante para a geração de prazer e de bem estar, 

fato que se acentua com o apoio das indústrias milionárias e da mídia, que criam 

imagens do belo e as trafica como drogas para a sociedade, e se viabilizam por 

intermédio da inveja e da cobiça. 

O corpo então passa a ser um mero instrumento para que seja atingido o objetivo do 

corpo ideal, tornando - se como os autores apontam ―nada mais é do que um figurino de 

guarda-roupa‖ (CAMARGOS; ASSUMPÇÃO, 2007 p. 1), servindo a imagem, somente para 

uso exterior, não se preocupando com a saúde. Estes indivíduos passam a ter a necessidade de 

alcançar os ―padrões de beleza impostos pela sociedade ou por si mesmos‖ passando a não se 

sentir satisfeito somente com o ―sucesso profissional e/ou familiar‖. (CAMARGOS; 

ASSUMPÇÃO, 2007 p. 4). 

E para atingir essa satisfação optam por um vasto campo estético estratégico, sem 

medir as consequências que podem obter ao longo deste caminho pagando muito vezes um 

preço alto por optar seguir este estilo de imagem corporal. A preocupação com o corpo 

antigamente era mais voltada para as mulheres, e atualmente com a mídia expondo essa 

―anatomia ideal‖ os homens passaram a se preocupar cada vez mais. (MACEDO, 2005 apud 

CAMARGOS; ASSUMPÇÃO, 2007). 
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O corpo passou a ser também um ―objeto de consumo‖ juntamente com ―[...] o 

individualismo, a busca do sucesso e o acúmulo de bens materiais [...]‖. Esse aumento da 

valorização do corpo onde para os homens ―[...] expõem como modelo de corpo ideal e de 

masculinidade um corpo inflado de músculos [...]‖, (IRIART et al, 2009 p. 3), contribuindo 

para o aumento do uso de EAA entre jovens para a obtenção dessa massa muscular 

(COURTINE, 1995 apud IRIART; ANDRADE, 2002,). 

 Os EAA também são chamados de ―drogas da imagem corporal‖, (KANAYAMA; 

HUDSON, 2001 apud IRIART et al, 2009 p. 1), pois, o culto ao corpo tem aumentado a 

insatisfação das pessoas com seus corpos, assim como o consumo das chamadas ―drogas da 

imagem corporal‖, entre as quais se incluem os esteroides anabolizantes androgênicos ou 

anabolizantes. Para os autores essa substância que antigamente era popular somente entre 

atletas e fisiculturistas, passou a se difundir entres jovens não atletas como meio de estética 

corporal.  

Em um estudo realizado por Iriart et al (2009), os resultados mostram que o principal 

motivo ressaltado pelos usuários do EAA foi a estética corporal, essa busca pelo corpo ideal, 

para os entrevistados no estudo, seria com uma forma de se sentir bem com sua imagem 

aumentando assim sua autoestima. 

Hansen e Vaz (2004) afirmam que os homens só querem o aumento da massa 

muscular principalmente nos membros superiores e a diminuição da sua gordura corporal. 

Estes homens se exercitam para se sentirem bem consigo adquirindo prestígio entre os 

homens devido a sua quantidade de massa muscular, tendo como consequência a atenção das 

mulheres, (SABINO, 2000 apud HANSEN e VAZ, 2004). 

Porém essa imagem corporal também se tornou uma forma de modalidade esportiva, o 

Bodybuilding ou fisiculturismo. Para Botelho (2009) o Bodybuilding surgiu na Europa 

durante o século XIX e no século XX foi difundida nos Estados Unidos. Para a Confederação 

Brasileira de Culturismo e Musculação (BRASIL apud BOTELHO 2009, p. 2) o 

fisiculturismo é o ―esporte que visa desenvolver o tamanho muscular entre definição, 

proporção, simetria estética e harmonia‖, onde os praticantes se apresentam em trajes de 

banho exibindo seus músculos definidos e os jurados os julgam pela beleza, simetria e 

definição muscular do corpo. 

O fisiculturismo tem como objetivo alcançar o máximo de massa muscular possível 

diante de uma determinada estética corporal e assim os fisiculturistas ―desejam que ocorra 

exacerbação da hipertrofia muscular e é aceitável entre eles/elas que se extrapolem os limites 

fisiológicos humanos para consegui-la.‖, (ESTEVÃO; BAGRICHEVSKY, 2004, p. 2). E para 
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que estes indivíduos atinjam o ideal de beleza imposta na área do fisiculturismo acabam 

recorrendo ao uso dos EAA juntamente com horas exaustivas de exercícios físicos e dietas 

(BOTELHO, 2009). 

Lembrando que o uso abusivo e errôneo dos EAA e exercícios físicos pode vir a 

acarretar uma série de complicações já vistas no texto, podendo o indivíduo ter sérios efeitos 

colaterais chegando em alguns casos a serem permanentes ou resultando em morte. 

(ESTEVÃO; BAGRICHEVSKY, 2004). Devido a esses efeitos colaterais a venda destas 

drogas de acordo com Botelho (2009) é proibida. Porém, são normalmente vendidas em 

farmácias, academias, internet ou até mesmo pelo próprio profissional facilitando ainda mais 

o acesso para pessoas ―comuns‖ aumentando o número de usuários em academias, onde estes 

utilizam os EAA apenas para se sentirem bem com o corpo. 

Os indivíduos que fazem o uso de esteroides anabolizantes de forma ilícita creem 

que os EAA proporcionam sessões de atividade física intensas, devido o 

retardamento da fadiga, motivação e resistência aumentada, além de instigar a 

agressividade e abrandar o tempo necessário para recuperação entre as sessões de 

exercícios. (ASSUNÇÃO, 2002 apud DUTRA et al, 2012 p. 7). 

 

Um estudo, realizado em 1993 nos Estados Unidos, resultou em um número estimado 

em mais de um milhão de usuários do EAA, (YESALIS et al, 1993 apud IRIART; 

ANDRADE, 2002). No Brasil existem indícios que o número de usuários vem crescendo em 

relação aos jovens independente da classe social (IRIART; ANDRADE, 2002), sendo a faixa 

etária entre 18 e 34 anos, do sexo masculino, de acordo com o Centro Brasileiro de 

Informações sobre Drogas Psicotrópicas (CEBRID) (BRASIL apud IRIART; ANDRADE, 

2002). 

Em uma entrevista realizada pelos autores acima, onde os sujeitos eram fisiculturistas, 

aponta os fatores que estes começaram a fazer musculação e acabaram por optar por esse 

ideal de corpo. Iriart e Andrade (2002, p. 3, grifo do autor): 

Um camarada meu me emprestou uma revista, eu olhei, nessa revista tinha até 

Arnold Schwarzenegger, então daí por diante, com menos de 18 anos, eu comecei a 

malhar. Como eu disse a você, né, a gente vê uma pessoa forte... e aí me interessou 

musculação (fisiculturista, 33 anos). 

Uma vontade que eu tinha de querer ficar forte, criar muitos músculos, dividir o 

corpo (fisiculturista, 22 anos). 

 

 Nestes dois casos pode-se ver claramente que a influência da mídia e a preocupação 

com a imagem foram os principais responsáveis pelo início destes indivíduos no 

fisiculturismo, ou seja, a procura pelo exercício físico foi devido ao aprimoramento da 

imagem e não uma melhoria saudável. 
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 Iriart e Andrade (2002) salientam que os fisiculturistas buscam definir o corpo de 

forma exacerbada como um meio de chamar atenção para si através do seu corpo, construindo 

a sua identidade e com isso aumentando sua autoestima. Jovens que crescem em periferias, 

onde o tráfico e o desemprego são abundantes, e não tem uma perspectiva de vida positiva 

focam em sua imagem como uma tentativa de melhoria. Para os autores os fisiculturistas 

constroem uma identidade positiva enfatizando sua condição de atleta assim se opondo a sua 

condição de desempregado. 

 Essa imagem corporal exposta pelos fisiculturistas acaba por se tornar um modelo para 

homens que frequentam academias e ―desejado pelas mulheres‖, isso faz com que os 

fisiculturistas valorizem ainda mais o seu corpo. Assim a busca pelo aumento e manutenção 

do músculo se torna uma obsessão, onde estes competem as suas medidas entre si, passando 

estes indivíduos a se admirar horas à frente do espelho. 

Rapaz, a gente passa a amar nosso corpo, a gostar dele, se olha no espelho com... 

se achando... você se gosta mais ainda. Porque você olha pra sua perna e vê sua 

perna grossa, você olha pra seu peito e vê seu peito grande, olha pra seus bíceps e 

vê eles aumentando, então você passa assim, não vou dizer adorar, mas a se amar 

mais ainda, se cuidar mais ainda (fisiculturista, 33 anos). (IRIART; ANDRADE 

2002, p.3, grifo do autor) 

 

 A impaciência que estes indivíduos, sejam fisiculturistas ou somente praticantes de 

musculação em adquirir massa muscular rapidamente em curto espaço de tempo é que faz 

com que recorram ao EAA, visto como ―[...] uma droga poderosa que permite ao organismo 

trabalhar mais rapidamente, proporcionando resultados quase mágicos, e recompensando 

imediatamente o suor despendido na malhação‖, (IRIART; ANDRADE, 2002, p. 4). Os 

autores ressaltam que dependendo do corpo desejado por estes indivíduos a dosagem pode 

variar em grandes ou pequenas quantidades. Ou até muitas vezes a combinação entre 

determinados tipos de EAA. Sendo assim, os efeitos colaterais podem ocorrer de acordo com 

cada aplicação e/ou combinação. 

 Por estas questões levantadas no decorrer do texto, a terceira seção apresenta a 

entrevista que foi realizada com um indivíduo praticante de musculação da cidade de 

Corumbá/MS, para então entender os motivos que levam este a utilizar o EAA, e como isso 

afeta a vida do sujeito, desde o uso diário ou como a não utilização, se ocorre, interfere de 

forma positiva ou negativa em sua vida, além de outras indagações propostas.  
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3. A PESQUISA E SUAS CARACTERÍSTICAS 

 

Esta seção tem como objetivo apresentar o tipo de pesquisa escolhido para esta 

investigação – estudo de caso -, a descrição de como foi realizada a coleta dos dados junto ao 

entrevistado como também a pesquisa bibliográfica, na qual, efetuamos a revisão de literatura 

sobre o tema nesse trabalho abordado – nosso material para possíveis análises qualitativas 

presentes na quarta seção. Sendo assim, procuramos descrever a metodologia utilizada nesse 

estudo e, por fim, apresentando os dados da entrevista procurando relacioná-los com a revisão 

de literatura. 

 

3.1 Nosso tipo de pesquisa: o estudo de caso com abordagem qualitativa
 

 Para se realizar este estudo foi escolhida como ferramenta a pesquisa do tipo o estudo 

de caso, com o intuito de acreditarmos que com esta escolha possamos ter um 

aprofundamento maior e relação ao tema já especificado e discutido. 
 

 De acordo com Gonçalves (2006) um estudo de caso pode se caracterizar em um 

único caso aprofundado, intensivo em relação à unidade, podendo esta unidade ser um 

indivíduo ou um grupo de indivíduos. O estudo de caso consiste: 

[...] na identificação da unidade de investigação, sobre a qual são coletados os dados 

com a intenção de estabelecer generalizações válidas para a população que ela 

representa. Pretende, assim, ao abstrair das características individuais e particulares 

dos objetos de pesquisa, chegar a verdades gerais, que são válidas para todos os 

indivíduos. (GONÇALVES, 2006 p. 19). 

 O investigador busca obter o máximo de informações acerca do caso, estabelecendo 

hipótese e ―relações entre variáveis, possibilitando generalizações‖ (GONÇALVES, 2006 p. 

20), e ainda distingue o estudo de caso como: ―a postura do pesquisador frente aos sujeitos da 

pesquisa, os instrumentos de pesquisa e a forma de analisar e interpretar a realidade 

investigada.‖ (GONÇALVES, 2006 p. 22). Já para (GOODE; HATT, 1979 apud VENTURA 

2007 p. 384), o estudo de caso ―[...] é um meio de organizar os dados, preservando do objeto 

estudado o seu caráter unitário. Considera a unidade como um todo, incluindo o seu 

desenvolvimento (pessoa, família, conjunto de relações ou processos etc.).‖. 

 Para Ventura (2007), a utilização de estudo como metodologia mostra a possibilidade 

de quatro fases de definições sendo estas: delimitação da unidade-caso; coleta de dados; 

seleção, análise e interpretação dos dados e elaboração do relatório do caso. 

 

3.2 Instrumentos da Pesquisa: a metodologia  
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Para a coleta de dados nesse estudo de caso, utilizamos como instrumento 

metodológico a entrevista semiestruturada, que para Boni e Quaresma (2005) essas entrevistas 

variam entre perguntas abertas e fechadas, possibilitando ao sujeito uma maior discussão 

sobre o assunto proposto. O entrevistador irá seguir as questões pré-definidas, aplicando-as de 

um modo informal, podendo adicionar perguntas se achar necessário ao decorrer da 

entrevista, buscando uma maior claridade na resposta do indivíduo, caso este em sua resposta 

tenha se dirigido para outro tema.  

 Esse tipo de entrevista é utilizado quando o entrevistador deseja direcionar as 

informações somente para um determinado tema. Ainda para Boni e Quaresma (2005) a 

entrevista semiestruturada garante uma maior liberdade para o sujeito entrevistado devido ao 

anonimato e também a proximidade que ocasiona entre o entrevistador e entrevistado, 

causando uma maior facilidade para obtenção de suas respostas. 

Com a escolha da metodologia e o tipo de coleta de dados determinados, entramos em 

contato com o indivíduo esclarecendo o objetivo do trabalho e a importância da sua 

contribuição. Deixamos claro ao sujeito que o mesmo não seria exposto. Para garantir a ética 

do nosso trabalho, apresentamos o Termo de Compromisso de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), solicitando ao entrevistado a sua autorização para a utilização das suas 

respostas e o certificando do seu anonimato. 

Após a autorização do sujeito a entrevista foi realizada em dois dias de acordo com a 

disponibilidade do indivíduo, de forma informal, no qual este se apresentou bastante aberto às 

perguntas não demonstrando nenhuma resistência em respondê-las. 

 

3.3 Dados da entrevista e sua relação com a revisão bibliográfica 
 

 Nesta subseção apresentamos simultaneamente as falas do entrevistado buscando 

estabelecer possíveis associações com os estudos já realizados sobre a temática, sendo alguns 

já discutidos anteriormente encontrados através da revisão bibliográfica. 

Os jovens atualmente na sociedade de acordo Cruz et al (2008) vem se preocupando 

cada vez mais com a aparência devido a influência da mídia, além da própria sociedade 

imposta, com isso adolescentes e jovens passam a se preocupar cada vez mais com a 

aparência física. Em relação a este assunto foi perguntado para o sujeito da pesquisa com 

quantos anos começou usar o EAA para atingir a musculatura desejada, no qual este 

respondeu que foi a partir dos 21 (vinte e um) anos de idade que passou a recorrer a esse 

método: 
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Pesquisador: tá então agora vou fazer as perguntas... é... com quantos anos 

começou a usar? 

Entrevistado: Com 21 anos comecei a usar os esteroides anabolizantes. (Entrevista, 

30/05/2014 às 20:05 h, grifo nosso). 

 

Para Botelho (2009) existe um mercado por trás do consumo do EAA, pois a venda é 

proibida e mesmo assim há disponibilidade lucrativa acerca do produto, podendo ser 

encontrado em farmácias ou até mesmo pessoas ligadas à área da musculação e/ou 

fisiculturismo facilitando esse acesso. 

Araújo (2003) realizou um estudo sobre o uso do EAA em alunos do ensino médio 

através de um questionário semiaberto que continha a seguinte pergunta, como eles o 

conheceram. Constatou-se que 60,44% conheceram através de amigos, 16,57% professor, 

6,22% treinador, 1,20% médicos e 15,56% outros. Essa mesma pergunta foi realizada com o 

sujeito desta pesquisa onde afirmou que conheceu os EAA através de um amigo que já usava 

e este ofereceu para ele afirmando que era bom e o indivíduo acabou experimentando como 

pode ser verificado na fala descrita abaixo: 

Pesquisador: ai como conheceu? 

Entrevistado: conheci através de um amigo que ele já tomava ai ele ofereceu para 

mim e falou que era bom eu acabei aceitando experimentando. (Entrevista, 

30/05/2014 às 20:05 h, grifo nosso). 
 

O EAA em seu efeito anabólico aumenta a musculatura, (NAKAYAMA, 2009 apud 

BOFF, 2010). A combinação da musculação e a utilização dos EAA proporciona um aumento 

significativo da massa muscular além do que os indivíduos poderiam alcançar. Quando 

perguntamos para o sujeito da pesquisa como ele se sentiu quando usou pela primeira vez, 

este afirmou que se sentiu muito forte e bem. E esperava que com isso começasse a ganhar 

uma enorme quantidade de massa muscular, como mostra a citação:  

Pesquisador: como foi quando usou pela primeira vez? 

Entrevistado: é como falei aquela vez quando um ra... quem nunca tomou e toma a 

primeira vez já se sente um cara monstro um cara forte esperando que seja que 

ganhe uma massa muscular enorme então me sentia muito bem. (Entrevista, 

30/05/2014 às 20:05 h, grifo nosso). 

 

Com a utilização destes EAA podem surgir os efeitos colaterais não somente físicos 

como infertilidade, etc., (LIMA; CARDOSO 2011); mas também os psicológicos como 

transtorno no humor, bipolaridade, etc., (MARTINS et al, 2005). Perguntamos para o objeto 

estudado se ele teria notado alguma mudança além da física depois que passou a usar os EAA. 

Este respondeu que não sentiu nenhuma diferença psicológica e somente fisiológica, como 

podemos ver: 

Pesquisador: é notou alguma diferença a não ser física em seu corpo depois que 

começou a usar? 
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Entrevistado: não... nenhuma diferença. (Entrevista, 30/05/2014 às 20:06 h, grifo 

nosso). 

 

Iriart et al (2009) perceberam em seu estudo realizado, com praticantes de musculação 

em academias, que os usuários apontaram os seguintes tipos de EAA que já utilizaram: 

Durateston, Organon, Deca-durabolin, Winstrol, Deposteron, Primobolan e Hemogenin. O 

sujeito deste presente caso apontou que já usou alguns EAA que coincidem com os da 

pesquisa anterior. 

A forma de aplicação dos EAA pode ser oral ou parental, ocorrendo de os indivíduos 

dividirem seringas onde aplicam uns nos outros, como ressalta em seu estudo Araújo (2003), 

o sujeito deste caso já utilizou dos dois modos, sendo que na forma parental inicialmente, 

quando começou a utilizar, o farmacêutico que disponibilizava o esteroide aplicava, mas com 

os passar do tempo o próprio indivíduo passou a aplicar em si: 

Pesquisador: qual você já usou e como você usou? 

Entrevistado: bom os esteroides que eu já usei vou fazer uma lista vamo lá deca, 

durateston, wistrol, trembolona, equipoise, wistrol oral testogar, dianabol, 

deposteron, não me lembro ―i‖ nessas eu mesmo comecei as vezes o farmacêutico 

aplicava em mim depois eu comecei a tomar coragem eu mesmo comecei a aplicar 

em mim. (Entrevista, 30/05/2014 às 20:06 h, grifo nosso). 

 

Macedo et al (1998) constatou em seu estudo realizado com praticantes de musculação 

e fisiculturistas, que dos entrevistados, 28, 44%%, acredita que doses certas de EAA não 

causam nenhum efeito colateral negativo a saúde, sendo que 35,41% não conheciam os riscos 

ao utilizarem os EAA.  

Neste presente estudo foi perguntado para o indivíduo se ele tinha ciência do risco que 

corria com do uso dos EAA. Este afirmou que sabe o risco que corre, mas somente quando o 

indivíduo abusa do uso do esteroide citando até alguns exemplos como impotência sexual, 

calvície, acne e problemas no rim. Porém, ele não acredita que esteja correndo risco, pois não 

toma regularmente e, sim, em ciclos, que já foi apontado por (MARTINS, 2005 apud DUTRA 

et al., 2012), tomando até outros medicamentos para amenizar o risco, podemos ver em sua 

fala: 

Pesquisador: é qual risco você acha que corre? 

Entrevistado: então quando a pessoa abusa do esteroide eu sei que ele pode ter 

algum risco efeito colateral como acne, calvície, impotência sexual, ginecomastia, 

problema no rim, eu acho assim na opinião que eu não devo correr muito risco por 

que eu não sou não tomo direto eu faço menos de um mês eu tomo faço ciclo e paro 

durante mês eu faço o pós ciclos tomo Clomid, Tribulus Terrestre entre outros 

medicamento que não vai deixar acontecer nada. (Entrevista, 30/05/2014 às 20:06 h, 

grifo nosso). 

 

Em estudo realizado, com praticantes de musculação e também usuário de EAA, 

muitos entrevistados sentem a falta da utilização dos EAA quando param durante os ciclos. 
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Quando param dizem não ter energia e ocorre também uma perda significativa de massa 

muscular, não sendo notado somente por eles, (IRIART et al, 2009). 

O nosso entrevistado respondeu a esta questão apontando que também sente falta, pois 

acredita que sem o esteroide e sem o suplemento é difícil manter a musculatura que obtém 

com ajuda destes, então o indivíduo acaba perdendo peso visivelmente não só por ele, mas 

também pelas pessoas a sua volta: 

Pesquisador: é se você para de usar o anabolizante você sente falta? 

Entrevistado: verdade sente mesmo porque é a sua massa muscular que você tinha 

com o esteroide sem ele só com suplementação e alimentação é difícil você 

conseguir manter ai você acaba perdendo ai você vê no espelho e as pessoas falam 

nossa como você emagreceu ai você realmente sente. (Entrevista, 30/05/2014 às 

20:07 h, grifo nosso). 

 

A principal razão que levam estes praticantes de musculação a recorrerem ao EAA, de 

acordo com Iriart et al (2009) é devido ao alcance rápido do corpo desejado, já que se esse 

desenvolvimento muscular fosse natural poderia demorar anos para se atingir, e através dos 

EAA em poucos meses já se obtém resultados. Os autores também relatam que a comparação 

corporal que ocorre em academias influencia para o uso. Aquele que possui pouca massa 

muscular começa a se comparar com os demais. Não é diferente com o sujeito deste caso, pois 

quando perguntado com que fim ele usa afirmou que utiliza somente esteticamente, para 

atingir a musculatura desejada: 

Pesquisador: é como... como você se sente quando não usa, é você já falou isso, pra 

que você usa? 

Entrevistado: não eu... eu assim como as pessoas que utilizam o esteroide 

anabolizante usa pra ficar com o corpo bonito né um corpo fitness um estética boa. 

(Entrevista, 30/05/2014 às 20:07 h, grifo nosso). 

 

Em relação à família do sujeito lhe foi perguntado se algum membro ou amigo sabia 

que este usa os EAA, e se não soubessem o que o indivíduo acharia que eles pensariam se 

descobrissem.  A resposta obtida foi que praticamente todos os amigos sabem sobre o uso e a 

maioria também utiliza. Quanto à família afirmou que ninguém sabia sobre o assunto e se 

soubessem acredita que iriam ser contra pelo fato do que a mídia passa, de acordo com o 

entrevistado, como se pode ver abaixo: 

Pesquisador: é a sua família ou amigos sabem que você usa? O que você acha que 

eles pensariam se soubessem? 

Entrevistado: bom a minha família acho que só meu irmão agora meu amigos a 

maioria acho que deve saber sabe e dos amigos os pessoal todo mundo usa e se 

algum e na minha família minha mãe meu pai minha tia souberem eles vão ser 

contra pelo o que passa na mídia né.  (Entrevista, 30/05/2014 às 20:08 h, grifo 

nosso). 

 

 Essa mídia que o sujeito aponta, acreditamos que seja pelo fato de que já ocorreram 

casos de pessoas que utilizaram o EAA para fins estéticos,
 
e sofreram complicações graves, 
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em alguns casos chegando a levar a morte.  Acreditamos que seja essa a relação com a mídia 

que a fala apresentada esteja apontando, pois a mídia discrimina o uso do esteroide EAA para 

fins estéticos.  

As falas acima mencionadas são condizentes com a literatura disponível sobre o tema 

que problematiza sobre a complexa relação entre a autoimagem corporal que os sujeitos 

possuem de si mesmos e a imagem corporal disseminada culturalmente e seus modelos.   

Nos tempos atuais a maioria dos indivíduos se vê forçado a obter a imagem corporal 

imposta pela sociedade (Camargos; Assumpção 2007). Essa imagem se tornou um símbolo de 

status, sendo assim o uso do EAA passa a ser significativo na vida dessa pessoa que o 

utilizam como meio para a obtenção desse corpo. Quando perguntado para o indivíduo deste 

caso qual o significado em sua vida, este afirma que antigamente a utilização era 

esteticamente, porém como o indivíduo passou a atuar na área percebe que a o esteroide não 

tem somente a função estética, mas também como meio medicinal, para tratamento de 

doenças, como se nota em sua fala: 

Pesquisador: qual o significado em sua vida é mais estético mesmo? 

Entrevistado: antes sim quando era adolescente era ser mais estético hoje em dia 

não hoje em dia como eu to na área eu percebo que o uso do esteroide anabolizante 

não é só pra estética né mais é um remédio pra quem sofre de problema de saúde 

com câncer, ―arzio‖ com tem problema de testosterona hoje eu não mais como 

estética mais como um remédio. (Entrevista, 30/05/2014 às 20:08 h, grifo nosso). 

 

O EAA na década de 50 era utilizado para fins medicinais, como afirma Lima e 

Cardoso (2011), e só depois passou a ser utilizado por atletas como meio de obtenção de 

melhor desempenho e por fim passando a ser utilizado para fins estéticos. Perguntamos para o 

sujeito do caso até quando este pretende usar o EAA. Ele apontou que atualmente está 

utilizando para fins estéticos, mas com o passar dos anos talvez possa precisar repor 

hormônios e então passara a utilizar como forma medicinal: 

Pesquisador: você pretende usar até quando? 

Entrevistado: não é falar até quando vai depender de como o meu corpo vai tá 

daqui 20 anos se eu vou precisar repor o hormônio ou não. (Entrevista, 30/05/2014 

às 20:09 h, grifo nosso). 

 

 Constatamos através da fala do entrevistado que este sofreu influência do cotidiano, 

uma vez que foi seu amigo que ofereceu o EAA, começando a utiliza-lo com apenas 21 anos. 

Observa-se a influência dessa substância antes mesmo que comece a ter seu efeito, quando o 

entrevistado fala que ao usar pela primeira vez se sentiu muito bem. Podemos concluir que 

ocorreu um efeito colateral psicológico, pois somente com a aplicação o sujeito já apresenta 

uma satisfação, bem estar. E quando o EAA começa a alterar sua aparência vê-se outro tipo 

de efeito colateral psicológico presente, quando ele ressalta que ao parar de utilizar a 
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substância sente falta. Constata-se a dependência do sujeito, mesmo quando diz que tenha 

percebido nenhuma alteração psicológica. 

 Este também admite que tem consciência do risco uso do EAA. Porém, continua com 

as aplicações e até mistura os tipos. Também omite da família essa utilização por ―medo‖ do 

seu julgamento. O sujeito sabe os benefícios quando os EAA são utilizados como forma 

medicinal, contudo, para ele, sua utilização só tem a finalidade estética. 

 Com isso constamos que o indivíduo compreende sobre o assunto e sabe que está 

utilizando-o de forma indevida. Entretanto, o seu desejo de alcançar o corpo ―ideal‖ 

estabelecido faz com que este deixe de lado a razão se alienando perante a sociedade. 

 Realizada essa descrição dos dados coletados, relacionados com informações presentes 

na literatura disponível sobre o tema, na quarta seção realizamos um breve histórico sobre a 

Escola de Frankfurt, explicando a sua escolha como referencial teórico para análise da 

entrevista, juntamente com nossas reflexões sobre a relação da teoria crítica - alguns dos seus 

conceitos - e o tema abordado.  
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4. ESTEROIDES ANABOLIZANTES ANDROGÊNICOS: ALGUMAS 

CONSIDERAÇÕES TEÓRICO-CRÍTICAS 

 Esta seção apresenta por meio das contribuições filosóficas alguns conceitos centrais 

desenvolvidos pelos pensadores da primeira geração da Escola de Frankfurt e algumas 

reflexões sobre a relação entre os seguintes elementos de nossa análise: autoimagem corporal, 

EAA e modelo social de corpo levando em consideração tanto a revisão de literatura realizada 

sobre o presente tema como também dos dados obtidos na entrevista – o estudo de caso. 

 

4.1 Escola de Frankfurt: breve histórico
 

 Em 1922 Felix Weil, Karl Korschcriar, Georg Luckáes, Friedrich Pollock, Karl 

August Wittfogel, além de outros tiveram a ideia de criar um grupo com o objetivo de ―[...] 

institucionalizar um grupo de trabalho para a documentação e teorização dos movimentos 

operários na Europa‖, (FREITAG, 1986, p. 10), buscando vinculo com alguma universidade, 

mais tarde sendo escolhida a Universidade de Frankfurt. O Instituto de Pesquisa Social 

(Institu fuer Sozialforschung) foi fundado oficialmente em 1923 e em 1924 já possuía seu 

próprio prédio, se vinculando a Universidade de Frankfurt, e se dedicava somente a pesquisa 

preservando sua autonomia financeira e acadêmica. 

 O Instituto surgiu de Felix Weil que foi apoiado por Pollock e Horkheimer, sendo que 

foi vindo do pai de Weil, um rico cerealista imigrante, a primeira doação financeira 

permitindo a criação do Instituto no final do século XIX, que tinha como objetivo a promoção 

através das obras de Karl Marx investigações científicas no contexto universitário, (NOBRE, 

2011). 

 Mogendorff (2012) reforça que Felix Weil nasceu na Argentina, onde seu pai imigrou 

e adentrou forte no comercio construindo um grande negócio, em 1908 sua família retornara a 

Frankfurt sendo que depois da Primeira Guerra Felix adentrou aos estudos teóricos socialistas. 

Mais tarde este se encontra com Kurt Albert Gerlach, professor de ciências econômicas da 

Universidade de Frankfurt, ocasionando o impulso para o surgimento da Escola de Frankfurt, 

com a morte de Gerlach, Friedrich Pollock, Max Horkheimer e Carl Grünberg agregaram a 

ideia. 

 Kurt Albert Gerlach foi o primeiro a ser cotado para ser diretor do Instituto, pois, era 

professor da universidade e o Instituto buscava vinculo com uma universidade, porém, com a 

sua morte antes da consolidação da ideia, Carl Grünberg tomou o lugar da direção, (NOBRE 

2011). Grünberg, historiador e marxólogo, foi de grande importância, diante de seu cargo, 

quanto ao ensinamento do marxismo e do movimento operário a nível universitário. Em 1927, 
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Grünberg precisou se afastar do cargo devido a problemas de saúde, e então Max Horkheimer 

assumiu seu lugar em 1931, (MOGENDORFF, 2012). 

 Quando Grünberg ainda ocupava o cargo de diretor ele publicou o Archiv für die 

Geschichte des Sozialismus und derArbeiterbewegung - Arquivo para a história do socialismo 

e do movimento operário -, sendo a primeira publicação oficial do Instituto, Freitag (1986). 

Com essa publicação o socialismo e sua história juntamente com o movimento operário 

passaram a ser seu principal objeto de pesquisa, o Instituto então passou a ser um dos mais 

importantes arquivos de pesquisa direcionado a esse, (NOBRE, 2011). 

 Porém com Max Horkheimer na direção o Instituto passou a ser preocupar mais com 

as análises críticas dos problemas do capitalismo moderno, criando assim a nova revista 

Zeitschrift fuer Sozialforschung (Revista de Pesquisa Social), substituindo o Archiv, sendo 

publicada de 1932 a 1941 com nove anos de duração, contribuindo também para atribuição de 

novos colaboradores como Theodor Wiesengrund-Adorno, (FREITAG, 1986). 

 Para Nobre (2011, p. 15): 

Horkheimer traçou todo um novo programa de investigação e de funcionamento do 

Instituto. Lançou as bases de um trabalho coletivo interdisciplinar, uma grande 

inovação para a época. Tratava-se de dar um sentido positivo do aprofundamento da 

especialização no âmbito das ciências humanas, em que disciplinas como a 

economia, o direito, a ciência política e a psicologia ganhavam cada vez mais 

autonomia e independência. Isto foi feito de modo a, de um lado, valorizar a 

especialização em seus aspectos positivos, e, de outro, garantir uma certa unidade 

para os resultados das pesquisas em cada um desses ramos do conhecimento. E essa 

unidade era dada justamente pela referência à obra de Marx, razão pela qual essa 

experiência inovadora ficou conhecida como "materialismo interdisciplinar". Esse 

foi, portanto, o primeiro sentido da Teoria Crítica tal como teorizada por 

Horkheimer nesse período: Os pesquisadores de diferentes especialidades 

trabalhando em regime interdisciplinar e tendo como referência comum a tradição 

marxista. 

 Em 1933 com Hitler no poder o Instituto é transferido para Genebra, devido à 

depredação ao seu prédio pelos soldados nazistas, onde passa a funcionar com o nome de 

Société Internationale de Recherches Sociales passando a ser imprensa de Paris e em 1934 

Horkheimer recebe a oferta da Universidade de Columbia, o Instituto então passa a atuar 

como International Institut of Social Research. Horkheimer em 1937 publica a ―Teoria crítica 

e teoria tradicional‖ lançando os fundamentos críticos da Escola de Frankfurt, procurando 

salvar a reflexão filosófica, (FREITAG, 1986). 

 Com o exército nazista em Paris no ano de 1940 a revista para de publicar voltando a 

ser publicada somente em 1942, com duas ultimas publicações em inglês. Somente em 1950 

após o retorno do Instituto à Alemanha é que o título Escola de Frankfurt vem a se fixar, 

sendo esse rótulo de grande importância, (NOBRE, 2011). 
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Para Nobre (2011, p. 19), foram alguns acontecimentos que convencionaram a chamar 

Escola de Frankfurt como podemos ver: 

[...] ‗Escola de Frankfurt‘ será em grande parte moldado por alguns dos pensadores 

ligados à experiência da Teoria Crítica, em particular aqueles que retornaram à 

Alemanha após o final da Segunda Guerra Mundial, já que muitos permaneceram 

nos países em que encontraram abrigo da perseguição nazista. Além disso, terão 

mais influência na moldagem do rótulo ‗Escola de Frankfurt‘ aqueles intelectuais 

que tiveram posições de direção no pós-guerra, tanto no Instituto como na 

Universidade. Nesse sentido, Horkheimer é a figura central desse movimento, já que 

não apenas permanece na direção do Instituto em sua reinauguração em Frankfurt 

como torna-se reitor da Universidade. A seu lado, como íntimo colaborador, está 

Theodor W. Adorno, que o sucedeu na direção do Instituto em 1958. [...] Além 

disso, havia que se tentar compreender a forma do capitalismo sob o arranjo social 

que se convencionou chamar de "Estado de bem-estar social", as novas formas de 

produção industrial da cultura e da arte, a natureza das novas formas de controle 

social e dos novos métodos quantitativos de pesquisa social, o papel da ciência e da 

técnica, além do trabalho em torno de temas clássicos da filosofia e da teoria social. 

 

 Freitag (1986) destaca três temas refletidos pelos pensadores da Escola de Frankfurt 

são eles: a dialética da razão iluminista e a crítica à ciência, a dupla face da cultura e a 

discussão da indústria cultural, e a questão do Estado e suas formas de legitimação na 

moderna sociedade de consumo. Contudo a autora ressalta que foi através do tema a dupla 

face da cultura e a discussão da indústria cultural, a sua crítica a cultura de massas, foi que a 

escola de Frankfurt ficou mundialmente conhecida. 

Segundo Horkheimer e Adorno, o Aufklärung, a partir do momento que levaria à 

catástrofe e à dominação do mítico, entraria num ciclo de autodestruição. Para os 

autores, a indústria cultural serviria como um escape para a civilização, que seguia o 

caminho ―da obediência e do trabalho, sobre o qual a satisfação dos desejos brilha 

perpetuamente como pura aparência, beleza despojada de seu poder‖ 

(WIGGERSHAUS, 2002 apud MOGENDORFF, 2012 p. 154). 

  

Nesse trabalho apresentamos a nossa preocupação com a sociedade atual e a sua 

relação com a indústria cultural, submetendo cada vez mais indivíduos perante a sua 

dominação, daí a escolha da Teoria Crítica como referencial teórico, pois esta retrata 

claramente a indústria ligada à massificação da cultura. Na sociedade presente, o corpo 

acabou por se tornar forte fator de consumo, tornando-se mais um elemento dentro indústria 

cultural. 

  

4.2 O sujeito e sua história pessoal com o uso de Esteroides Anabolizantes 

Androgênicos: algumas reflexões teórico-críticas 

 As falas do sujeito estudado neste trabalho foram analisadas através do auxílio de 

alguns conceitos elaborados pela Teoria Crítica ao longo dos anos. 
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4.2.1 Mentalidade do Ticket: um tipo de Bullying  

O bullying pode afetar a autoestima, de tal forma que futuramente este vem a buscar 

formas de se encaixar de qualquer modo na sociedade. Na fala do sujeito deste caso ―Bom 

minha infância só... não vou dizer que eu sofria bullying é, mas eu sofria muita zuação, muita 

não... pouca zoação o pessoal me chamava de magrelo... falava que eu tinha leucemia pelo 

fato de meu corpo se muito raquítico.‖ (ENTREVISTADO, 30/05/2014 às 20:00h), 

percebemos a violência sofrida por ele e o querer mudar a sua imagem corporal, percorrendo 

o caminho que acha satisfatório. 

O bullying ―[...] é um fenômeno há muito conhecido pela humanidade, mas que 

ganhou nova nomeação pela ciência pragmática que se ilude ao tentar controlá-lo via 

classificação e aconselhamentos.‖, (ANTUNES; ZUIN 2008, p. 36). 

 Essa violência se ―[...] caracteriza-se por atos repetidos de opressão, tirania, agressão 

e dominação de pessoas ou grupos sobre outras pessoas ou grupos, subjugados pela força dos 

primeiros.‖, (LOPES, 2005 apud BANDEIRA; HUTZ, 2010, p. 132). Ainda para o autor as 

formas de se praticar o bullying podem ser através de xingamentos, apelidos, deboches, 

chutes, ignorar o indivíduo, rejeição e discriminação, entre outras ações agressivas, que 

sofrem essas agressões por vários motivos sendo um deles pelo fato do indivíduo ser diferente 

em relação ao que a sociedade impõe.  

Isso nos leva a ―mentalidade do ticket‖ – um conceito do pensador teórico crítico 

Adorno que aqui é mencionado por Alves Júnior - que retrata o ódio pela diferença, e de 

acordo com Alves Júnior (2003 p. 65) ―[...] representa um estádio em que não resta ao que 

sobrou do indivíduo mais do que uma aparência de escolha, não uma autêntica discriminação, 

no sentido do pleno ajuizamento.‖ O fim da individuação e aniquilação do indivíduo, não 

querendo dizer que não vá haver mais indivíduos, mas que o psicológico destes será 

conduzido pela sociedade para fim de sua perpetuação como poder, passando assim cada 

indivíduo a ocupar um lugar na sociedade de acordo com o seu caráter, (ALVES JÚNIOR, 

2003). 

Essa sociedade dominadora impõe características dominadoras e sem perceber, o 

homem acaba por se deixar dominar, como exemplo citado: ―[...] o ―direito à preguiça‖ de 

Lafargue já atentaria à semiformação dos homens, voluntariamente mantidos dominados pela 

ordem do trabalho mesmo quando não trabalham.‖, (MAAR, 2003, p. 462). 

Ainda em relação à mentalidade do ticket Adorno (2005), associa a paranoia da 

perseguição, ―[...] os consumidores de pré-fabricados psicóticos se sentem resguardados, 
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assim, por todos aqueles igualmente isolados, que, em seu isolamento numa alienação social 

radical, acabam unidos por uma insânia comum.‖, (ADORNO, 2005 p.16). 

A semiformação que seria ―[...] a forma social da subjetividade determinada nos 

termos do capital do sujeito.‖ (MAAR, 2003 p. 467), acaba por inexistir devido à alienação 

perante a imposição da sociedade. 

Outro exemplo são as milhares de pessoas que foram executadas durante a Segunda 

Guerra Mundial e os seus executadores nem mesmo refletiam sobre o que estavam fazendo, 

apresentando ausência de consciência perante o dominador, afirma Adorno (1995) em seu 

texto Educação após Auschwitz. 

A pressão do geral dominante sobre tudo que é particular, os homens 

individualmente e as instituições singulares, tem uma tendência a destroçar o 

particular e individual juntamente com seu potencial de resistência. Junto com sua 

identidade e seu potencial de resistência, as pessoas também perdem suas 

qualidades, graças a qual tem a capacidade de se contrapor ao que em qualquer 

tempo novamente seduz ao crime. (ADORNO, 1995, p. 122). 
 

 Essa mentalidade foi aplicada em nosso sujeito de uma forma que a pressão dominante 

afetou sua identidade fazendo com que não se opusesse e aliando-se a este dominante 

buscando formas para ser aceito, tentado ser parte da maioria igual deixando a minoria 

desigual. 

 

4.2.2 Semiformação: uma subjetividade materializada 

Ai eu acabei entrando na academia pela minha professora de educação física quando 

treinava vôlei e acabei gostando ai vi que o resultado tava sendo bom eu comecei a 

engorda num conseguia músculo ainda por que era muito novo, mas o pessoal fala 

que eu consegui ganha... gan... ganhava algum peso pra mim significou... significava 

muita coisa. (ENTREVISTADO, 30/05/2014 às 20:01 h) 

 

 Podemos observar na fala do indivíduo que ele já racionalizou o bullying que sofrera, 

pois buscou formas de atribuição para a modificação da sua imagem, e quando obteve 

resultados passou a se sentir melhor, já que estava alcançando um lugar na sociedade. 

 Ripa (2008, p. 3) se baseando em Adorno afirma que ―na sociedade construída pela 

indústria cultural, os indivíduos são educados para subordinarem-se ao processo de difusão da 

semicultura, que prega o conformismo e a satisfação com a fragmentação do todo‖. 

O homem permite a inserção da cultura de massa por que sabe que aprenderá a cultura 

passando a ter uma vida monopolizada, sendo aceito pela sociedade, se tornando o sujeito 

sujeitado, que só é validado com dedicação total ao imposto cessando sua vida, odiando a 

imposição, aqui vemos novamente a mentalidade do ticket (ADORNO, 1984 apud MAAR, 

2003).  Os sujeitos passam a ter a finalidade de ―serem sujeitos da reprodução de um mundo 
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em que sua condição é de sujeitos sujeitados. Os sujeitos produzem sua sujeição no tempo, 

como semiformação‖, (MAAR, 2001 apud MAAR, 2003, p. 465). 

[...] a semiformação, apesar do esclarecimento da ilustração e da difusão de 

informações e mesmo por seu intermédio se tornou a forma dominante da 

consciência contemporânea – é justamente isto que exige uma teoria mais ampla. A 

idéia de cultura não deve ser sacrossanta para ela, conforme é hábito da própria 

semiformação. A formação cultural (Bildung) nada mais é do que a cultura pelo lado 

de sua apropriação subjetiva. A cultura, porém, tem um caráter duplo. Ele remete de 

volta à sociedade e mediatiza entre a mesma e a semiformação. (ADORNO, 

1979 apud MAAR, 2003, p. 468- 469). 
 

 A semiformação, para Maar (2003), tem o espírito tomado pelo caráter fetichista. Seu 

espírito está em busca pelo seu lugar no ―esquema‖ da sociedade. Ainda para o autor a 

semiformação é a formação configurada pela busca da própria formação social e determinado 

pelo modo de produção. Para Adorno (2005, p. 2) essa semiformação é o ―símbolo de uma 

consciência que renunciou à autodeterminação, prende-se, de maneira obstinada, a elementos 

culturais aprovados.‖. 

 Foi o que fez o nosso sujeito, que sofreu com o seu diferencial existente através da 

pressão social dominante alienada para ser parte da maioria que apresenta o fetichismo do 

corpo como mercadoria imposta pela sociedade, a sua semiformação, ou espírito foi tomada 

por esta cultura passando a ser condicionado industrialmente. 

 

4.2.3 Mídia e tecnologias da informação: um “caminho” para a construção histórica de 

padrões de estética corporal  

 

 Botelho (2009) afirma que desde a antiguidade o padrão de beleza ideal vem sendo 

procurado pela sociedade, porém somente no século XX é que o culto ao corpo começa a 

ganhar valor nas sociedades modernas, esse interesse ajudou na expansão do mercado dirigido 

para a preocupação com a forma física. Ao longo da história esse culto ao corpo sofreu 

modificações se solidificando na década de 80 e se concretizando no início do século XXI, 

quando se tornou um estilo de vida. 

 Nesse período nasce a Geração Saúde, pois a pratica corporal se tornou parte do 

cotidiano fazendo com que academias de ginástica surgissem mais e mais nos grandes 

centros, expandindo o mercado voltado para o corpo e firmando a imagem corporal sendo 

como curvas e grandes massas corporais. (CASTRO, 2003 apud BOTELHO, 2009).  

 Desde o século XX até hoje a indústria tecnológica busca alternativas para se viver 

uma qualidade de vida promissora produzindo assim ―um novo processo de industrialização 
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da construção do corpo: a indústria da tecnologia da beleza.‖. (CAMARGOS; ASSUMPÇÃO, 

2007, p. 1). 

[...] a representação social da beleza está intimamente ligada ao espólio social 

herdado por meio de uma história familiar. O indivíduo, por uma sorte do destino, 

nasceu investido dos predicados essenciais para que pudesse ser bem sucedido. Para 

tal, apenas teve o trabalho de vir ao mundo, o que poderia sugerir que aqueles 

indivíduos que naturalmente possuem a beleza, além da riqueza material, seriam 

afortunados divinos. Os demais, aqueles que não tiveram a mesma sorte, teriam que 

se esforçar ou mesmo utilizar-se de toda a sorte de estratégias para possuir um tipo 

corporal que minimamente os aproximasse do padrão verticalmente imposto pelos 

portadores da beleza natural, congênita. (BEAUMARCHAIS, 2006 apud 

CAMARGOS; ASSUMPÇÃO, 2007, p. 1). 

 Botelho (2009) ressalta que essa cultura corporal atualmente independe da faixa etária 

ou classe social, e tem a mídia com grande influenciadora, à preocupação com a imagem é 

facilitada pela mídia através de notícias, programas, revistas e jornais que claramente 

salientam o ―corpo perfeito‖ e suas formas para alcançá-lo, desde dietas radicais á produtos 

―milagrosos‖ juntamente com imagens de homens e mulheres com seus corpos esculpidos. 

 Dada a discussão acima podemos ver claramente existência da influência da mídia, 

juntamente com a sociedade atual sobre o indivíduo e a sua imagem corporal. Esse estereótipo 

de corpo apresentado que passou por modificações até chegar a este ideal de ser considerado 

como exemplo, ―Fora isso eu comecei a assisti vídeo ver em revista, aquelas pessoas 

musculosas tanto homem como mulher e ai pô legal a pessoa tem um corpo bonito então 

quero ficar igual ai decidi me focar extremamente na academia.‖ (ENTREVISTADO, 

30/05/2014 às 20:02 h). 

 Em seu texto Televisão e formação, Adorno (1995) destaca dois lados da televisão 

sendo: 

[...] um lado ela se coloca diretamente a serviço da formação cultural, ou seja, 

enquanto por seu intermédio se objetivam fins pedagógicos: na televisão educativa, 

nas escolas de formação televisivas e em atividades formativas semelhantes. Por 

outro lado, porem, existe uma espécie de função formatava ou deformativa operada 

pela televisão como tal em relação à consciência das pessoas, conforme somos 

levados a supor a partir da enorme quantidade de espectadores e da enorme 

quantidade de tempo gasto vendo e ouvindo televisão. (ADORNO, 1995, p. 76) 
7
 

 

 Na fala citada do nosso sujeito podemos observar o lado da deformação da consciência 

deste em relação a sua imagem, pois a mídia apresenta o ―ideal corporal‖ imposto alienando-

o, fazendo com que busque essa imagem para sua ―satisfação‖. 

                                                           
7 Wolfgang Leo Maar traduziu de diferentes textos do Adorno sendo estes: O que significa elaborar o passado, A 

filosofia e os professores, Televisão e formação, Tabus acerca do magistério, Educação após Auschwitz, 

Educação — para quê?,  A educação contra a barbárie, Educação e Emancipação, publicando essas traduções em 

1995 no livro Educação e Emancipação. 
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 Podemos obervar na fala de Adorno em relação à influência da televisão quanto a 

estética: 

Gostaria de acrescentar uma referencia a estética. Não ha duvida que o importante 

é contrapor-se, na televisão, a ideologização da vida [...] em relação a esta questão, 

deveríamos nos precaver do equivoco segundo o qual o que designamos como 

consciência da realidade precisa ser apresentado necessariamente com os meios de 

um realismo artístico. Justamente porque o mundo desta televisão e uma espécie de 

pseudorrealismo, porque ate mesmo o ultimo detalhe da televisão e perfeito, e o 

publico reclamaria se em qualquer instrumento técnico algo não fosse exatamente 

perfeito, provavelmente por isto no veiculo televisivo a possibilidade de despertar a 

consciência da realidade vincula-se em grande parte a desistência em reproduzir 

mais uma vez a realidade superficial cotidiana visível em que vivemos. O embuste a 

que ha pouco nos referimos consiste precisamente em que esta harmonização da 

vida e esta deformação da vida são imperceptíveis para as pessoas, porque 

acontecem nos bastidores. Uso o termo "bastidores" num sentido amplo. Eles são tão 

perfeitos, tão realistas, que o contrabando ideológico se realiza sem ser percebido, 

de modo que as pessoas absorvem a harmonização oferecida sem ao menos se dar 

conta do que lhes acontece. Talvez ate mesmo acreditem estar se comportando de 

um modo realista. E justamente aqui e necessário resistir. (ADORNO, 1995, p. 85-

86). 

 

 Essa influência não só por parte da televisão, como também outros meios de 

comunicação, foi um forte fator para a busca do sujeito estudado no ―aprimoramento‖ do seu 

corpo juntamente com a pressão sofrida pela classe dominante discutida anteriormente. Essa 

ideologia apresentada em revistas e comerciais, etc. influenciam sem fazer com que o 

indivíduo perceba que está sendo influenciado, apresentando a ausência de sua consciência.  

 

4.2.4 O imperativo do corpo perfeito e a banalização do esporte 

 Existem vários benefícios que o esporte pode vir a trazer com a sua prática. Leite e 

Caetano (2004) destaca o esporte como uma possibilidade de crescimento pessoal no plano da 

inter-relação, experiência em grupo, na socialização do indivíduo além da construção ética do 

sujeito respeitando o outro. 

As práticas de esportes e lazer devem funcionar, portanto, como alimento de nossas 

células, de nossos organismos, de nossos corpos que, como ecossistemas abertos, vai 

alimentar a nossa autonomia, ainda que dependente em relação ao meio externo. É 

essa autonomia que vai possibilitar a construção do nosso conhecimento, a 

construção do saber ambiental. (LEITE; CAETANO, 2004, p. 139). 

 Contudo o sujeito não buscou em nenhum momento o esporte com o intuito de 

socializar, como forma de lazer ou de forma saudável. Objetivo para com o esporte foi 

somente em relação a sua imagem corporal, aprimorar o exterior do sujeito, quando observou 

que a prática do exercício ajudou na sua modificação corporal este parou que praticá-los se 

especializando somente na academia porque acreditava trazer um resultado mais objetivo, 

como podemos ver, ―[...] parei de treinar vôlei treinar futsal só me focando na academia [...]‖ 

(ENTREVISTADO, 30/05/2014 às 20:02 h). 
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Para Vaz (1999, p. 92) a importância do esporte: 

[...] não pode ser menosprezada, se considerarmos o quanto as identidades se 

constroem em torno do corpo, e o quanto a sociedade moderna está impregnada pelo 

princípio do rendimento, o quanto ela é esportivizada. O esporte é um fenômeno 

social bastante complexo, e sua importância [...] está fora de dúvida. Basta dizer que 

ele foi um dos principais fóruns da guerra fria, e o fato de assumir características 

bastante novas na última década apenas confirma isso. Em sua ambigüidade, o 

esporte apresenta também várias possibilidades de análise, além de ser um campo de 

intensos debates apaixonados. 

 O sujeito também não buscou o esporte como melhoria da sua saúde, como por 

exemplo, desenvolvimento físico ―[...] é mais ligado à capacidade, força, potência aeróbica e 

anaeróbica. [...] o motor está mais ligado à possibilidade, a habilidade que eu tenho em 

realizar um movimento.‖, (BARRETO, 2003, p. 2), qualidade de vida e sim a sua melhoria na 

imagem física, a sua aparência. Ainda para a autora o esporte também proporciona promoção 

da saúde, devido ao seu favorecimento para as relações sociais.  

 Concluímos que o sujeito obteve uma perda do conhecimento devido a sua alienação 

perante a sociedade e a busca pelo seu lugar nela. Este conhecimento poderia tê-lo ajudado 

em sua emancipação, direcionando-o em um caminho diferente do presente. 

  

4.2.5 Insatisfação com a autoimagem corporal e o seu fetichismo  

A busca do sujeito pelo seu lugar na sociedade, fez com que este mudasse a sua 

imagem, porém ainda não era o que a sociedade impunha, por isso não era satisfatório como 

podemos ver: ―[...] ai dentro da academia você percebe que alguns caras são maiores que você 

conseguem pegar mais peso ai você sempre pergunta por que eles conseguem e você não ai 

eles falaram suplementação ai eu comecei a tomar suplemento Creatina, Bumina Levedo, 

BCAA [...]‖ (ENTREVISTADO, 30/05/2014 às 20:02 h). 

 Atenta-se na fala acima a presença do fetichismo da mercadoria, pois a sociedade 

impõe um padrão que passa a ser absorvido se tornando um fenômeno natural, através da 

consciência subjetiva do indivíduo não percebendo a sua reprodução, achando que está 

tomando decisões conscientemente livre, (MAAR, 2003). 

É pelo princípio do fetichismo da mercadoria, a sociedade sendo dominada por 

coisas supra-sensíveis embora sensíveis, que o  espetáculo se realiza absolutamente. 

O mundo sensível é substituído por uma seleção de imagens que existem acima dele, 

ao mesmo tempo em que se faz reconhecer como o sensível por excelência. 

(DEBORD, 2003, p 21) 

 O fetichismo conduz a necessidade de decifrar as determinações objetivas desse social 

(a base), pelo qual a própria produção, como subjetividade, seria determinada de modo que se 

preserve a continuidade do vigente, na medida em que lhe corresponderia uma determinada 

consciência.  (MAAR, 2003).  
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O que se apresenta ao sujeito como inalterável se fetichiza, se torna impenetrável e 

incompreendido. Pensa-se maniqueisticamente, de acordo com o esquema dos 

predestinados ou à salvação ou à condenação. O semiformado culturalmente se 

coloca todas as vezes entre os salvos, e, entre esses, inclui quem está no poder, a que 

este reino serve de mediador. E, portanto, condena tudo que poderia colocar sob 

julgamento sua opção. (ADORNO, 2005 p. 16). 

 Essa insatisfação do sujeito com a sua imagem corporal mesmo quando já apresentava 

modificações está relacionado ao fetichismo da mercadoria, pois este não se satisfaz com a 

mudança, ele tem que alcançar o patamar imposto pela dominante, para então descobrir como 

é estar introduzido diretamente a esta sociedade. 

 A racionalidade do sujeito já apresenta irracionalidade, pois este já está se 

direcionando para um ―caminho‖ onde sabe que já está além das suas capacidades e com a sua 

alienação deixa de lado a razão, ou melhor, dizendo, a irracionalidade se torna racionalmente 

justificada. 

   

4.2.6 Indústria Cultural e eclipse da razão: a venda do “corpo ideal”
 

ai cê consegue ganhar uma massa muscular mais você sempre quer mais ness... 

quando se chega nesse estagio você querer mais ai você conhecem algumas pessoas 

que conhecem o esteroide anabolizante foi ai que um amigo me apresento falou ó 

tem um negocio bom pra você toma ele até queria me passar a perna que uma 

ampola ele queria me vender por 50 reais falei pô deve ta muito caro eu pesquisei 

realmente um absurdo o preço (ENTREVISTADO, 30/05/2014 às 20:02 h) 

 

 Na fala do sujeito podemos perceber ainda que a sua insatisfação com a sua imagem 

corporal é tanta que recorre aos EAA devido ao fetichismo do corpo como mercadoria o 

sujeito perde a razão ficando ―cego‖ pela imposição social. Horkheimer (1985) ressalta que a 

razão jamais dirigiu a realidade social com um caráter verdadeiro, porém atualmente está tão 

ausente de suas tendências e até da tarefa de julgar o homem e seu modo de vida, entregando-

se a sanção suprema dos interesses de conflitos. 

 O homem que antes visava com o todo a felicidade, passa a buscar a riqueza, a 

felicidade do indivíduo. Não medindo esforços para a realização da sua ascensão, buscando 

até mesmo meios irracionais, sendo esta irracionalidade elaborada racionalmente firmando a 

irracionalidade racional, Horkheimer (1985). O autor ainda destaca a individualidade como 

sacrifício voluntário do indivíduo para sua satisfação, ―[...] em nome da segurança e da 

manutenção material espiritual da sua própria existência [...]‖ (HORKHEIMER, 1985 p. 134). 

 Talavares em seu artigo Razão objetiva e razão subjetiva: ascensão e declínio da razão 

ressalta que: 

Para sobreviver, o homem se ajusta as exigências de preservação do sistema, já que 

não tem capacidade de escapar deste. O processo de racionalização é dedicar todas  

as suas energias para coisas úteis a fim de alcançar um status exigido pela sociedade  
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burguesa. Ao almejar o status, o sujeito modifica seu serviço a fim de atingir seu 

objetivo, a felicidade momentânea. Este se encontra apto a reagir de acordo com os  

padrões de adaptação. As forças econômicas e sociais possuem as características dos  

poderes naturais que cegam o homem, e estes, para preservarem a si mesmos, 

devem-se deixar dominar, ajustando-se ao sistema. Adequa-se aos moldes do 

sistema para autopreservação. Ele imita, faz-se igual, para não ser excluído. 
(TALAVARES, 2003, p. 124-125). 

 O poder social atual está relacionado ao poder sobre as coisas, quanto maior a 

preocupação do indivíduo em relação a este poder, mais este o dominará lhe faltando traços 

individuais automatizando sua mentalidade na razão formalizada, (HORKHEIMER, 1985). 

 Outra discussão que podemos observar na fala do sujeito é a existência do lucro por 

trás do mercado dos EAA, relacionada à indústria cultural, pois a venda da imagem como 

mercadoria sendo um fator para a contribuição para a utilização destes EAA, o consumidor 

passa a ser o objeto dessas indústrias acreditando estar no controle. 

 Nobre (2011) ressalta as análises econômicas de Pollock, realizadas em 1947, 

destacando a mudança do capitalismo quanto a sua estrutura e funcionamento, com a 

introdução do Estado organizando a produção, distribuição e consumo, assumindo o caráter 

de um verdadeiro planejamento, sendo denominado por Pollock como capitalismo do Estado. 

 A indústria cultural de acordo com Freitag (1986, p. 72) ―é a forma pela qual a 

produção artística e cultural é organizada no contexto das relações capitalistas de produção‖. 

A indústria cultural se configura mais tarde como a produção de uma simples admissão, sem 

ter alguma relação com os produtores ou objetos de venda, e procura o cliente com a intenção 

de lhe vender uma sanção total e não crítica. (ADORNO, 1978 apud MAARS, 2003). 

 Essa indústria vende a imagem corporal que se denomina ideal, e, o sujeito perdendo o 

seu consentimento crítico compra o produto vendido, mesmo sabendo da sua venda 

clandestina e seu efeito negativo, porém a busca pela satisfação se sobressai sobre a razão 

proporcionando ―sucesso‖ e lucro para a sociedade. 

4.2.7 Semiformação: uma subjetividade que se materializa em efeitos físicos 

 A persuasão e seus meios que invadem o dia-a-dia do indivíduo na contemporaneidade 

são mais ativos do que foram nos séculos passados. Essa necessidade de consumo, 

apresentada, substitui a Razão Subjetiva pela objetiva, ―emergiu do não esvaziamento do 

homem, a contemplação daquilo que se apresenta como belo, que narcotiza a sociedade para 

que esta não sinta falta dos objetivos supremos da vida‖. (TALAVARES, 2009, p. 125) 

ai que eu descobri um farmácia na minha cidade que eu vendia o primeiro esteroide 

que eu tomei foi a deca que custou 15 reais eu fui tomei uma ai logo no dia seguinte 

fui na academia e percebi depois de alguma tempo depois de ter tomado a terceira 

dose eu vi o resultado que tava vindo ganhei peso ganhei massa muscular entoa pô 
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se não fosse pelo esteroide anabolizante acho que eu não estaria com esta massa 

corporal que eu tenho  hoje 

Só que ai depois passou o tempo eu fiquei com medo por que um amigo meu teve 

problema no rim ele até foi embora da minha cidade foi fazer tratamento e quando 

ele volto ele volto muito magro então o medico é falou pra ele parar de tomar senão 

ele ia acaba é acaba morrendo né só que depois de anos na academia tomando 

esteroides eu num sentia nenhuma... nenhum efeito colateral até mesmo fiz um 

exame e no exame também deu tudo normal (ENTREVISTADO, 30/05/2014 às 

20:03 h). 

 Atenta- se que mesmo o sujeito apresenta um caso próximo de ocorrência em relação 

aos efeitos colaterais do uso, e percebe como pode ser perigoso e fatal, porém isto não é 

suficiente para que este interrompa a utilização dos EAA. Percebe-se então a irracional idade 

racional, acreditando que suas decisões foram tomadas de forma autoritária sem influência da 

sociedade, contudo se submete a sua imposição. 

Para Horkheimer (1985, p.116): 

O Embora a maioria das pessoas nunca supere o hábito de acusar o mundo por causa 

das suas dificuldades, aqueles que são muito fracos para se erguerem contra a 

realidade não têm mais escolha senão apagar-se pela identificação com esta última. 

Jamais se reconciliam racionalmente com a civilização. Em vez disso, inclinam-se 

diante dela, aceitando secretamente a identidade entre a razão e a dominação, entre a 

civilização e o ideal, por mais que dêem de ombros.  

 

 Nobre (2011) - baseando nos pensamentos de Adorno e Horkheimer na Dialética do 

Esclarecimento – constata que a racionalidade como um todo se reestrutura com o objetivo de 

adaptação à realidade a submissão diante a dominadora, e essa sujeição passa a não ser uma 

ilusão real, podendo ser superada pelo comportamento crítico do indivíduo, sua 

individualidade.  

A individualidade é menos integrada entre as massas do que na elite social, sendo que 

esta ultima esteve a todo o momento mais preocupado com o lucro e poder. ―A 

individualidade pressupõe o sacrifício voluntário da satisfação imediata em nome da 

segurança, da manutenção material e espiritual da sua própria existência.‖ (HORKHEIMER, 

1985, p. 134). 

Na fala do sujeito percebe-se em um momento a presença dessa individualidade 

quando ao ocorrer o caso sério em relação ao efeito colateral negativo do EAA, este se atenta 

ao risco e procura saber através de especialistas se apresenta algum risco a sua saúde, contudo 

com a confirmação do seu estado saudável o indivíduo regressa, voltando a submeter-se 

novamente a sociedade.  

 

4.2.8 Semiformação cultural: quando a irracionalidade se torna racional
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 Como podemos constatar na discussão acima depois do esclarecimento do indivíduo 

quanto a sua saúde, este volta a se tornar o sujeito submisso. E os riscos mesmo não 

manifestados durante os exames ainda existem se a utilização dos EAA continuar a acontecer. 

Porém, toda essa compreensão fica opaca diante do incontestável corpo perfeito. 

Fui acabei procurando pessoas formadas que entendiam do assunto eles explicaram 

todo o procedimento do esteroide anabolizante como funcionava se tinha resultado 

os beneficio e os malefício foi ai que a gente começou a pesquisar e começou a 

procurar os ciclos que era pra fazer realmente o músculo crescer foi eu o primeiro 

ciclo que fiz foi com a winstrol e durateston que eu consegui depois de cinco anos 

na academia treinando que eu cheguei a 98 quilos assim levantava um peso não 

absurdo  né, mas pra Corumbá era um peso muito grande 120 no supino. 

 Ai de... quase cheguei nos 100 quilos só não cheguei nos 100 por que eu teve um 

colega lá que teve um problema no testículo e eu fiquei com medo eu não assim a 

galera que tava fazendo o ciclo com a gente resolveu para né da um tempo né até ver 

qual seria o efeito colateral nele só que depois ele deu tudo normal eu comecei a 

usar com 21 anos e hoje tenho 29 anos e até hoje não senti nenhum efeito colateral 

até mesmo fiz um... tem uns três meses atrás fiz um exame completo e não foi 

diagn... diag....diagnosticado nada nesse exame então tá tranquilo. 

(ENTREVISTADO, 30/05/2014 às 20:05 h) 

 

Atentando-se a fala acima, o sujeito procura uma forma mais eficaz para a obtenção 

rápida do aumento da massa muscular, claramente deixando de lado a razão, quando há outro 

caso próximo ao indivíduo em relação aos efeitos colaterais dos EAA, e mesmo alertando-o, 

―engana‖ o consciente através de exames rotineiros. ―A dominação total e completa da 

racionalidade instrumental sobre o conjunto da sociedade capitalista resulta então no 

mencionado bloqueio estrutural da prática.‖ (NOBRE, 2011, p. 52). 

A individualidade do sujeito já é inexistente, fazendo parte de um todo em que a 

alienação faz com que não se perceba a sua submissão à sociedade, sendo sujeitado de 

diferentes formas, renunciando sua razão. 

O raciocínio do homem contemporâneo remete a ideia de que a razão está 

segredada, enquanto a natureza é exaltada. A Razão Objetiva não proporcionava 

bem estar, pelo contrário, às vezes causava até sensações de náuseas quando fazia 

perceber que nem sempre se tem a verdade consigo. (TALAVARES, 2009, p. 130) 

 

 Para Horkheimer (1985), o declínio da Teoria Contribuiu para a submissão da classe 

operária, seja pelos agentes controladores do capital ou do trabalho. Entretanto, para o autor, 

as massas não assimilaram completamente a sua coletivização, e mesmo sob pressão da classe 

dominadora, ―[...] a autoexpressão do homem identificou-se com a sua função no sistema 

predominante, [...]‖, (HORKHEIMER, 1985, p. 148), e ainda que este reprima esta expressão, 

se torna consciente da não adaptação quanto sua admissão sinalizando um desgosto oculto 

que se fosse abandonado se voltaria contra a ordem social. 

 

4.2.9 Educação e emancipação: a resistência a semiformação cultural 
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 Adorno (1995), em seu texto Educação após Auschwitz, ressalta que a educação está 

direcionada exclusivamente para a reflexão autocrítica. Quando o indivíduo se submete ao 

mecanismo da sociedade o único meio de fazê-lo voltar a ter a sua consciência é identificar 

quais práticas são capazes de levá-lo a realizá-las, revelando estes mecanismos, buscando 

impedir que esses indivíduos reconsiderem tais atos praticados, na medida em que vão 

redobrando sua consciência sobre tais mecanismos. 

 Em Educação para quê? O autor citado acima apresenta o seu conceito de educação, 

não sendo esta uma modelagem de pessoas a partir do seu exterior. Como o próprio autor 

afirma, não temos esse direito, mas sim como forma de produção da consciência do indivíduo, 

isto é para o autor ―uma democracia com o dever de não apenas funcionar, mas operar 

conforme seu conceito, demanda pessoas emancipadas. Uma democracia efetiva só pode ser 

imaginada enquanto uma sociedade de quem é emancipado.‖, (ADORNO, 1995, p. 141), 

sendo a emancipação exigente em uma democracia que resfolga na vontade particular de cada 

indivíduo.  

 A educação emancipatória pode vir a ajudar na autorreflexão crítica do indivíduo, 

semiformação, porém com a ausência literária para esse tipo de educação cabe a pessoas 

informadas direcionem a educação para uma educação que visa à contradição e resistência. 

Porém, os jovens não querem obter uma consciência crítica e sim um modelo ideal, e com o 

passar dos anos vinculando-se a esses ideais, não sendo capaz de desenvolver a sua 

autorreflexão, Adorno (1995). 

 Quanto à discussão apresentada neste estudo, acreditamos que o profissional de 

educação física tenha a função de proporcionar esse esclarecimento diante dessa ausência de 

consciência expressada. O conhecimento e conteúdo da educação física vão além da sua 

imagem vinculada somente a promoção da saúde e esportivização, podendo no âmbito escolar 

proporcionar ao aluno de acordo com os PCNs: 

[...] a) participar de atividades corporais adotando atitudes de respeito mútuo, 

dignidade e solidariedade; b) conhecer, valorizar, respeitar e desfrutar da pluralidade 

de manifestações da cultura corporal; c) reconhecer-se como elemento integrante do 

ambiente, adotando hábitos saudáveis relacionando-os com os efeitos sobre a 

própria saúde e de melhoria da saúde coletiva; d) conhecer a diversidade de padrões 

de saúde, beleza e desempenho que existem nos diferentes grupos sociais, 

compreendendo sua inserção dentro da cultura em que são produzidos, analisando 

criticamente os padrões divulgados pela mídia; e) reivindicar, organizar e interferir 

no espaço de forma autônoma, bem como reivindicar locais adequados para 

promover atividades corporais de lazer (BRASIL, 1998 apud DARIDO et al, 2001, 

p.18). 

 Como podemos ver a educação física tem participação na formação do caráter do 

indivíduo, desconhecido por muitos, através do seu contato diário com o aluno. Porém estes 
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fenômenos são pouco utilizados ainda no ambiente escolar, devido ao lento processo de 

transformação das atitudes do profissional. 

 A escola é um ambiente em que o aluno problematiza os seus valores aprimorando-o 

para a sua aplicação perante a imposição da sociedade fora desta, proporcionando no seu dia-

a-dia reflexões sobre os conflitos existentes na sociedade, ―[...] o objetivo da ética na escola é 

desenvolver a autonomia dos indivíduos, propiciando a eles refletir sobre algo, assimilar e 

questionar este conjunto de regras e normas, para permitir que tenham consciência de uma 

série de comportamentos adequados para crescer em sociedade.‖, (GUIMARÃES, 2001 p. 

19).  O principal explanador dessa autocrítica no aluno é o professor devido ao seu contato 

diário com os alunos transmitindo os seus conhecimentos diante dos conteúdos escolares 

apresentando – os também em exercício da prática dessa formação. 

 Diante disso, podemos constatar que a educação física pode expor discussões sobre 

diversas problemáticas relacionadas à sociedade, contribuindo para a formação social e critica 

do aluno, não prendendo às práticas do exercício físico, como se é rotulada, mas trabalhando 

o seu consciente crítico tentando se contrapor a submissão à sociedade. 

  



48 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 Diante do tema proposto, e o objetivo exposto no início do trabalho, podemos concluir 

que a utilização dos EAA tem como principal influência a sociedade e a mídia a grande 

disseminadora. Com essa grande influência cada vez mais indivíduos buscam formas de 

adquirir esse corpo de forma rápida, vindo então a utilizar os EAA, se submetendo a classe 

dominadora da sociedade. 

Constamos o quanto a discussão é mais abrangente do que simples apontamentos dos 

motivos que o indivíduo vem a utilizar. Compreendemos que a imagem corporal exposta 

atualmente vem de uma construção histórica passando por transformações, até obter o 

resultado imposto pela sociedade atualmente. 

 Tendo como base para a análise da entrevista a Teoria Crítica, obtivemos outra 

percepção quanto às falas do sujeito além daquelas feitas com a revisão bibliográfica. 

Utilizando os textos da Teoria Crítica pudemos analisar o sujeito quanto a sua emancipação e 

formação pessoal. Observamos também a relação da mentalidade do ticket e o bullying sendo 

também influenciadores para o admissão do indivíduo perante a busca do corpo como forma 

de obtenção do seu lugar na estrutura da sociedade. Este quando adentrado se torna alienado 

perante a concepção de corpo e o seu objetivo para obtenção deste, perdendo a sua identidade 

semiformativa, sua individualidade e consciência crítica de forma que o indivíduo não 

consegue perceber sua subordinação quanto à busca do seu ideal. 

 A escola, juntamente com o professor, possui um importante papel para o 

desenvolvimento dessa emancipação do indivíduo, proporcionando ao aluno autorreflexões 

para o seu aprimoramento, com o intuito de combater a alienação do indivíduo. 

 Quanto ao assunto discutido a educação física apresenta um vasto conhecimento 

teórico no combate dessa alienação ocorrida. Apesar de ser rotulada somente como 

desenvolvedora biológica, possui amplos conteúdos a serem discutidos e expostos para que 

casos como este, aqui exibido, não ocorra novamente. Como foi apresentada na subseção 

anterior a Educação Física tem a PCN como base de esclarecimento diante dos seus conteúdos 

em relação à formação pessoal do aluno. Atentando essa formação não somente para o tema 

principal deste trabalho, mas também o bullying que o indivíduo sofreu e vem sendo ocorrido 

em escolas. 

 Nós, profissionais de Educação Física temos o dever e combater esse ―problema‖ além 

de outros relacionados no âmbito escolar. Através da conscientização do aluno, mostrando 

para este o que essa ação pode ocasionar quando aplicada, buscamos aprimorar a formação do 
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indivíduo para que isso não ocorra mais, como forma de conteúdo escolar, não visando 

somente a escola, mas também a formação do profissional de Educação Física, pois como foi 

explícito no texto os EAA são vendidos em academias, fornecidos muitas vezes pelos 

profissionais atuantes neste ambiente, por isso também ressaltamos a importância deste tema 

abordado também no processo de formação de educadores para que quando expostos a 

situações alerta e conscientize o indivíduo da consequência dos atos. 

 Com isso, esperamos que esse trabalho possa contribuir para outras discussões sobre o 

tema por nós analisado e para a formação de profissionais de educação física. Sabemos que as 

discussões por nós levantadas não estão esgotadas. Contudo, almejamos ajudar para alguns 

esclarecimentos relacionados ao tema. 
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APÊNDICE - A 
 

ROTEIRO DE QUESTÕES PARA ENTREVISTA 
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A entrevista foi realizada com um indivíduo praticante de musculação e usuário dos 

esteroides anabolizantes androgênicos. Abaixo apresentamos o roteiro realizado para a 

aplicação da entrevista, porém durante o decorrer da entrevista algumas dessas perguntas 

acabaram por não serem utilizadas e outras foram acrescentadas para uma melhor obtenção na 

resposta do indivíduo. Como podemos observar na transcrição – apêndice B. 
 
 
Verificar as perguntas: 
 

 Com quantos anos começou a usar? 

 Como conheceu? 

 Como foi quando usou pela primeira vez? 

 Como uma pessoa se inicia no uso de anabolizantes?
8
 

 Notou alguma diferença a não ser física em seu corpo depois que começou a usar? 

 Qual já usou ou usa? Como aplica? 

 Qual o risco que você acha que corre? 

 E como é que vocês lidam com esse risco? 

 Se você parar de usar anabolizante, você sente falta? 

 Qual o significado em sua vida? 

 Como se sente quando não usa, se já chegou a para de usar? 

 Para que usa? 

 Sua família ou amigos sabem que usa? O que você acha que eles pensariam se 

soubesse? 

 Pretende usar até quando? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
8
 Perguntas não utilizadas na entrevista. 
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APÊNDICE – B 
 

TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA 
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ENTREVISTA 

 Apresentamos aqui a descrição completada entrevista realizada com o sujeito para a 

realização deste trabalho, sendo que os erros de concordância e gramaticais coincidem com as 

falas do entrevistador e do entrevistado. 

Pesquisador: Você fala a história e tal conta tudo ai depois eu faço as perguntas. 

Entrevistado: ta ok. 

Pesquisador: pode começar. 

Entrevistado: já? 

Pesquisador: uhum. 

Entrevistado: Bom minha infância só... não vou dizer que eu sofria bulliyng é mas eu sofria 

muita zuação, muita não...
9
 pouca zoação o pessoal me chamava de magrelo... falava que eu 

tinha leucemia pelo  fato de meu corpo se muito raquítico. 

  Ai eu acabei entrando na academia pela minha professora de educação física quando 

treinava vôlei e acabei gostando ai vi que o resultado ―tava‖ sendo bom eu comecei a engorda 

num conseguia músculo ainda por que era muito novo mas o pessoal fala que eu consegui 

ganha ... gan... ganhava algum peso pra mim significou... significava muita coisa. 

Fora isso eu comecei a assisti vídeo ver em revista aquelas pessoas musculosas tanto 

homem como mulher e ai pô legal a pessoa tem um corpo bonito então quero ficar igual ai 

decidi me focar extremamente na academia parei de treinar vôlei treinar futsal só me focando 

na academia ai dentro da academia você percebe que alguns caras são maiores que você 

conseguem pegar mais peso ai você sempre pergunta por que eles conseguem e você não ai 

eles falaram suplementação ai eu comecei a tomar suplemento creatina Bumina Levedo, 

BCAA. 

 Ai cê consegue ganhar uma massa muscular mais você sempre quer mais ness... 

quando se chega nesse estagio você querer mais ai você conhecem algumas pessoas que 

conhecem o esteroide anabolizante foi ai que um amigo me apresento falou ó tem um negocio 

bom pra você toma ele até queria me passar a perna que uma ampola ele queria me vender por 

50 reais falei pô deve ta muito caro eu pesquisei realmente um absurdo o preço 

                                                           
9
 Pausa na fala durante a entrevista 
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 Ai que eu descobri um farmácia na minha cidade que eu vendia o primeiro esteroide 

que eu tomei foi a deca que custou 15 reais eu fui tomei uma ai logo no dia seguinte fui na 

academia e percebi depois de alguma tempo depois de ter tomado a terceira dose eu vi o 

resultado que tava vindo ganhei peso ganhei massa muscular entoa pô se não fosse pelo 

esteroide anabolizante acho que eu não estaria com esta massa corporal que eu tenho  hoje  

Só que ai depois passou o tempo eu fiquei com medo por que um amigo meu teve 

problema no rim ele até foi embora da minha cidade foi fazer tratamento e quando ele volto 

ele volto muito magro então o medico é falou pra ele parar de tomar senão ele ia acaba é 

acaba morrendo né só que depois de anos na academia tomando esteroides eu num sentia 

nenhuma... nenhum efeito colateral até mesmo fiz um exame e no exame também deu tudo 

normal 

 Fui acabei procurando pessoas formadas que entendiam do assunto eles explicaram 

todo o procedimento do esteroide anabolizante como funcionava se tinha resultado os 

beneficio e os malefício foi ai que a gente começou a pesquisar e começou a procurar os 

ciclos que era pra fazer realmente o músculo crescer foi eu o primeiro ciclo que fiz foi com a 

Winstrol e Durateston que eu consegui depois de cinco anos na academia treinando que eu 

cheguei a 98 quilos assim levantava um peso não absurdo  né mas ―pra‖ Corumbá era um 

peso muito grande 120 no supino 

 Ai de... quase cheguei nos 100 quilos só não cheguei nos 100 por que eu teve um 

colega lá que teve um problema no testículo e eu fiquei com medo eu não assim a galera que 

tava fazendo o ciclo com a gente resolveu para né da um tempo né até ver qual seria o efeito 

colateral nele só que depois ele deu tudo normal eu comecei a usar com 21 anos e hoje tenho 

29 anos e até hoje não senti nenhum efeito colateral até mesmo fiz um... tem uns três meses 

atrás fiz um exame completo e não foi diagn... diag... diagnosticado nada nesse exame então 

tá tranquilo. 

Pesquisador: tá então agora vou fazer as perguntas é com quantos anos começou a 

usar? 

Entrevistado: com 21 anos comecei a usar os esteroides anabolizantes. 

Pesquisador: ai como conheceu? 

Entrevistado: conheci através de um amigo que ele já tomava ai ele ofereceu para 

mim e falou que era bom eu acabei aceitando experimentando. 

Pesquisador: como foi quando usou pela primeira vez? 
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Entrevistado: é como falei aquela vez quando um ra... quem nunca tomou e toma a 

primeira vez já se sente um cara monstro um cara forte esperando que seja que ganhe uma 

massa muscular enorme então me sentia muito bem. 

Pesquisador: é notou alguma diferença a não ser física em seu corpo depois que 

começou a usar? 

Entrevistado: não... nenhuma diferença. 

Pesquisador: qual você já usou e como você usou? 

Entrevistado: bom os esteroides que eu já usei vou fazer uma lista vamo lá deca, 

Durateston, Wistrol, Ttrembolona, Equipoise, Wistrol oral, Testogar, Dianabol, Deposteron, 

não me lembro nessas eu mesmo comecei as vezes o farmacêutico aplicava em mim depois 

seu comecei a tomar coragem eu mesmo comecei a aplicar em mim. 

Pesquisador: é qual risco você acha que corre? 

Entrevistado: então quando a pessoa abusa do esteroide eu sei que ele pode ter algum 

risco efeito colateral como acne, calvície, impotência sexual, ginecomastia, problema no rim, 

eu acho assim na opinião que eu não devo correr muito risco por que eu não sou não tomo 

direto eu faço menos de um mês eu tomo faço ciclo e paro durante mês eu faço o pós-ciclos 

tomo Clomid, Tribulus terrestre entre outros medicamento que não vai deixar acontecer nada 

Pesquisador: é se você para de usar o anabolizante você sente falta? 

Entrevistado: verdade sente mesmo porque é a sua massa muscular que você tinha 

com o esteroide sem ele só com suplementação e alimentação é difícil você conseguir manter 

ai você acaba perdendo ai você vê no espelho e as pessoas falam nossa como você emagreceu 

ai você realmente sente 

Pesquisador: é como...como você se sente quando não usa, é você já falou isso, pra 

que você usa? 

Entrevistado: não eu... eu assim como as pessoas que utilizam o esteroide 

anabolizante usa pra ficar com o corpo bonito né um corpo fitness um estética boa 

Pesquisador: é a sua família ou amigos sabem que você usa? O que você acha que 

eles pensariam se soubessem? 

Entrevistado: bom a minha família acho que só meu irmão agora meu amigos a 

maioria acho que deve saber sabe e dos amigos os pessoal todo mundo usa e se algum e na 

minha família minha mãe meu pai minha tia souberem eles vão ser contra pelo o que passa na 

mídia né 

Pesquisador: qual o significado em sua vida é mais estético mesmo? 
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Entrevistado: antes sim quando era adolescente era ser mais estético hoje em dia 

nãohoje em dia como eu to na área eu percebo que o uso do esteroide anabolizante não é só 

pra estética né mais é um remédio pra quem sofre de problema de saúde com câncer, ‖ arzio‖ 

com tem problema de testosterona hoje eu não mais como estética mais como um remédio 

Pesquisador: você pretende usar até quando? 

            Entrevistado: não é falar até quando vai depender de como o meu corpo vai tá daqui 

20 anos se eu vou precisar repor o hormônio ou não. 
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ANEXO I 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO



 

 

 

 

 
Campus do Pantanal 

                      

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  
 
 

Prezado (a),  

 

Gostaríamos de contar com sua colaboração respondendo a entrevista para a Pesquisa 

de Trabalho de Conclusão de Curso intitulada provisoriamente XXXXXXXXXXXX junto ao 

Curso de Educação Física da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campus do 

Pantanal. 

Declaramos que os dados da pesquisa são sigilosos e que identidade do respondente 

será preservada, não havendo qualquer identificação do participante. Em qualquer etapa do 

estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de 

eventuais dúvidas.  

 Declaramos, ainda, que se em algum momento decidir deixar de participar do estudo, 

isso lhe será permitido sem qualquer prejuízo ao trabalho que exerce na instituição; também é 

seu o direito ser mantido atualizado sobre dos resultados da pesquisa. A participação na 

pesquisa não prevê remuneração financeira, bem como não haverá despesas pessoais para o 

participante em qualquer fase do estudo ou em sua desistência, tampouco indenizações. 

Importante esclarecer que a sua participação nessa pesquisa é voluntária e de extrema 

relevância na busca da compreensão do objeto investigado. Informamos, ainda, que esse 

estudo será apresentado na forma de TCC, bem como poderá ser publicado como livro e/ou 

capítulos de livros; ser apresentado em congressos científicos; e/ou publicados em periódicos, 

bem como haver desdobramentos. 

 

 _____________________________                         _______________________________ 
Nome: XXXXXXXXXXXXXXXX                      Nome: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

                Pesquisador (a)                                                                  Orientador (a) 

            Tel. XXXXXXX                                                                       Tel. XXXXXXX 

e-mail:XXXXXXXXXX                                                    E-mail:XXXXXXXXXXXXXXXX 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE ACEITE DO VOLUNTÁRIO: Declaro ter conhecimento da finalidade 

do presente estudo e autorizo a uso das informações para fins exclusivos do estudo citado. 

 

 

___________________________                              ________________________________ 

Nome:        Nome: 

        Voluntário pesquisado                                                        Pai ou responsável 

        Tel.                                                                                      Tel.  

    e-mail      e-mail: 

 

 

Corumbá, _____ de _________________ de 2014. 
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