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1. RESUMO 

Atualmente o tema beleza, ou estética, é um assunto polêmico. É 

inegável o crescente número pessoas infelizes com sua imagem o que, 

consequentemente, implica na ascensão de diversas “patologias da vida moderna”. 

Sendo assim, o presente estudo visou analisar a influência da estética, em seu 

caráter de beleza e complexa construção cultural presente em nosso meio, como 

principal razão para a prática de exercícios físicos, na cidade de Botucatu. Com uma 

amostragem de 163 pessoas, através de questionário quantitativo, com 10 questões 

fechadas, os resultados obtidos mostram que os cidadãos de Botucatu importam-se 

com a tal conceito e, em alguns casos, esse valor apresenta importância superior à 

saúde dos entrevistados. Constatou-se também que somente 19,79% dos homens e 

5,97% das mulheres não mudaria nada em seu corpo. 

 

2. INTRODUÇÃO 

A beleza, comumente tradada como estética, é um assunto polêmico, 

carregado de controvérsias. Atualmente, não é raro encontrar pessoas infelizes com 

seus corpos, com sua imagem, e tal comportamento tende a influenciar as atitudes, 

humor e modo de agir dos indivíduos, alterando sua relação interpessoal, sua rotina 

diária e até mesmo seus padrões psicológicos. O que ocorre é que essa influência, 

imposta pela mídia e pela sociedade em que o sujeito está inserido, dita os padrões 

a serem seguidos, fazendo-o acreditar que o mesmo só será belo quando conseguir 

se aproximar de tais padrões, seja através de procedimentos estéticos, dietas 

rigorosas ou prática de exercícios físicos.  

Apesar de ser um assunto cada vez mais comum em nosso meio, nota-se 

ainda uma grande dificuldade, bloqueio ou mesmo hipocrisia quando se tratar dele, 

recebendo menos importância do que necessita. 

 

3. OBJETIVOS 

Sendo assim, o presente estudo tem como objetivo analisar a influência 

da estética como principal razão para a prática de exercícios físicos, em diferentes 

ambientes, na cidade de Botucatu, interior do estado de São Paulo. 



4. METODOLOGIA 

4.1. Obtenção dos Dados 

Os dados foram obtidos através de um questionário quantitativo, com 10 

questões fechadas, e, respondidos por 163 pessoas, com idades entre 16 e 64 anos 

sendo, 67 do sexo feminino e 96 do sexo masculino, na cidade de Botucatu, interior 

de São Paulo.  

O mesmo foi aplicado em 4 diferentes ambientes: empresarial, centros de 

treinamentos esportivos (academias e box de crossfit), acadêmico (faculdade de 

educação física) e um salão de beleza e estética, em abril de 2017. Tal distinção 

visou abranger um perfil mais generalista, afim de, identificar e representar o cenário 

atual dos cidadãos de Botucatu.  

 

4.2. Perfil das Questões 

As questões iniciais (1, 2 e 3) foram feitas com o intuito de conhecer as 

pessoas, adquirindo dados sobre a frequência e motivação quanto à prática de 

exercícios de cada um. 

As questões 4 e 5 visaram uma introdução do tema ao participante, 

utilizando o quesito alimentação, quesito esse muito comum no dia a dia de todos. 

As questões intermediárias (6 a 9) tratam diretamente do tema, visando 

alcançar o quanto a estética está presente na vida de cada um e, mais que isso, o 

quanto cada um está aberto ao tema. 

A questão final (10) visa questionar ao participante se o mesmo se sente 

feliz ou não com seu corpo atual. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

5.1. Estética e Beleza Corporal 

A palavra estética vem do grego, “aisthesis”, que significa percepção ou 

sensação, e está profundamente ligada à beleza e à arte, sejam estas plásticas ou 

naturais e assim, por consequência, humanas. (HEGEL, 1995, apud GARCIA E 



MOREIRA, 2003). No dicionário, encontramos que estética significa beleza, “coisa 

bela, muito agradável, ou muito gostosa” e “harmonia física, moral ou artística, que 

inspira admiração e encantamento”. Quando relacionado ao indivíduo, Hegel ainda 

explica que podemos considerar o corpo humano como uma complexa construção 

cultural, sendo que este pode ser esculpido de acordo com a vontade de cada um, 

visando atingir os mais variados projetos individuais. 

Essa preocupação com a beleza vem desde os tempos mais remotos, 

mas estes padrões estéticos não são, de forma alguma, estáticos, eles variam, 

influenciados por fatores culturais, sociais, econômicos e históricos, enfim, pelo 

momento que se vive e pelo poder de influência dos instrumentos de mídia, 

espelhando a identidade cultural do indivíduo (MALDONADO, 2006) 

Ainda seguindo os conceitos de Maldonado (2006), aliados aos de Russo 

(2005), a indústria corporal, através da mídia divulga exaustivamente um padrão 

corporal jovem, branco, musculoso e, especialmente no caso do corpo feminino, 

magro, porém, este padrão de beleza divulgado se aplica a apenas 5 a 8% da 

população mundial. Atrelado a isso, nota-se frequentes sugestões quanto à 

transformação do corpo, através dos mais variados métodos, contemplando desde o 

exercício físico, tratamentos farmacológicos e até cirurgias plásticas. Esse 

“sugestionamento midiático” gera grande influência, principalmente ao 

considerarmos que a sociedade e a cultura atual tendem a ditar o nível de atração 

que uma pessoa pode causar (SWARMI, EINON E FURNHAM, 2007, apud 

MURRAY e PRICE, 2011) e é sabido que a sociedade busca pessoas atraentes. 

Em seu trabalho, Dion, Berscheid e Walster, (1972, apud MURRAY e 

PRICE, 2011) dizem que essa busca pelo corpo atraente parte do princípio de que 

“o que é belo é bom” e tal qualidade é frequentemente associada à outras 

qualidades positivas, como saúde e status, por exemplo, como podemos notar de 

forma evidente em nossa sociedade.  

Seguindo este princípio, o estudo de Garcia e Moreira (2003) evidencia 

ainda que há um crescimento no número de pessoas que se mostram preocupadas 

com a aparência jovial, já que a propagação da beleza é onde melhor se alcança a 

ilusão da perfeição humana e, para isso, necessita-se de uma imagem 

esteticamente agradável, independente da questão morfológica ou étnica. E como 



diz Fernandes (2003, apud. RUSSO, 2005): “O corpo está em alta! Alta cotação, alta 

produção, alto investimento.... Alta frustração”. Ao considerarmos isto, fica claro, a 

importância da educação, principalmente através do profissional de educação física, 

no seu papel de transmissora de cultura, em preocupar-se com este valor, 

propiciando ao indivíduo uma relação mais próxima com o exercício físico, 

permitindo assim alcançar seus objetivos pessoais de forma adequada e o mais 

saudável possível, biológica e psicologicamente. 

O principal problema é que estamos andando em um caminho inverso a 

esse, sendo que as pessoas nunca estiveram tão distantes da prática constante e 

saudável de exercícios. 

 

5.2. Relação Entre Exercícios Físicos e Estética 

Elbas e Simão (1997, apud. GODOY, 2002) explicam que a rotina de 

exercícios não era exatamente algo ligado diretamente à beleza cerca de cem anos 

atrás. Eles faziam parte vida das pessoas em suas tarefas diárias, como por 

exemplo cortar lenha, fazer longas caminhadas para trabalhar ou visitar conhecidos, 

etc. Porém, segundo OISSP (1992, apud. GODOY, 2002), durante o século XX isso 

mudou. Tanto a frequência quanto a intensidade de atividades físicas realizadas 

pelas pessoas diminuíram drasticamente. 

Tahara et al. (2003) em seu estudo, afirmaram que essa alteração na vida 

moderna tem se mostrado pouco saudável, agravando fatores cada vez mais 

frequentes na vida das pessoas, como estresse, estafa e diversas patologias da 

“vida moderna” e, quando aliado a uma alimentação inadequada, a qualidade de 

vida da população tende a ser muito abalada. Hoje, boa parte da população é 

classificada como sedentária, sendo, justamente, esta parte a que mais teria a 

ganhar com a prática regular de atividade física, seja como prevenção de doenças, 

promoção da saúde ou, ao preocupar-se em buscar sua a estética corporal 

desejada, sentir-se melhor, física e psicologicamente.  

Scully, Kremer, Meade et al. (1998) também encontraram efeitos positivos 

do exercício sobre os níveis de ansiedade e depressão, sendo que tal ganho levaria 

a um aumento da autoestima e de uma melhor aceitação da imagem corporal, 



principalmente quando usado direta ou indiretamente como ferramenta para retardar 

e atenuar o processo de declínio das funções orgânicas decorrentes do 

envelhecimento. Esta prática tende também a um ganho na capacidade 

cardiorrespiratória, no tempo de reação, na força muscular, na memória recente, na 

cognição e nas habilidades sociais (CHEIK et al., 2003). 

Ao considerar tantos fatores positivos, mostra-se importante conhecer a 

motivação de uma pessoa na pratica de uma determinada atividade física. Isso 

permitirá ao profissional, aumentar as possibilidades de ingresso e permanência dos 

mesmos nesta pratica, podendo assim ajudar na reversão deste crescente quadro 

de sedentarismo e obesidade em que vivemos atualmente (RYAN et al 1997, apud. 

BARBOSA 2006), privilegiando a saúde e o bem-estar corporal. 

 

6. RESULTADOS 

As tabelas abaixo demonstram os resultados alcançados através do 

questionário. As questões estão acompanhadas, respectivamente de seus dados, 

quantitativos e percentuais, segregados por sexo, para melhor comparação e análise 

do cenário.  

Sobre o perfil dos cidadãos obtido, as primeiras questões permitiram obter 

os seguintes resultados: Inicialmente pode-se notar que a grande maioria dos 

entrevistados é adepto à prática de exercícios físicos, sendo o percentual do público 

masculino superior ao feminino (96,88% dos homens e 80,60% das mulheres) 

(tabela 1). Tal percentual, para ambos os sexos, pode ter sido inflado pois em um 

dos ambientes, o esportivo, obviamente, 100% dos entrevistados realizam atividade 

física, porém é importante ressaltar que em nenhum dos ambientes houve um 

percentual baixo na realização de tal prática. 

 

Tabela 1. Número de praticantes de exercícios físicos. 

  Qtdd %  Qtdd % 

Homens Sim 93 96,88 Não 3 3,13 

Mulheres Sim 54 80,60 Não 13 19,40 

 



A tabela 2 apresenta a frequência quanto à realização de exercícios. 

Nota-se que enquanto os Homens da cidade de Botucatu, em sua maioria, realizam 

exercícios 5x na semana (47,87%), as Mulheres preferem aderir à prática 3x na 

semana (48,21%). 

 
Tabela 2. Frequência quanto à prática de exercícios físicos. 

  Qtdd %  Qtdd % 

Homens 
1x 8 8,51 3x 23 24,47 

5x 45 47,87 7x 18 19,15 

Mulheres 
1x 4 7,14 3x 27 48,21 

5x 18 32,14 7x 7 12,50 

 

Ao serem questionados sobre a motivação, no caso dos homens, o maior 

percentual destina-se à melhora da saúde (36,08%), seguido, respectivamente, por 

prazer (31,96%), obtenção de um corpo mais bonito (21,13%) e socialização 

(10,82%). Para as mulheres o maior fator para a prática de exercícios físicos é 

também a saúde (41,46%), seguido pela obtenção de um corpo belo (32,52%), 

prazer (17,07%) e finalmente socialização (8,94%) (tabela 3). Sobre esse tema 

permitiu-se que os entrevistados escolhessem mais de uma resposta. 

 

Tabela 3. Principal motivação para a prática de exercícios físicos. 

  Qtdd %  Qtdd % 

Homens 
Saúde 70 36,08 Prazer 62 31,96 

Ter corpo bonito 41 21,13 Socialização 21 10,82 

Mulheres 
Saúde 51 41,46 Prazer 21 17,07 

Ter corpo bonito 40 32,52 Socialização 11 8,94 
 

Após a delimitação do perfil, procurou-se encontrar fatores que 

eventualmente atrapalhariam a busca pela estética. Neste quesito os entrevistados 

foram questionados se continuariam praticando exercícios se os resultados 

estagnassem (tabela 4). Dentre os homens 83,33% responderam que sim, 

continuariam praticando exercícios, independentemente dos resultados, enquanto 

para o público feminino esse percentual foi de 59,70%. Um percentual menor, 

porém, que ainda representa a maioria. Estes resultados podem ser relacionados 

aos apresentados na tabela 2, onde, para os homens, os exercícios são mais 

relacionados ao prazer, do que para as mulheres. 



Tabela 4. Praticantes que persistem no treino mesmo sem atingir os resultados esperados. 

  Qtdd %  Qtdd % 

Homens Sim 80 83,33 Não 16 16,67 

Mulheres Sim 40 59,70 Não 27 40,30 
 

Outro fator questionado foi “as fugidinhas da rotina”, apresentado na 

tabela 5. Nela notamos um extremismo em ambos os sexos. Os resultados mostram 

que ou os entrevistados JAMAIS negariam um convite para “um churrasco” (33,33% 

para os homens e 40,30% para as mulheres) ou o negariam SEM DÚVIDA (33,33% 

para os homens e 29,85% para as mulheres). Nota-se ainda uma maior adesão 

feminina às atividades que podem prejudicar o peso, enquanto os homens ficaram 

divididos igualitariamente. 

 

Tabela 5. Entrevistados que abririam mão de um churrasco de fim de semana a fim de evitar um 

“prejuízo na balança”. 

  Qtdd %  Qtdd % 

Homens 
Sim, sem duvida 32 33,33 Opção na semana 15 15,63 
Opção no mês 17 17,71 Jamais 32 33,33 

Mulheres 
Sim, sem duvida 20 29,85 Opção na semana 8 11,94 

Opção no mês 12 17,91 Jamais 27 40,30 

 

Após essa fase, iniciaram-se as questões diretamente ligadas à estética. 

Ao responder sobre uso de procedimentos estéticos diversos, incluindo a cirurgia 

plástica visando um corpo mais bonito, a maioria dos homens negou tal 

possibilidade (62,50%) enquanto as mulheres se mostraram um tanto divididas, mas 

levemente propensas à aceitação desta (38,81% aceitaram e 37,31% negaram) 

(tabela 6). 

Tabela 6. Aceitação de procedimentos estéticos (inclusive cirurgia plástica) visando um corpo mais bonito. 

  Qtdd %  Qtdd % 

Homens 
Sim 25 26,04 Sim, já fiz 5 5,21 

Não 60 62,50 Não, devido ao custo 6 6,25 

Mulheres 
Sim 26 38,81 Sim, já fiz 8 11,94 

Não 25 37,31 Não, devido ao custo 8 11,94 

 

A tabela 7 merece atenção, porque corrobora com respostas anteriores. 

Quando questionados sobre um possível plano B no caso da impossibilidade da 



prática de exercícios físicos, por indicação médica, tendo como opção a realização 

de procedimentos estéticos, alimentação ou mesmo a persistência na prática que 

levariam à prejuízo à saúde, a maioria dos entrevistados respondeu que somente 

adequaria sua alimentação (70,83% dos homens e 67,16% das mulheres) na 

impossibilidade de prática de exercícios. Esta resposta é a menos invasiva, 

corroborando com a tabela 5 em que a maioria dos entrevistados, disseram que 

jamais negariam uma reunião no final de semana para fins de manutenção do peso. 

Outro fato importante é que quase 22% dos homens e 12% das mulheres 

continuariam praticando exercícios físicos, mesmo trazendo algum prejuízo à saúde, 

mostrando que a prática de esportes pode ter forte apelo social, sendo pelo prazer 

da prática ou mesmo pela socialização, podendo ser mais importantes do que a 

saúde para algumas pessoas. 

Tal afirmação é comprovada na tabela 8, quando questionados se a 

prática de exercícios influenciasse negativamente sua saúde, privilegiando a estética 

e desempenho 41,67% dos homens e 55,22% das mulheres não mais a realizariam.  

Porém, se somarmos os que praticariam sem questionar e os que praticariam se o 

prejuízo fosse pequeno, 58,34% dos homens e 44,78%, nota-se que há uma 

despreocupação com o pequeno limiar entre o que podemos classificar como “um 

pequeno prejuízo” e uma séria lesão, principalmente considerando que uma ínfima 

parte da população não teria conhecimentos fisiológicos e tamanho autocontrole 

para conseguir discernir esta diferença, e claro, desconsiderando a subjetividade da 

afirmação “pequeno prejuízo”. 

 

Tabela 7. Recursos utilizados para substituição de exercícios físicos no caso de proibição médica. 

  Qtdd %  Qtdd % 

Homens 
Só alimentação 68 70,83 Proced. estéticos 7 7,29 

Continuaria Praticando mesmo com prejuízo à saúde 21 21,88 

Mulheres 
Só alimentação 45 67,16 Proced. estéticos 14 20,90 

Continuaria Praticando mesmo com prejuízo à saúde 8 11,94 
 

 

 

 



Tabela 8. Indivíduos que continuariam a prática de exercícios físicos mesmo se estes influenciassem 

negativamente sua saúde, porém positivamente sua estética e seu rendimento. 

  Qtdd %  Qtdd % 

Homens 
Sim 21 21,88 Não 40 41,67 

Sim, se o prejuízo fosse muito pequeno 35 36,46 

Mulheres 
Sim 11 16,42 Não 36 53,73 

Sim, se o prejuízo fosse muito pequeno 20 29,85 
 

As últimas questões a serem discutidas (Tabelas 9 e 10) estão 

diretamente relacionadas à satisfação pessoal quanto à autoimagem do 

entrevistado. Quando questionados se continuariam praticando exercícios físicos se 

a única razão para tal fosse a estética corporal, a maioria das pessoas disseram que 

sim, independente do sexo (51,04% dos homens e 59,70% das mulheres). E quando 

questionados diretamente sobre a satisfação sobre o seu corpo, a grande maioria 

apontou que não está feliz, mas não está tão distante do ideal (52,08% dos homens 

e 56,72% das mulheres), enquanto somente 19,79% dos homens e 5,97% das 

mulheres realmente não mudaria nada em seu corpo, o que representa um 

percentual pequeno, principalmente junto às mulheres, o que não deve ser ignorado.  

Tabela 9. Indivíduos que consideram a estética corporal a única razão para a prática de exercícios 

físicos. 

  Qtdd %  Qtdd % 

Homens Sim 49 51,04 Não 47 48,96 
Mulheres Sim 40 59,70 Não 27 40,30 

 

Tabela 10 – Indivíduos satisfeitos com seu corpo. 

  Qtdd %  Qtdd % 

Homens 
Sim 19 19,79 Não 27 28,13 

Não, mas estou muito próximo do ideal 50 52,08 

Mulheres 
Sim 4 5,97 Não 25 37,31 

Não, mas estou muito próximo do ideal 38 56,72 
 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nossos estudos identificaram uma relação direta entre a busca da 

estética corporal, considerada ideal, e a prática de atividades físicas, como meio de 

se alcançar tais objetivos, bem como, que essa preocupação está intrinsecamente 

presente no dia a dia dos cidadãos de Botucatu, onde, em muitos dos casos, 



sobrepõe outros valores como socialização e saúde. Fato este, que não pode ser 

negligenciado pelas instituições de ensino, em seu caráter de formador do cidadão 

consciente, pelos profissionais da Educação Física que estão diretamente ligados 

aos anseios pessoais e ao corpo ou mesmo pela sociedade, que tende a reger tais 

anseios, nos vários níveis da formação física e psicológica do indivíduo. 
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