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INTRODUÇÃO
Medicina moderna – ruptura com o paradigma anterior a partir da anatamopatologia. Objetivo de
formar corpos saudáveis, produtivos e livres de doenças (FOUCAULT, 1975, 1980);

Sociedade disciplinar – o corpo deve ser útil economicamente e dócil politicamente. A disciplina opera
organizando o espaço e o tempo, estabelecendo vigilância sobre os corpos e registrando saberes.
(FOUCAULT, 1975);
Educação Física Higienista - atividade física se constitui como um dispositivo para aprimorar os corpos a
fim de aperfeiçoar a raça (CASTELLANI FILHO, 1991).

OBJETIVO
. Identificar características do poder disciplinar nas academias de musculação.

MÉTODOS
Trata-se de um estudo qualitativo caracterizado pela observação do espaço e análise dos dados a partir da
analítica do poder de Foucault (1971).

DISCUSSÃO DOS DADOS
Organização do espaço, prescrição individualizada – trata-se de um controle do espaço-tempo na
produção de um conhecimento sobre o aluno/cliente. Papel fundamental da biomedicina, desde os
momentos pré-exercício (avaliação).
Quando o corpo não se enquadra às normas – docilidade e modificação pela própria instituição (treinos
diversificados e prescrição individualizada)
Vigilância é exercida sobre o corpo – agentes disciplinares, ficha de treino, controle da presença e
renovação da matrícula

(FOUCAULT, 1999, 1975)

CONCLUSÃO
Diante deste conjunto de fatores, podemos identificar a academia de musculação como uma instituição
disciplinar, que investe determinados dispositivos sobre o corpo visando a produção de uma
subjetividade. Trata-se do eixo articular segurança-prevenção-risco que introduz uma biopolítica nas
sociedades neoliberais, produzindo-se o que Foucault (2000) nomeou como empresário de si.
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