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A questão relacionada à orientação sexual ainda é ponto de bastante discussão na sociedade 

brasileira, quer seja quanto a sua aceitação, quer seja quanto a assunção de quem decide assumir 

aquela que não é a tradicional. Isso se torna ainda mais latente no que tange aos jovens de 

orientação sexual homoafetiva e sua relação nos espaços de academias de musculação, uma vez 

que estes espaços são reconhecidamente tidos como locais em que os gêneros masculino e 

feminino estão bem definidos, bem como os objetivos daqueles que frequentam esses espaços 

que não somente está associada às questões de saúde. Assim sendo, se torna relevante um estudo 

que tenha por objetivo compreender como ocorre a relação do jovem cruzalmense de orientação 

sexual homoafetiva com outros frequentadores nas academias de musculação de Cruz das 

Almas. Neste sentido, este estudo assumirá a característica de uma abordagem exploratório-

descritiva de natureza quantitativa onde os dados serão coletados a partir de um questionário 

fechado que será construído de acordo com a escala social Likert para um levantamento de 

dados mais preciso. Quanto a amostra, a mesma será constituída de 100 respondentes a partir 

de um processo não-probabilístico.A mesma se seráprocessada de acordo com as variáveis 

gênero e faixa etária para uma melhor visualização e compreensão dos dados. As informações 

serão tabuladas de acordo com a configuração dos questionários e processados no software 

Microsoft Excel 2016 para o layout em gráficos e tabelas. Espera-se compreender com o estudo 

que, ainda existe uma resistência por parte dos frequentadores de academias de musculação na 

aceitação dos jovens que são de orientação sexual homoafetiva mesmo que isso ocorra de forma 

velada. Quanto aos próprios jovens, os mesmos ainda timidamente acessam aos ambientes de 

musculação por serem socialmente demarcados como masculino e feminino. 
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