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O presente estudo propõe fomentar reflexões sobre o fazer-se humano na sociedade moderna, a partir 

dos estudos da Teoria Crítica, especificamente da contribuição do conceito de Indústria Cultural. A 

Educação de hoje vem perpetuando e contribuindo para uma formação desumanizadora, a partir de 

uma lógica que o que aparece enquanto imagem é bom e o que é bom aparece, sintetizando-se num 

modo contemporâneo de alienação. Sem qualquer dúvida, neste sistema, os cuidados com o corpo se 

formam a partir da constatação de que o Outro nos vê e a Educação Física Escolar vem sofrendo 

influências midiáticas que garantem uma padronização corporal preocupada principalmente com a 

forma que é visto seu corpo. A reflexão em questão é: será que estamos, nós, professores de Educação 

Física, corroborando com esse sistema, através da má utilização de nossos espaços em aula para a 

promoção de uma educação emancipadora e crítica? Que contribuições reflexivas estamos fornecendo 

aos nossos alunos sobre as informações midiáticas que eles recebem sobre um corpo ideal? A 

sociedade como um todo vem consumindo mercadorias propagandeadas pelos meios de comunicação 

e imagens que a Indústria Cultural coloca como a melhor, utilizando-se de um discurso enraizado na 

liberdade de escolha, operando diretamente na defesa da satisfação pulsional, convocando os sujeitos a 

gozar dos objetos que se apresentam no mercado como capazes de atender, não à realização 

(simbólica) dos desejos, mas à satisfação das necessidades, o que está incluído a imagem do corpo 

ideal, aceito pela sociedade. A missão da Indústria Cultural, de acordo com Adorno é a 

mercantilização da cultura e venda de sonhos, ideais, atitudes e valores para a sociedade inteira. 

Mesmo quem não consome nenhum dos objetos alardeados pela publicidade como se fossem a chave 

da felicidade, consome a imagem deles. Consome o desejo de possuí-los. Consome a identificação 

com o “bem”, com o ideal de vida que eles supostamente representam. O resultado é um sujeito 

nivelado não somente como consumidor, mas como transformado em objeto da indústria, onde suas 

necessidades são modeladas e estimuladas ao alcance por qualquer custo. Os princípios desse sistema 

compactuam com um sujeito acrítico, desacostumando-o da subjetividade, convocando a responder 

como um consumidor e espectador que perde o norte de suas produções subjetivas singulares e que 

recebe uma subjetividade espetacularizada, pois sentir-se pertencente à massa faz parte da satisfação 

pessoal, identificando-se com ela nos termos propostos pelo espetáculo (Kehl, 2004). A Educação 

promovida na Escola deveria ir ao encontro de uma educação emancipadora, autônoma e contestadora 
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com a realidade, entretanto uma das funções formativas da indústria cultural é retirar dos indivíduos a 

função subjetiva de esquematizar, modelar a adaptação acrítica do indivíduo à realidade, revestindo-os 

da (falsa) necessidade do consumo excessivo. Nesse ínterim, objetivamos compreender como a 

indústria cultural constrói um conceito de corpo marcado pela razão da mercadoria e se a Educação 

Física pode possibilitar experiências crítico-formativas ao sujeito, refutando o caráter (de)formativo da 

indústria cultural. Propomos uma reflexão para a construção de uma Educação Física que promova a 

constituição de um sujeito autônomo, crítico e que refute a imagem da mídia de um corpo “perfeito” 

para que não percamos nossa própria subjetividade. 
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