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RESUMO 
 
 Embora sejam muitos os argumentos em defesa dos benefícios trazidos pelas 
práticas esportivas, o que podemos observar é que ao mesmo tempo em que as 
divulgam como práticas corporais saudáveis elas foram transformadas, com os 
processos desencadeados pela indústria cultural, em mercadoria que divulga 
produtos sempre associados à performance de atletas e equipes. O nosso interesse 
por esse estudo surge pelo fato de observarmos que as relações estabelecidas com 
o corpo estão mediadas pelos interesses do mercado. Tomamos como orientação 
teórica o conceito de indústria cultural desenvolvido por Theodor Adorno e Max 
Horkheimer, os quais nos auxiliaram no processo de desvelamento das relações 
mercadológicas contidas no esporte. 
 
 
INTRODUÇÃO 
 
 Observamos que o conceito de esporte moderno surgiu na Inglaterra, Estado 
que se distanciou de outros Estados europeus pelas suas condições territoriais, que 
o caracterizavam como uma ilha. 
 
 Percebemos ainda, que alguns Estados da Europa sob influencia do 
pensamento Iluminista1, em alguns momentos de suas histórias passavam por 
complicadas formas de expansão territorial e econômica em busca da consolidação 
de seus impérios, e com isso, acabaram criando atritos externos em formas de 
guerras que chegavam a durar décadas. Esse contexto de disputas e guerras deu 
origem a diversas maneiras de manipulação de corpos humanos, impregnando uma 
ideologia2 a favor do nacionalismo que acabou dando suporte para a criação de 
modelos ginásticos em diversos Estados europeus, que tinham a função de educar 
corpos e prepará-los para proteger a pátria no caso de uma possível guerra. 
 
 Na contramão dos modelos ginásticos europeus estava a Inglaterra, que tinha 
também a intenção de se tornar imperialista, mas utilizando de outros mecanismos 
para fortalecer a sua força militar. Percebemos; que pelo fato dela ser uma ilha ela 

                                                           
1 Para Brugger (1977, p. 223) O termo iluminismo denomina o movimento cultural e intelectual que 

pretende dominar pela razão a problemática total do homem. 

 
2 Para Silva; et al (1986, p. 570) O termo ideologia é um conjunto de convicções e conceitos 

(concretos e normativos) que pretendem explicar fenômenos sociais complexos com o objetivo de 
orientar e simplificar as escolhas sócio-políticas que se apresentam a indivíduos e grupos.  
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tinha a preocupação em desenvolver tecnologia naval para se proteger da invasão 
inimiga. 
 
 Segundo Betti (1991, p. 44): 
 

[...] A disciplina e o treinamento físico impostos aos povos nos países 
continentais, visando à defesa nacional, não se fizeram necessários na 
Inglaterra, pois sua posição geográfica isolada e sua poderosa marinha 
livraram-na de invasões estrangeiras. Por isso sua maior contribuição 
não foi no campo ginástico, mas do esporte [...]. 

 
 As práticas esportivas modernas surgiram na Inglaterra, mais especificamente 
na Grã-Bretanha e os esportes se firmaram como práticas do povo inglês a partir do 
século XVIII, onde a nobreza o utilizava como um meio para se alcançar a uma vida 
saudável, uma forma de ocupação de tempo livre e uma maneira de manter o 
controle social sobre a população (GIAMPIERO, 1989). 
 
 Este trabalho traça algumas de nossas inquietações frente às relações 
mercadológicas estabelecidas com o esporte profissional no decorrer de suas 
transformações ocorridas com o advento do capitalismo tardio. 
 
 Para isso, utilizamos como princípio teórico/metodológico desse estudo o 
conceito de Indústria Cultural3, desenvolvido por Theodor Adorno e Max Hokheimer 
os quais nos auxiliaram no processo de desvelamento das relações contidas no 
esporte, principalmente àquelas atinentes à sua mercantilização e moralização. 
Assim, em nossa análise, buscamos compreender as relações que se estabelecem 
historicamente no esporte profissional, que por meio de suas práticas acabam 
mecanizando e padronizando movimentos corporais. Buscamos entender quais os 
mecanismos que fazem do esporte profissional um meio propício para vender 
produtos ligados a performance e quais os mecanismos utilizados para se chegar à 
moralização e repressão dos instintos a partir das contradições sociais dessa 
prática. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3 Para Silva (apud CONH, 1986, p. 53) O termo Indústria Cultural empregado por Adorno e 

Horkheimer em 1947 no livro “Dialética do Esclarecimento”, teve como objetivo substituir a expressão 
“cultura de massas” que, segundo os autores, induziria ao engodo produzindo a impressão de que 
esta cultura bastaria espontaneamente da própria massa, ou da arte popular. Conforme chama a 
atenção Adorno, a indústria cultural distingue-se radicalmente da cultura popular e não é algo que 
emerge da cultura espontânea das massas, mas que se submete a um planejamento prévio, tendo 
em vista a produção de produtos adaptados ao consumo das massas e determina em grande medida 
este consumo. 
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O SOBREVIVENTE 

 
-A Cyro dos Anjos- 

 
Impossível compor um poema a essa altura da revolução da humanidade. 
 
Impossível escrever um poema – uma linha de verdadeira poesia. 
 
O último trovador morreu em 1914. 
 
Tinha um nome de que ninguém se lembra mais. 
 
Há máquinas terrivelmente complicadas para as necessidades mais simples. 
 
Se quer fumar um charuto aperte um botão. 
 
Paletós abotoam-se por eletricidade. 
 
Amor se faz pelo sem–fio. 
 
Não precisa estômago para digestão. 
 
Um sábio declarou a O Jornal que ainda falta muito para atingirmos um nível 
razoável de cultura. Mas até lá, felizmente, estarei morto. 
 
Os homens não melhoram 
 
E matam–se como percevejos. 
 
Os percevejos heróicos renascem. 
 
Inabitável, o mundo é cada vez mais habitado. 
 
E se os olhos reaprendessem a chorar seria um segundo dilúvio 
 
(Desconfio que escrevi um poema.) 
 

Carlos Drummond de Andrade 
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A INDÚSTRIA CULTURAL 
 
 Percebemos nesse poema que Drummond faz críticas aos mecanismos 
tecnológicos desenvolvidos pelos homens que em nada facilitam a vida deles. 
Adorno e Horkheimer no livro Dialética do Esclarecimento, num ensaio voltado ao 
Conceito de Esclarecimento fazem uma crítica a racionalização técnica contida no 
discurso iluminista de filósofos como Kant e Hegel, que viam a racionalização como 
um instrumento de libertação do homem para que alcançasse através dela a sua 
autonomia. 
 Pelos saberes técnicos produzidos pelos homens, podemos compreender que 
eles sempre buscaram mecanismos para dominar os fenômenos naturais e os 
outros homens, mas todo esse saber racionalizado nada mais é do que a própria 
destruição humana, pois com todas essas parafernálias tecnológicas desenvolveu-
se um processo de alienação4 e de desencantamento de suas relações históricas. 
Portanto; o mito da razão é autoritário e desumano (ADORNO; HORKHEIMER, 
1986). 
 
 Adorno e Horkheimer deixam evidente o papel da técnica, “[...] A 
racionalidade técnica hoje é a racionalidade da própria dominação. Ela é o caráter 
compulsivo da sociedade alienada de si mesma” (ADORNO; HORKHEIMER, 1986, 
p. 114). 
 
 A técnica se apoderou de alguns princípios que norteiam a cultura popular 
adentrando nessa cultura e fazendo com que o que antes tinha importância a partir 
de seus valores históricos e de suas relações com outros indivíduos, como o caso 
das obras de arte, se tornasse algo superficial perdendo o seu sentido de acordo 
com a utilização de alguns mecanismos técnicos que acabam superficialmente 
impondo outros valores. 
 
 A partir daí, percebemos que a técnica levou a cultural ao caos, pois a tudo é 
embutida uma semelhança. As estruturas culturais nos países capitalistas são 
semelhantes podendo ser exemplificado o caso do cinema, da música, e da 
literatura onde existe uma indústria do consumo envolvida com a venda de produtos 
a uma “população de iguais”. 
 
 Segundo Adorno e Horkheimer (1986, p. 113): 
 

[...] Os prédios mais antigos em torno dos centros urbanos já parecem 
slums5 e os novosbungalows6 na periferia da cidade já proclamam, 
como as frágeis construções das feiras internacionais, o louvor do 

                                                           
4 Para Silva; et al (1986, p.38) Considera-se alienação o estado ou o resultado da conformidade 

perante expectativas institucionais em papéis sociais segmentados, nos quais o desempenho de 
funções especializadas, determinado pela divisão do trabalho e pelo sistema de dominância de certos 
grupos, priva a personalidade total das oportunidades de exercer corretamente um conjunto racional 
e assim de aplicar sua força criativa para influenciar as condições de sua própria existência. 
 
5 Cortiços (N. do T.) 

 
6 Improvisação Jazzística. (N. do T.) 

 



Congresso Paulistano de Educação Física Escolar 
2005 

progresso técnico e convidam a descartá-los como latas de conserva 
após um breve período de uso [...]. 

 
 Os produtos que num primeiro momento nos serviam como forma de 
satisfação e estilos próprios acabam nos padronizando e dando sentido próprio a 
nossa existência a partir das condições de consumo (ADORNO; HORKHEIMER, 
1986). 
 
 E mais adiante Adorno e Horkheimer (1986, p. 137): 
 

[...] a indústria cultural só se interessa pelos homens como clientes e 
empregados e de fato, reproduziu a humanidade inteira, bem como em 
cada um de seus elementos, a essa fórmula exaustiva. Conforme o 
aspecto determinante em cada caso, a ideologia dá ênfase ao 
planejamento ou ao acaso, à técnica ou à vida, à civilização ou à 
alienação [...]. 

 
 Nesse contexto percebemos que as questões das práticas esportivas 
inseridas no capitalismo tardio acabaram reaparecendo com maior importância, pois 
houve todo um processo de reesignificação que acabou dando suporte para a 
criação de uma indústria que se interessa em vender produtos associados ao 
desempenho humano e a modelos de corpos de atletas vencedores. 
 
 
O ESPORTE DE MASSA E A DOMINAÇÃO DO CORPO 
 
 Falar sobre esporte na atual fase da modernidade nos levam a observar 
alguns fenômenos que dizem respeito a formas em que foram valorizados os corpos 
humanos. À parte isso, surgem algumas reflexões acerca da utilização dos corpos 
de desportistas com o desenvolvimento da indústria do espetáculo. 
 
 Segundo Bruel (1991, p. 11): 
 

[...] A sociedade atual valoriza muito o corpo estético, que não evolui 
nas mesmas velocidades das mudanças dos padrões de corpo imposto 
pelas mesmas. Este modelo obedece mais à moda que a qualquer 
dado imanente da natureza do homem. Sendo assim, esses padrões 
estéticos pertencem mais ao mundo do parecer do que do ser. Assim, 
os corpos tornam-se nova mercadoria a ser consumida através de 
diversas formas, como a maquilagem, a vestimenta, os esportes da 
moda, etc [...]. 

 
 Percebemos que o esporte espetáculo hoje tem a função se suprir certas 
necessidades da indústria do consumo, e com isso, não valorizando o que há de 
mais importante nessa prática corporal. Percebemos que ele ao invés de ajudar no 
desenvolvimento de algumas capacidades e habilidades de movimento motor, 
acabou especializando e padronizando alguns movimentos físicos em função da 
necessidade de vencer a qualquer maneira. Podemos exemplificar a utilização de 
movimentos de braços utilizados na prática do remo, onde se exige o 
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desenvolvimento de movimentos padronizados e mecânicos de alguns membros 
superiores para melhorar o rendimento. 
 
 Isso acaba induzindo a uma especialização precoce, igualmente necessária 
para melhorar e apressar os mecanismos de produção industrial estabelecido no 
capitalismo tardio. Podemos dizer que esses movimentos são séries repetitivas, 
como a revolucionária técnica do fordismo, que foi utilizada para acelerar a produção 
de carros de uma maneira mais rápida e consistente, dividindo a produção em 
séries. 
 
 Segundo Freire (1982, p. 89): 
 

[...] A produção em série, como organização de trabalho humano é, 
possivelmente, dos mais instrumentais fatores de massificação do 
homem no mundo altamente técnico atual. Ao exigir dele 
comportamento mecanizado pela repetição de um mesmo ato, com que 
se realiza uma parte apenas da totalidade da obra, de que se 
desvincula, “domestica-o”. corta-lhe os horizontes com a estreiteza da 
especialização exagerada. Faz dele um ser passivo. Medroso. Ingênuo. 
Daí, a sua grande contradição: a ampliação das esferas de participação 
e o perigo de esta ampliação sofrer distorção com a limitação da 
criticidade, pelo especialismo exagerado na produção em série [...].    

 
 Essa padronização de movimentos humanos repetitivos leva a crer que há 
uma necessidade crescente no sistema capitalista de padronizar as pessoas e com 
isso tira-se parte do movimento, da reflexão e da sensibilidade do corpo humano. 
 
 Segundo Adorno e Horkeimer (1986, p. 122): 
 

[...] O conceito do estilo autêntico torna-se transparente na indústria 
cultural como um equivalente estético da dominação. A idéia do estilo 
como uma conformidade a leis meramente estéticas é uma fantasia 
romântica retrospectiva. O que se exprime na unidade do estilo não 
apenas da Idade Média cristã, mas também do Renascimento, é a 
estrutura diversificada do poder social, não a experiência obscura dos 
dominados que encerrava o universal [...]. 

 
 Como percebemos com Adorno e Horkheimer, o estilo próprio produzido pela 
indústria cultural acaba sendo o estilo da dominação; portanto, as práticas esportivas 
profissionais deram subsídios para a criação de uma imensa fábrica de materiais 
esportivos que alimenta a indústria da perfeição corpórea, pois o ídolo do esporte 
está em evidência. A todo o momento ele é colocado como um modelo a ser seguido 
sendo observado o seu bom comportamento individual frente a certas situações que 
garantem o funcionamento das formas de manutenção social. “[...] Os talentos já 
pertencem à indústria cultural muito antes de serem apresentados por ela: de outro 
modo não se interagiam tão fervorosamente [...]” (ADORNO; HORKHEIMER, 1986, 
p. 115). 
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 Como já foi salientada, a mídia cumpre o papel de criar mitos esportistas, 
pessoas que conseguem se diferenciar das demais pelas suas capacidades de 
executar tais movimentos que chagam próximos ao funcionamento de uma máquina. 
 
 Com toda essa problemática percebemos que o ídolo além de ser um 
exemplo para as massas populares traz consigo algo de essencial para seu sucesso 
profissional, no caso produtos de uma indústria cultural que cumprem o papel de 
mostrar como alcançar de maneira correta a felicidade. Esses produtos esportivos, 
na sua grande maioria, vêm vinculados a performance de alguns atletas, que 
conforme a mídia, são semideuses. Os produtos dessa indústria causam um grande 
impacto na sociedade, faz as massas os consumirem apenas com o objetivo 
substituir a satisfação de algumas necessidades vitais esquecidas e reprimidas com 
o advento da modernidade. Muitas pessoas compram produtos da grande indústria 
de materiais esportivos com o intuito de buscar o sucesso profissional que lhes 
faltam, espelhando-se em alguns atletas considerados fenômenos. Desta forma 
parece se confirmar aqui o seguinte raciocínio de Freud (1997, p. 7): 
 
 É impossível fugir a impressão de que as pessoas comumente empregam 
falsos padrões de avaliação – isto é, de que buscam poder, sucesso e riqueza para 
elas mesmas e os admiram nos outros, subestimando tudo aquilo que 
verdadeiramente tem valor na vida [...]. 
 
 Freud faz uma análise de como as pessoas acabam buscando a satisfação de 
seus problemas interpessoais em coisas que conseguem enganar o aparelho 
psíquico7. Assim; busca-se manter o afastamento dos relacionamentos humanos, ao 
qual a sua teoria atribui a maior fonte de sofrimento humano. 
 
 Portanto, esses produtos cujos valores de troca se acentuam servem apenas 
para satisfazer as necessidades individuais de cada pessoa. A todo o momento o 
sistema capitalista inova nos processos de desumanização do ser humano, se 
espelhando em produtos que podem trazer satisfações ilusórias sem muito esforço 
do aparelho psíquico. A satisfação contida nesses produtos acirra as 
individualidades sociais e o ser humano tende a cada vez mais perder a sua 
humanização tanto pelo acirramento das individualidades como pela falta de 
sensibilidade. 
  
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 Deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar... ir pra não chorar. 
 
 Quero assistir ao sol nascer, ver as águas do rio correr... ouvir os pássaros 
cantar eu quero nascer, quero viver... Se alguém por mim me perguntar diga que só 
vou voltar quando me encontrar... (PRECISO ME ENCONTRAR – CANDEIA) 
 

                                                           
7 Para Laplanches; Pontalis (1970, p. 64) Aparelho psíquico ou mental significa a expressão que 

sublinha certas características que a teoria freudiana atribui ao psiquismo: a sua capacidade de 
transmitir e transformar uma energia determinada e a sua diferenciação em sistemas. 
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 Em Theodor Adorno e Max Horkheimer percebemos que houve significativas 
transformações ligadas a relações de consumo de produtos. A indústria cultural está 
pronta para colocar esses produtos diretamente para as massas populares 
consumirem e com isso, tira-se todo o caráter crítico das manifestações culturais que 
estão ligadas à cultura em geral. Através disso; percebemos que as pessoas que 
consomem os produtos dessa indústria acabam se tornando o verdadeiro objeto 
dessa relação de consumo. Por não haver uma relação crítica entre o ser humano e 
os produtos consumidos a indústria cultural acaba impondo uma revolução técnica 
em produtos que não diferenciam em nada de outros já contidos no mercado. “[...] 
Quanto mais desumanizada sua ação e seu conteúdo, mais ativa e bem-sucedida é 
a sua propaganda de personalidades supostamente grandes o seu recurso ao tom 
meloso” (COHN, 1986, p. 95). 
 
 E mais adiante Cohn (1986, p. 99): 
 

[...] A satisfação compensatória que a indústria cultural oferece às 
pessoas ao despertar nelas a sensação confortável de que o mundo 
está em ordem, frusta-as na própria felicidade que ela ilusoriamente 
lhes propicia. O efeito do conjunto da indústria cultural é o de uma anti-
desmistificação, a de um anti-iluminismo ( anti-Aufklãrung); nela, como 
Horkheimer e eu dissemos, a desmistificação, a Aufklãrung, a saber, a 
dominação técnica progressiva, se transforma em engodo das massas, 
isto é, um meio de tolher a sua consciência. 

 
 Assim percebemos que o esporte profissional nesse contexto tem uma 
intensa relação com o consumo de produtos que acabam acirrando as 
desigualdades sociais. Para suprir a necessidade de venda muitas mercadorias vêm 
associadas à facilitação da vida. 
 
 Percebemos também que esses produtos estão ligados a padrões 
disciplinadores de corpos, como o caso da busca excessiva pela vitória a ser 
alcançada a qualquer maneira. 
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