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RESUMO 

Este estudo tem por preocupação central a inserção da psicologia social crítica no debate 

contemporâneo acerca da esportividade como valor-signo mediatizado pelo mercado, 

considerando a experiência dos sujeitos no uso e domínio das novas tecnologias. No contexto 

da cibercultura, problematiza os imperativos culturais da esportividade, refletindo sobre como 

os sujeitos se apropriam deles, como um vetor significativo de produção de suas 

subjetividades. Portanto, objetivamos analisar de que forma o valor sígnico de esportividade é 

utilizado, em aliança com o consumo e as novas tecnologias, na produção de um homem 

constituído por meio do contato com a onipresente máquina hipertecnológica. A tese a ser 

defendida é a de que a esportividade congrega valores cultuados socialmente, ajusta-se de 

forma lucrativa e se imiscui nas práticas humanas como uma racionalidade ideal para os 

propósitos de exploração capitalista, direcionada ao homem-maquinizado. Retomamos a 

discussão da Indústria Cultural, atualizada com as noções oriundas da cibercultura e das redes 

sociais, como instância simbólica e fonte produtora de novas constituições humanas, 

crescentemente mediadas pela tecnologia. Partimos do referencial teórico frankfurtiano para 

compreender e analisar as manifestações em redes sociais dos indivíduos, hoje, constituídos 

pela interação intensificada com as máquinas comunicacionais e tecnológicas. 

Metodologicamente, trata-se de uma pesquisa teórico-empírica, de natureza qualitativa e de 

inspiração crítica, em que nos valemos da proposta da teoria crítica, cuja abordagem 

micrológica concebe o particular como um valioso índice que remete ao todo. Deste modo, 

elegemos o fenômeno da esportividade para investigação como um índice capaz de desvelar a 

totalidade dos ideais culturais relevantes na contemporaneidade. Por meio do recorte da 

esportividade, buscamos estabelecer relações com os campos do trabalho, lazer e consumo. 

Em seu desenvolvimento, primeiramente, discutimos as atuais formas de produção científica, 

a partir das relações entre razão instrumental, tecnologia e maquinização do homem e 

exploramos as noções de técnica e tecnologia (Escola de Frankfurt), atualizando essa 

discussão com pensadores contemporâneos para evidenciar as características desse constructo 

histórico definido como homem-máquina. Em seguida, apontamos elementos históricos 

ligados ao esporte e suas vinculações com os valores mercantis encontrados nos signos 

contemporâneos de esportividade e descrevemos o ciberespaço e seus aspectos tecnoculturais 

como campo de comunicação interativa entre indivíduos e as redes virtuais. Visamos, assim, a 

uma análise sobre a ocupação desse ambiente virtual, resultante do grande avanço das 

tecnologias da informação e comunicação, pelos signos de esportividade como ideal de 
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performance do homem contemporâneo. Em nossas análises, descrevemos redes sociais com 

foco nas atividades físico-esportivas, lazer não esportivo, sociabiidade tecnológica e trabalho. 

Sistematizamos os signos de esportividade em 4 categorias de expressões temáticas: 1) 

Instrumentalização Racional no Lúdico; 2) Espetáculo das máquinas esportivizadas; 3) 

Sacrifícios e doações/doar e doer;  4) Insígnias dos Rankings, recordes e façanhas.   Deste 

modo, buscamos contribuir com a reflexão, a partir de uma análise teórico-crítica, sobre as 

implicações psicossociais e éticas da atual adoção do ideal de esportividade para diversas 

esferas da vida humana. 

Palavras-chave: Psicologia Social Crítica. Cibercultura. Tecnologia. Esportividade. 

Subjetividade. 
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ABSTRACT 

 

This essay has as its main concern the insertion of the Critical Social Psychology in the 

contemporaneous debate about the sportivity as a signic value mediatized by the market, 

considering the experience of subjects in the usage and control of new technologies. In the 

cyberculture context, the sportivity cultural imperatives are problematized, reflecting on how 

subjetcs apropriate such values as a significant vector of production of their subjetivities. 

Therefore, we objet to analysethe way the sportivity signic value is used, in alliance with 

consumption and new technologies in the production of a man constituted  through the ever- 

present hyertechnological machine. The thesis to be deffended is that the sportivity holds 

values socially worshiped/valued, it is projected in a profitable way and it mingles into human 

practices as an ideal rationalityto the purposes of the capitalistic exploitation directed to the 

machined-man. We revisit the Culture Industry discussion, updated with the concepts brought 

up from the cyberculture and social networks as a symbolic figure and producing source of 

new human constitutions, risingly mediated by technology. From the frankfurtian theoretical 

we aim at comprehending and analyzing thepersonal publicization in social networks, at 

present, constituted by the intensified interaction with the communicational and technological 

machines. Methodologicly, it is an empirical-theoretical research of qualitative nature and 

critical inspiration, in which we are guided by the Critical Theory proposal, whose 

micrological approach conceives the particular as a valuable index addressed to the whole 

scenario. This way, the sportivity phenomenom is elected for investigation as an index 

capable of disclosing a totality of cultural ideals relevant in contemporaneity. Through the 

sportivity prisma, we aim at establishing relations with work, leisure and consumption fields. 

In its development, firstly, current forms of scientifical productions are discussed and from 

the relations among instrumental rationality, technology e and human macinizing we explore 

concepts of technique and technology (Frankfurt School), updating this discussionwith 

contemporary authorsto display charecteristics of this historical construct defined as Man-

chine.Afterwards, historical elemnets linked to sports are pointed outand its associations with 

market values found in contemporaneous signs sportivity and we describe cyberspace and 

technocultural aspects as a field of interactive communication among subjects and virtual 

networks. Thus, we object an analysis on the occupation of this virtual ambience, which is 

result of the great advances in Communication and Information technologies, via sportivity 

signs as ideals of performanceof the contemporary human. In our analysis, we have described 
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social networks focused on physical and sports activities, non-sports-like leisure activities, 

technological sociability activities and work activities. We have arranged the presentation of 

the sportivity signs divided into  category groups named 1) serious games; 2) spectacle of 

sportivized machines; 3) sacrifices and pain devotion;  4) Badges of rankings, records and 

deeds. This way, from a theoretical-critical analysis, we search for a contribution to the 

reflection on ethical and  psychosocial implications of the current adoption of the sportivity 

ideal to various espheres of human life. 

Key Words: Critical Social Psychology. Ciberculture. Technology. Subjectivity. Sportivity. 
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RESUMEN 

 

Esta pesquisa tiene por preocupación central la inserción de la psicología social crítica en el 

debate contemporáneo acerca de la deportividad como valor-signo mediado por el mercado, 

considerando la experiencia de los sujetos en el uso y dominio de las nuevas tecnologías. En 

el contexto de la cibercultura, problematiza los imperativos culturales de la deportividad, 

reflexionando sobre cómo los sujetos se apropian de ellos, como un vector significativo de 

producción de sus subjetividades. Por lo tanto, objetivamos analizar de qué forma el valor 

sígnico de esportividad es utilizado, en alianza con el consumo y las nuevas tecnologías, en la 

producción de un hombre constituido por medio del contacto con la omnipresente máquina 

hipertecnológica. La tesis a ser defendida es la de que la deportividad congrega valores 

cultivados socialmente, se ajusta de forma lucrativa y se inmiscuye en las prácticas humanas 

como una racionalidad ideal para los propósitos de exploración capitalista, dirigida al hombre-

maquinizado. Retomamos la discusión de la Industria Cultural, actualizada con las nociones 

oriundas de la cibercultura y de las redes sociales, como instancia simbólica y fuente 

productora de nuevas constituciones humanas, crecientemente mediadas por la tecnología. 

Partimos del referencial teórico frankfurtiano para comprender y analizar las manifestaciones 

en redes sociales de los individuos, hoy, constituidos por la interacción intensificada con las 

máquinas comunicacionales y tecnológicas. Metodológicamente, se trata de una investigación 

teórico-empírica, de naturaleza cualitativa y de inspiración crítica, en que nos valemos de la 

propuesta de la teoría crítica, cuyo enfoque micrológico concibe lo particular como un valioso 

índice que remite al todo. De este modo, elegimos el fenómeno de la deportividad para 

investigación como un índice capaz de desvelar la totalidad de los ideales culturales 

relevantes en la contemporaneidad. Por medio del recorte de la deportividad, buscamos 

establecer relaciones con los campos del trabajo, ocio y consumo. En su desarrollo, primero, 

discutimos las actuales formas de producción científica, a partir de las relaciones entre razón 

instrumental, tecnología y maquinización del hombre y exploramos las nociones de técnica y 

tecnología (Escuela de Frankfurt), actualizando esa discusión con pensadores contemporáneos 

para evidenciar las características de este constructo histórico definido como hombre-

máquina. En seguida, apuntamos elementos históricos ligados al deporte y sus vinculaciones 

con los valores mercantiles encontrados en los signos contemporáneos de deportividad y 

describimos el ciberespacio y sus aspectos tecnoculturales como campo de comunicación 

interactiva entre individuos y las redes virtuales. En este sentido, se trata de un análisis sobre 

la ocupación de ese ambiente virtual, resultante del gran avance de las tecnologías de la 
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información y comunicación, por los signos de deportividad como ideal de performance del 

hombre contemporáneo. En nuestros análisis, describimos redes sociales con foco en las 

actividades físico-deportivas, ocio no deportivo, sociabilidad tecnológica y trabajo. 

Sistematizamos los signos de deportividad en cuatro categorías de expresiones temáticas: 1) 

Juego serio o lúdico sin broma; 2) Espectáculo de las máquinas deportivas; 3) Sacrifícios e 

doações/doar e doer Sacrificios y donaciones / entregar y sufrir; 4) Insignias de las filas, 

récords y hazañas. De este modo, buscamos contribuir con la reflexión, a partir de un análisis 

teórico-crítico, sobre las implicaciones psicosociales y éticas de la actual adopción del ideal 

de deportividad para diversas esferas de la vida humana. 

Palabras clave: Psicología Social Crítica. Cibercultura. Tecnología. Deportividad. 

Subjetividad 
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1. INTRODUÇÃO  

 
 

“Nós sabemos o que somos, mas não o que podemos nos tornar” 

(William Shakespeare). 

  

A subjetividade humana se transforma sob influência do meio social e dos suportes 

culturais com os quais interage, assim como, o meio social e dos suportes culturais são 

afetados por subjetividades, num processo dialético de mútua transformação. Diante das 

intensas transformações socioculturais empreendidas pelo incessante motor da tecnologia, 

direcionamos nossa preocupação para o primeiro termo da asserção acima, preocupados com 

algumas características sócio-culturais da contemporaneidade, em especial no que concerne 

aos signos de esportividade como vetores de produção de subjetividades. Interessa-nos, 

portanto, analisar de que modo os valores cultuados no esporte são reproduzidos no mercado 

como signos para apropriação dos sujeitos,  produzindo um ser humano em contínuo 

reversionamento impulsionado pela cultura do consumo e as novas tecnologias.  

Desta maneira, ao tratarmos os signos de esportividade, somos levados a buscar uma 

compreensão destes, em publicações dos sujeitos nas redes sociais que remetem à 

esportividade por meio de representações, produzindo significacões ligadas ao esporte e seus 

elementos característicos. Para isto, buscaremos estudos sobre a sociogênese do esporte como 

atividade desenvolvida a partir do lúdico encontrado nos jogos e brincadeiras realizados no 

tempo livre do ócio. Assim como, observaremos as transformações que produziram os 

esportes e sua cultura com o desenvolvimento da sociedade industrial e seus meios de 

controle e dominação das consciências.  

A origem desta pesquisa é motivada por estudos anteriores (QUEIROZ NETO, 2013), 

em que o conceito de “Culto da Performance” foi analisado, ensejando categorias inter-

relacionadas ligadas aos discursos do empreendedorismo, do consumismo hedonista e da 

esportividade. O valor signo
1
 (BAUDRILLARD, 2008) eleito para análise nesta proposta de 

                                                           
1
 Para efeito de esclarecimento, a lógica do consumo apoia-se na expressão “valor signo” que designa, segundo 

Baudrillard, o modo como a publicidade investe os produtos de atributos humanos além de sua funcionalidade, 

cambialidade e “simbolicidade”. Segundo o autor, “A lógica do consumo define-se como manipulação de 

signos. Encontram-se ausentes os valores simbólicos de criação e a relação simbólica de interioridade; funda-se 

toda a exterioridade. O objeto perde a finalidade objetiva e a respectiva função, tornando-se o termo de uma 

combinatória muito mais vasta de conjuntos de objetos, em que o seu valor é de relação. Por outro lado, 

desaparece o seu sentido simbólico e o seu estatuto antropomórfico milenário, tendendo a esgotar-se num 

discurso de conotações, também elas relativas umas ás outras no quadro de um sistema cultural totalitário, isto 

é, que pode integrar todas as significações, seja qual for a respectiva origem” (2008, p. 146). 
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pesquisa é a “esportividade”, incorporada nos produtos e imagens de consumo, concebido 

como atributo humano ofertado via publicidade e comunicações, no mundo virtual. Reflexões 

obtidas sobre esses estudos acerca do culto da performance (EHRENBERG, 2010) nos 

chamaram a atenção para a grande profusão de produções publicitárias nas quais os signos da 

esportividade figuravam como promotores de vendas com base em algumas estratégias de 

“marketing” detectadas. 

Tais signos, podem ser expressos de diversas formas, a saber: incentivo à 

competitividade individual e corporativa no âmbito do trabalho; estímulo ao risco próprio do 

“esporte aventureiro” nos negócios; estabelecimento de recordes pessoais; conclamação de 

vitória financeira aos moldes das vitórias no atletismo; constituição e valoração de um corpo 

atlético pronto para a visibilidade e esculpido tal como os corpos de esportistas (mesmo que 

por processos cirúrgicos, farmacológicos ou ainda tecnológicos). Essa performática 

espetacular e exibicionista nas imagens esportistas publicitárias, produzidas e compartilhadas 

dispensa, por vezes, a interação social que poderia se pressupor no esporte, exaltando-o 

predominantemente em seu vetor competitivo, narcísico e exibicionista. O que vale é aparecer 

e parecer esportivo, atlético e pronto para vencer quaisquer desafios, superando riscos 

destemidamente. Ehrenberg (2010) destaca que “[...] a forma física e a aparência corporal não 

estão mais alojados no registro privado (...): a prática dos esportes diz respeito à eficácia de 

sua inserção profissional numa empresa” (p. 20).  

No decorrer do último século, o esporte profissional deixou de ser julgado como 

marginal, ligado à improdutividade e ao passatempo, e se tornou um caminho para mobilizar 

os indivíduos sob a influência das celebridades esportivas, dos feitos empreendedores 

vitoriosos e da visibilidade espetaculizada dos corpos. Segundo Ehrenberg (2010), “o esporte 

simboliza e promove a imagem do indivíduo autônomo, produzindo tanto sua saúde, sua 

aparência física, quanto sua implicação na vida profissional como empreendedor de sua 

própria existência” (p. 26).  

Portanto, desde as inquietações iniciadas com a pesquisa de mestrado, já referidas, elegemos, 

pois, os “signos de esportividade” para evidenciar a relação com o mercado que lucra com o 

amparo na adoção de performances modeladas, assemelhadas ao esporte, assim como os 

pontos de comum encontro entre o indivíduo eficaz e empreendedora e a prática esportiva. 

Esta escolha por investigar os signos de esportividade nas manifestações dos indivíduos 

também se justifica por haver uma relação de proximidade e semelhança entre o esporte e a 

sociedade capitalista. Tal proximidade possibilitou que os esportes recebessem 

transformações, como sugere Bracht (1997), reportando a ideia de outros pensadores que o 
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tematizaram:  “autores como Eichberg e Rigauer entendem que alguns princípios que 

passaram a reger a sociedade capitalista industrial acabaram sendo incorporados pelo esporte, 

como foi o caso do princípio do rendimento.” (BRACHT, 1997, p.11). Em seu livro 

Sociologia Crítica do Esporte, para justificar a magnitude do fenômeno esportivo hoje e a 

necessidade de pensarmos criticamente sobre essas manifestações, Bracht (1997) assinala que  

 

[...] o esporte é um dos fenômenos mais expressivos deste século. Sem dúvida, o 

esporte faz hoje parte, de uma ou de outra forma, da vida da maioria das pessoas em 

todo mundo. Tão rápido e tão “ferozmente” quanto o capitalismo, o esporte 

expandiu-se a partir da Europa para o mundo todo e tornou-se a expressão 

hegemônica no âmbito da cultura corporal do movimento (p. 05). 

 

A grande difusão descrita mostra a relação de proximidade e dependência do esporte 

com as tecnologias que se desenvolveram tanto para constituir o âmbito esportivo com um 

segmento cultural preponderante quanto para o fomento e aplicação de conhecimento 

científico sobre as práticas esportivas que se tornaram campo de competição entre indivíduos, 

nações e ideologias. Sobre esta questão, Vaz (2003) assinala que o esporte “foi uma das mais 

fortes expressões da Guerra Fria travada entre as duas superpotências de então, tanto de forma 

direta entre si, quanto indireta pelos países que compunham seus blocos de força” (p. 01). A 

contribuição da tecnologia acelerando os processos de comunicação possibilitou a ressaltada 

influência do esporte de alta performance como modelo ideal de prática cotidiana (esporte 

participação), resultando também em um esporte-educação substancialmente moldado pelo 

contato com o espetáculo esportivo transmitido por todo o planeta.  Consequentemente, 

“muito em função dessa disputa, o treinamento desportivo desenvolveu-se de forma 

espantosa” (p. 02).   

Como exemplo deste desenvolvimento partilhado entre esporte e tecnologia, existem 

redes sociais próprias de equipamentos esportivos e aplicativos para telefones celulares que 

auxiliam a metrificação e a computação de marcas e recordes. Diferente do que se pode 

pensar, esta tecnologia de monitoramento de resultados está disponível para o “indivíduo 

comum” e, cada vez mais, os recursos de toda sorte para o treinamento esportivo não são 

privilégios dos atletas profissionais. Como exemplo, aliméticos e nutracêuticos
2
 são ofertados 

                                                           
2
 “Este termo “alimético”, observado nas publicidades, parece ser oriundo da união entre o que é alimentar e 

dietético. Implica-se, assim, no âmbito alimentar, um controle rigoroso do que se ingere, tendo em vista o 

emagrecimento ou manutenção do corpo desejado para ser exibido” (QUEIROZ NETO, 2013, p. 186). O termo 

“nutracêutico” é uma aglutinação das palavras nutricional e farmacêutico. Assim, este misto de medicação e 

suplemento nutricional, produto resultante do desenvolvimento de pesquisas científico-tecnológicas, são 

financiadas por indústrias destes ramos do mercado, remetendo aos consumidores suas descobertas com a 

“comprovação científica”, via publicidade. (P. 190) 
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cotidiana e irrestritamente nas seções dos supermercados e farmácias, popularizando um tipo 

de comércio cada vez mais presente na paisagem urbana: as lojas de suplemento alimentar. 

Curiosamente, entre estes produtos destinados para uso, antes, durante e depois da atividade 

física, o vocabulário bélico é difundido, levando a ideia da guerra para o ideário da preparação 

físico-esportiva.  Neste cenário,  se multiplicam as academias de ginástica e musculação e as 

novas modalidades de práticas corporais/esportivas que surgem arrastando seguidores 

movidos pelas novidades do mundo fitness ou pelas promessas de transformação corporal e 

pertencimento social reconfigurados. Observamos atualmente a “febre” do crossfit que 

mobiliza apaixonados e dependentes declaradamente orgulhosos nas redes sociais. Na cidade 

de Fortaleza, uma das equipes desta modalidade adotou o lema “aqui a máquina é você”, 

compartilhado nos perfis dos praticantes através do marcador (hashtag) #aquiamaquinaévocê.  

Nas capitais brasileiras os calendários são marcados por corridas de rua nas quais 

centenas ou mesmo milhares de pessoas competem divididos em diversas categorias, de modo 

a garantir a justiça ao premiar aqueles vitoriosos nos percursos de 5, 10, 15, 21 ou até mesmo 

a distância olímpica da  maratona: 42,2 quilômetros. Também em Fortaleza ocorre uma etapa 

do IronMan (homem de ferro), marca registrada que realiza 5 etapas no Brasil para atribuir 

título àqueles que conseguem, além de completar uma maratona de corrida, realizar os 3,8 km 

de natação e 180,2 km de ciclismo. Corredores amadores misturam-se aos profissionais e 

literalmente viajam o mundo adquirindo o título de maratonista, exibido nas redes sociais com 

a marcação #soumaratonista ou #ironman.   

Feitos épicos ao modelo do esporte-aventura, como ir de Salvador-BA ao Alasca-EUA 

de bicicleta
 3

 tornam-se projetos de vida investidos de grande simbolismo e elaborados, 

aparentemente, buscando uma unicidade por vezes inusitada. Adorno (1995) já citara a “Blue 

Band”
4
 como exemplo do espírito competitivo e em busca continua de melhora, apesar de 

representar qualitativamente pouco.  Deste modo, ele questiona: “que haveria de mais 

progressista que a competição pela Blue Band no Atlântico Norte?” (p. 53). O blue ribbon ou 

                                                           
3
 Ciclistas saem do nordeste com o sonho de chegar ao Alasca de bicicleta. Tribuna do Ceará, Fortaleza, 

17/092017. http://tribunadoceara.uol.com.br/videos/gente-na-tv/ciclistas-saem-do-nordeste-brasileiro-com-o-

sonho-de-chegar-ao-alasca-de-bicicleta/, acessado em 20/10/2017. 
4
 “A Fita Azul já foi um símbolo da majestade dos transatlânticos, dos velozes navios de passageiros, em uma 

época bastante anterior á criação do avião. O prêmio era conquistado pela embarcação que fizesse em menor 

tempo a travessia do Oceano Atlântico, entre a Europa e Estados Unidos. Para os americanos, ela se chama 

Blue Ribbon. Para os franceses, Ruban Bleu. Para os alemães, Blau Band. Os britânicos a chamavam de a Fita 

Azul do Atlântico. Seja em que língua for pronunciada, sempre acende a imaginação daqueles que amam o 

mar. O grande orgulho das nações marítimas era conquistar a fita. Grandes fortunas foram  investidas, ganhas e 

perdidas e famosas linhas marítimas foram criadas e destruídas na luta pela flâmula, que só podia ser 

desfraldada pelo navio de passageiros mais rápido do mundo. Disponível em: 

https://portogente.com.br/colunistas/laire-giraud/a-fita-azul-do-atlantico-norte-24617/24617. 
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blue band, título único portado pela embarcação a realizar a travessia do atlântico norte em 

menor tempo parecia carregar uma unicidade do valor-símbolo, atribuído pelo dom adquirido 

com o feito provado.   

Em uma outra frente de desenvolvimento da esportividade mediada pela tecnologia, 

estatísticas mostram que a indústria dos games superou a indústria cinematográfica em 

lucratividade
5
 

6
 e esse produto cultural, além das produções criadas com base em projetos 

iniciados originalmente para a indústria dos games, também se relaciona com outros produtos 

oriundos da literatura, TV e cinema, além dos esportes que originam jogos de video-game. A 

conectividade e a interatividade possível em plataformas para games permitem que estes 

sejam comercializados e as compras sejam feitas dentro das próprias dinâmicas do jogo 

eletrônico. Assim, além da aquisição dos games, o consumo de itens dentro do próprio jogo, 

em uma espécie de realidade virtual, evidencia um caráter econômico que influencia o 

sucesso ou fracasso dos jogadores que participam dessas plataformas. Nesta interface 

esporte/tecnologia, testemunhamos os chamados e-sports (esportes eletrônicos) que já 

mobilizam grande quantidade de competidores em torno de “modalidades” e organizam 

compeonatos nacionais e internacionais, premiando os “atletas” vencedores com grandes 

quantias de dinheiro e patrocínios de marcas tecnológicas e esportivas. Os jovens “atletas”  

dos e-sports se constituem como um novo tipo de celebridade de super adaptados e eficientes 

no jogar tecnológico, além deles, jogadores de poker online e apostadores são outras 

atividades impulsionadas por esta esportividade nas redes. No meio virtual temos bloggers, 

vloggers e competidores de jogos eletrônicos que mostram uma interface do trabalho com 

lazer jamais vista antes na sociedade. Estes usuários da rede mundial de computadores (www) 

tornam-se também produtores de conteúdos e formadores de opinião, na medida em que 

conseguem milhões de seguidores em redes sociais e tornam-se celebridades instantâneas e 

modelos para aqueles que almejam fama e visibilidade. O próprio domínio das tecnologias 

digitais parece tornar-se um valor e ao mesmo tempo um agente de promoção de uma 

visibilidade recompensadora tanto no âmbito afetivo, quanto financeiro. Prova desta aptidão 

requerida e demandada é que: 

 

                                                           
5
 O mercado de games no mundo fatura mais que cinema e musica, somados. O Globo, Rio de Janeiro, 

25/05/2015. Disponível em: https://oglobo.globo.com/economia/o-mercado-de-games-no-mundo-fatura-mais-

que-cinema-musica-somados-16251427 Acessado em 15/10/2015. 
6
 O tamanho da indústria dos video-games [Infográfico]. Tecmundo, São Paulo, 20/04/2011. Disponível em: 

https://www.tecmundo.com.br/infografico/9708-o-tamanho-da-industria-dos-video-games-infografico-.htm 

Acessado em 15/10/2017. 
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a profissionalização dos blogs, no Brasil, ganhou um impulso extra, culminando na 

criação, em 2015, na cidade de São Paulo, de um curso universitário que tem como 

principal foco a formação de blogueiros profissionais. Trata-se do curso de Mídias 

Sociais Digitais (ARAUJO, 2016, p. 105).  

 

 

Identidades virtuais vitoriosas tornam os perfis tão ou até mais valorizados do que a 

presença física, tendo em vista que  ambos contribuem para a construção deste ‘individuo s/a’ 

(WOOD JR.; PAULA, 2010) que mescla seus investimentos  entre  a sociabilidade 

tecnológica e comunicacional nas redes sociais e a sociabilidade fora das  redes. A 

composição desta divisão de atividades pode supor inclusive atuação unicamente produzida 

para a rede e o e-business crescente. Afinal, “‘curtidas’ nas redes sociais se tornaram a moeda 

social da geração atual e foram sabiamente convertidas, pelas empresas, em dinheiro” 

(ARAÚJO, 2016, p. 96).  

Os signos do esporte não são partilhados unicamente com a tecnologia. Observamos 

também tais signos no âmbito do trabalho. Ou seja, algumas práticas e ideais comuns ao 

campo dos esportes profissionais são extrapolados e difundidos na esfera laboral, em que 

métricas e desempenhos são pensados como valorativos dos trabalhadores que competem 

entre si por salários e posições de destaque nas empresas.  

 Aqui percebemos um grande apelo ao empreendedorismo que,  num contexto neoliberal em 

que o mercado, como o grande regulador das relações entre as forças produtivas, inculpa o 

indivíduo por seus fracassos e elege a meritocracia como caminho “natural” do equilíbrio 

social. Além da importância de empreender, é possível verificar que a atuação empresarial 

dissociada de uma imagem de competidor, tanto no mercado quanto pela adoção dos signos 

da esportividade, parece figurar como insuficiente; ou seja, hoje o sucesso parece ser trilhado 

tanto no campo profissional como no meio esportivo como potencializador de performances 

individuais a serem exibidas nas redes sociais. Nesta pesquisa, o trabalho é abordado 

essencialmente como parâmetro para se avaliar os signos de esportividade associados ao 

empreendedorismo e as atuações profissionais nas redes. 

Também nas atividades de tempo livre, o espetáculo esportivo ou sua prática em toda 

sua infinidade de modalidades esportivas ou não, fetichizam-se por meio do aparato 

tecnológico, das marcas e das significações presentes nos distintivos sociais. Temos um 

entendimento de que difundem-se hoje práticas de esportes, modalidades coletivas e 

individuais, que demandam desde equipamentos como embarcações e automóveis, 

vestimentas, raquetes, bolas, calçados específicos à deslocamentos à localidades para a prática 

como o caso dos esportes radicais ou de aventura. Ou seja, investimentos de tempo e dinheiro 
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limitam as possibilidades de participação e o exercício destas esportividades é carregado de 

signos culturais e também sócioeconômicos. Com o desenvolvimento dos esportes, 

acompanhou-se um incremento na preparação física para as práticas esportivas e a própria 

preparação. A musculação e a ginástica se desvincularam do jogo/competição para ganhar 

“vida própria” e estabelecer-se como prática corporal, tornando-se também objeto de 

desenvolvimento ao propor novas técnicas de treinar e modelar o corpo por meio das 

organizações dos movimentos por meio dos ritmos, repetições e posições pensadas para uma 

otimização estética, seja do movimento ou da escultura do corpo, obtenção de força e 

resistência etc.       

A sociabilidade é um outro campo em que percebemos que a “desenvoltura” ou/ e 

adequação ao “ar de semelhança” (ADORNO; HORKHEIMER, 2002, p. 99)  da industria 

cultural promove desconhecidos ao estrelato, tornando este tipo de carisma cibercultural, por 

sua lucratividade, objeto de desejo e investimento. Como exemplo desse campo de 

desenvolvimento que surge para responder a uma demanda por esta preparação e otimização 

dos ganhos oriundos da interatividade, e, consequente, influência digital, citamos os serviços 

e formações elencados
7
 na pesquisa de Araujo (2016).  Assim, percebemos que uma via de 

constituição do que definimos como homem-máquina são os signos de esportividade. 

A tecnologia das comunicações instantâneas e todo o mundo renovado de 

funcionalidades nas redes sociais demanda que os profissionais posicionem-se nas redes 

construindo muito além do estático endereço de email e site profissinal para assumir uma 

personalidade digital dinamizada que publica, transmite e interage com o público em busca de 

tornar-se (re)conhecido neste universo da visibilidade performática. A sociabilidade 

tecnológica figura, assim, como promissor campo de produção de identidades adaptadas. 

Um outro campo no qual o esporte difunde seus signos refere-se ao campo da atuação 

do psicólogo, em que temos o desenvolvimento de uma nova área de estudo e atuação que 

tenta dar conta das demandas dos esportistas de alta performance desejosos de conseguir o 

controle de seus corpos nas competições. Assim, grades curriculares são reformuladas para 

inclusão de conteúdos da Psicologia do Esporte e acadêmicos são atraídos para uma tipo de 

atuação clinica que, além de íntima ligação com o mercado e o lucro obtido pelos esportistas, 

                                                           
7
 “Com apenas 3 milhões de dólares em financiamento, a PeerIndex almeja competir utilizando a própria 

influência que ela espera identificar. A PeerIndex pretende se tornar o padrão em si de medida de influência 

individual das pessoas enquanto também ajudaria as marcas a descobrir como recompensar esses 

influenciadores pelo capital social que eles construíram em diversas áreas. [..] Outros sites, o 

SecretBloggersBusiness.com, socialbrunch.com.br e sponsoredreviews.com também oferecem dicas, fórmulas, 

e até mesmo uma calculadora de preço para posts patrocinados” (ARAÚJO, 2016, p.89-96). 
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parece ser voltado a um hiperindividualismo que também move os psicólogos em formação 

para atuar com as celebridades esportivas. 

Em paralelo à atuação do psicólogo, a figura do coach partilha um nicho do mercado que, por 

via de uma metodologia diretiva, bem diferente daquela própria às psicoterapias e abordagens 

analíticas da psicologia, se exprime como solução imediata para as angústias profissionais, 

pessoais e de relacionamentos. Este serviço de “treinamento comportamental” promete 

entregar aos indivíduos fórmulas e métodos de obtenção de um sucesso aparentemente 

constituído de fora para dentro, heteronomamente, referenciados em ideais midiáticos e 

“histórias de superação”, heroismo e poder. Tais elementos sinalizam que a formação em 

psicologia também tem sido transfigurada como instrumento para lidar com essa 

esportividade de rendimento, ligada ao mercado. Em outras atividades mais específicas, o 

coach também se apresenta como aquele capaz de treinar e guiar sua performance para 

aprovações em concursos, perder peso, atingir diversos objetivos para viver sua “vida 

melhor”, com sucesso e como vitorioso. 

Como descrito, além de práticas e atividades coincidentes ou aproximadas ao esporte, 

consideramos recorrente em vários campos de nossa sociedade um ar de familiaridade com 

traços do esporte, funcionando como um vetorizador da experiência em sociedade. Assim, a 

reflexão sobre esses fenômenos manifestos em signos de esportividade pode ser um caminho 

frutífero para um estudo avalizado pela psicologia social crítica, constituída por uma 

racionalidade reflexiva e ética que se posiciona como resistência aos fluxos determinados pelo 

poder do capital. Dessa maneira, instiga-nos explorar essa interface entre esporte e 

cibercultura com a qual o homem contemporâneo se constitui objetiva e subjetivamente, 

privilegiando como eixo teórico a Teoria Crítica da Escola de Frankfurt e partilhando muitas 

de suas críticas à Modernidade tardia. 

Importante é salientar, desde já, que este trabalho traz em seu cerne uma grande 

preocupação acerca das mudanças produzidas na humanidade pela intensificação das relações 

com a tecnologia. Assim, esta investigação é inspirada numa dada perspectiva de “ser 

humano” orientado pelos ideais de autonomia e maioridade (KANT, 2005) e dialetizada pelos 

teóricos da Escola de Frankfurt (ADORNO E HORKHEIMER, 1991). Assim, norteados pelos 

princípios desta escola de pensamento, buscaremos desenvolver uma crítica à tecnificação e à 

coisificação do indivíduo (ADORNO, 1992) no contexto contemporâneo. Desta forma, 

filiamo-nos igualmente contra a barbárie, considerando o risco de termos a humanidade, em 

seu sentido amplo, “atropelada”, mutada e submetida aos ideais quantitativistas da 

produtividade mercantil, a expensas de um desuso da reflexão e da crítica.  
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Em uma definição de teoria crítica, com a qual concordamos,  Horkheimer (1983) 

explica que 

a teoria crítica da sociedade em seu todo é um único juízo existencial desenvolvido. 

Formulado em linhas gerais, este juízo existencial afirma que a forma básica da 

economia de mercadorias, historicamente dada e sobre a qual repousa a história mais 

recente, encerra em si as oposições internas e externas dessa época, e se renova 

continuamente de uma forma mais aguda e, depois de um período de crescimento de 

desenvolvimento das forças humanas de emancipação do indivíduo, depois de uma 

enorme expansão do poder humano sobre a natureza e, acaba enterrando a 

continuidade do desenvolvimento e leva a humanidade à uma nova barbárie (p. 144). 

 

 Assim, este ensaio propõe uma crítica à maquinização do homem, por via da qual 

corremos o risco de ter uma humanidade constituída à imagem da máquina, pensada aqui 

como produto do homem que também produz o homem, como mercadoria que se “insinua” a 

ser consumida para inovar e incrementar os processos do fazer humano e também tornar-se 

modelo de desenvolvimento contínuo, elevando a eficácia e a eficiência como valores 

fundamentais. Colocamos a esportividade sob suspeita de catalisar este processo de ampliação 

das explorações das consciências em favor da barbárie do sistema de produção em contínua 

sofisticação da dominação.  

Preocupa-nos a noção de que esses valores de velocidade e aceleração, próprios da 

concepção de máquina orientada para a competição e a concorrência mercadológica, se 

choquem contra valores humanos não pautados no mercado. Sobre esse temor e alarme, 

Rudiger (2009) destaca que “[...] nosso progresso na sociedade tecnológica, se há, é em 

direção ao ser-máquina, e que este pode acarretar nosso virtual encerramento numa espécie de 

organismo maquinístico de extensão planetária” (p. 85). Desta maneira, o adjetivo “humano”, 

em seu sentido universal, pode ser profundamente reconfigurado em função desse caráter 

competitivo e maquínico, orientado para o crescimento exponencial da eficácia e da 

performance, independentemente de quaisquer princípios, inclusive os éticos e políticos.  

Contemporaneamente, a preponderância do capital é evidente, tornando o fator 

econômico sobredeterminante e submetendo os outros fatores a um plano secundário, 

arrimado em critérios econômicos de produtividade, aos moldes das máquinas. Assim, nossa 

crítica maior é endereçada à humanidade subvertida à semelhança da máquina computacional, 

tecnológica e programável, para fins de maior eficiência. Deste modo, será nuclear em nossa 

pesquisa o conceito de “homem-máquina”, uma vez que seguiremos a suspeita de que hoje o 

modelo da máquina se impõe ao homem, transformando o seu ser e o seu fazer, em vários 

campos de atuação humana a serem investigados sob o prisma da esportividade. 
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Contraditoriamente, para se perpetuar e tornar-se otimizado, o mercado, como 

máquina, precisa da adesão das pessoas ao consumo e aos valores estabelecidos 

simbolicamente, via comunicação tecnológica, e, para promover a continuidade do consumo e 

as engrenagens mantenedoras do capitalismo, são necessários instrumentos que mobilizem o 

intento dos indivíduos e os mantenham pacificadas, encantados ou mesmo agradecidos ao 

sistema, que “tudo” parece poder prover via consumo (SEVERIANO, 2007). Nessas 

condições, é considerado válida, em nome do desenvolvimento da máquina-mercado, a ideia 

de que sacrifiquemos a consciência e autonomia humanas e que seja preciso programar a 

“morte”, sígnica ou funcional, dos produtos, para que o ciclo de consumo se reinicie e 

retroalimente o sistema movido pelas novidades. 

A crítica
8
 que pretendemos realizar é inspirada em uma práxis orientada pelos ideais 

de utopia, definida por Jacoby (2001) como a crença de que o futuro pode superar 

fundamentalmente o presente. Busca-se, portanto,  a transformação da sociedade em um lugar 

em que a “razão sensível” (MARCUSE, 1973) não seja submissa à razão instrumental 

calculista e, assim, que a ética, a estética e a justiça  - próprias de uma razão sensível - 

figurem como norteadoras da ideia de progresso para as gerações futuras. Suspeita-se que 

“[...] o aumento da produção é que ocupa o lugar da redistribuição” (BAUDRILLARD, 2008, 

p. 53), mantendo o sistema social desequilibrado e desumano na medida em que “[...] o 

sistema capitalista [...] acentuou ao máximo o desequilíbrio, racionalizando-o e 

generalizando-o a todos os níveis” (P. 55).  

Intensificada em seu caráter de eficiência econômica e adaptabilidade ao mercado, a 

racionalidade tecnicista e instrumental, fundamentada na ciência positivista,  constitui-se, em 

nosso conceito-chave, com seus desdobramentos. Estes serão problematizados, partindo da 

produção científica operada por essa razão, tendo a cultura do consumo como pano de fundo e 

os signos de esportividade e suas implicações para a subjetividade como objeto de estudo. Tal 

reflexão, como referida, dar-se-á sob a perpectiva teórica da Escola de Frankfurt para elaborar 

uma crítica da “esportividade” como valor sígnico de mercado, tendo por hipótese que os 

atuais valores nela implicados contribuem para a produção de um homem maquinizado. 

A cultura do consumo, operada pela relação entre lógica do mercado e lógica do 

desejo, é catalisada especialmente pela publicidade como “[...] instância cultural e simbólica 

de extrema significação na ação normativa social, passando a ter uma função de socialização 

                                                           
8
 De origem no verbo grego krinô e em seu substantivo krisis, o termo crítica, é aqui utilizado em seu significado 

de escolher, julgar, cortar, dividir, colocar sug-júdice para fazer uma apreciação minuciosa; designando, 

portanto, uma ação de escolha e tomada de posição (ACHACHE, 1991, p.517). 
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que anteriormente pertencia apenas aos grupos primários” (SEVERIANO, 2010, p. 126). 

Assim, por intermédio dos meios de comunicação de massa primeiramente, e dos meios de 

comunicação em rede, posteriormente, os desejos são mobilizados de modo que a arena de 

realização deles se dá na adesão ao consumo de bens fetichizados. Dividido em segmentos, o 

mercado agrega por meio da publicidade de suas mercadorias, os atributos humanos e estilos 

de vida mais desejáveis e tudo o que a pessoa precisa fazer é exercer seu suposto poder de 

escolha. Sobre a relação entre a lógica do desejo e a lógica do mercado, característica da 

cultura do consumo, descrita como meio utilizado para modelar a subjetividade dos 

indivíduos, Severiano (2010)  explica que,  

 

se a ideologia contemporânea da sociedade de consumo se utiliza 

predominantemente da lógica do desejo, via mecanismos de idealização, para 

promover identificações com a lógica do mercado, ela não está mais do que 

produzindo um processo inverso ao de individuação: um processo regressivo que 

envolve uma renúncia do enfrentamento da realidade, um esvaziamento dos vínculos 

alteritários, com redução dos processos de reflexão crítica e exacerbação do fascínio 

por um objeto-engodo, o qual encerra o sujeito  em um pseudoestado aconflitivo, 

camuflando ainda mais seus sentimentos de impotência/desamparo frente à realidade 

(p. 138). 

 

É sobre essa subtração da subjetividade e sua submissão aos códigos do mercado, 

alavancada por essa nova configuração midiática, virtual e cultural, que se vale dos signos da 

esportividade para lhe conferir maior eficácia, que esta pesquisa pretende perfazer 

conhecimento, enfatizando as implicações psicossociais para a pessoa, aqui denominada de 

“homem-máquina”. Afinal, o campo dos esportes é vasto de  personalidades/celebridades que 

têm status de super-heróis identificados com países, localidades, clubes, modalidades 

esportivas, ou idealizados por suas performances esportivas e midiáticas, objeto de grande 

adoração e, “naturalmente”, capitalização por parte dos atletas, empresários, de marcas, 

clubes e empresas que se associam. 

Contemporaneamente, os apelos e seduções ao consumo encontram-se no virtual e no 

“atual”, - divisão do real proposta por Lévy (1999) - trazidos por todos os caminhos e mídias 

suportados pela hipermídia (SANTAELLA, 2004a), nos apresentando uma sociedade em que 

o mercado, protagonista do sistema capitalista, por via de uma racionalidade instrumental, 

ignora barreiras de tempo, espaço, ética ou suficiência: “[...] o capitalismo é um modo de 

produção que tende a se expandir até os limites do globo, um modo de produção que tende a 

abarcar o conjunto de relações sociais, de tal maneira que não há como escapar à sua lógica” 

(NOBRE, 2013, p. 12).   
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Retomando nossa hipótese de que os valores mercantis implicados nos signos de 

esportividade contribuem para a produção de um homem maquinizado, verificaremos como 

ocorre a produção desse “homem máquina” no contexto da cibercultura, buscando atualizar a 

compreensão dessas transformações com as influências das novas tecnologias na sociedade 

contemporânea. 

Optamos pelo termo duplo “homem-máquina” em detrimento de outros
9
, que, 

semelhantemente, descrevem a relação cada vez mais simbiôntica do homem com a 

tecnologia, para ressaltar que esta relação é condicionada historicamente, remetendo ao uso 

dos primeiros instrumentos pelo homem, posteriormente, das máquinas mecânicas da 

revolução industrial e, atualmente, das máquinas comunicacionais e informáticas, com as 

quais nos relacionamos tão amplamente. Corroborando essa ideia, Sibilia (2002) afirma que, 

 

neste contexto, a tecnologia adquire uma importância fundamental, passando das leis 

mecânicas e analógicas para as informáticas e digitais. A economia global hoje é 

impulsionada pelos computadores, a telefonia móvel, as redes de comunicação, os 

satélites e toda a miríade de gadgets teleinformáticos que abarrotam os mercados, 

contribuindo para a produção dos corpos e das subjetividades do século XXI (p. 28). 

 

Concordando com a afirmação de Trivinho (2001), segundo a qual “[...] nunca a 

promiscuidade entre corpo e máquina foi tão intensa quanto na era da comunicação” (p. 65), 

buscaremos explorar essa relação, com suporte nas inovações tecnológicas que modificam a 

vida humana. Portanto, dada a importância destacada aos processos tecnológicos e 

comunicacionais, consideramos importante dirigir a atenção à constituição deste espaço, 

relativamente novo, do qual as pessoas se apropriam, desempenhando atividades de toda 

sorte. Dentre as modalidades de integração desta relação homem x máquina a serem 

exploradas, podemos citar, além da minituarização dos computadores movéis, as noções de 

computação ubíqua (WEISER, 1991) e computação vestível (MANN, 1998) como campos em 

que a computação e a comunicação se incorporam aos ambientes e aos corpos humanos.  

Atualmente, os (micro)processadores de informação estão inseridos e espalhados nos 

ambientes, tornando-os inteligentes por informarem e interagirem com seus usuários, 

possibilitanto o controle de sistemas de iluminação, condicionadores de ar, sonorização, 

irrigação, eletrodomésticos etc.  Esta “onipresença” dos sistemas informáticos é chamada de 

ubiquidade computacional e, em seu cenário de aplicação, pressupõe-se descentralização, 

invisibilidade e proatividade destes sistemas. Desta maneira, imperceptível e intuitivamente, 

                                                           
9
 Ciborgue (SFEZ, 1996), homem pós-orgânico (SIBILIA, 2002), homem 2.0, versão acelerada (SOARES, 

2013) e humano pós-humano (LECOURT, 2005). 
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os sistemas cooperam entre si, criando um ambiente tecnológico que se comunica com seus 

usuários e se alimenta de informações recebidas do entorno. 

Por sua vez, a computação vestível é uma abordagem em computação em que os 

computadores embutidos em acessórios são literalmente vestidos e estabelecem uma nova 

relação entre homem e máquina, em que as atividades humanas são monitoradas e 

mensuradas pelos computadores, que estão em lentes, relógios ou vestimentas capazes de 

informar sobre o corpo humano e o seu funcionamento. Este tipo de computação tem relação 

especial com os signos de esportividade que objetivamos analisar, uma vez que comumente 

expressam funcionalidades ligadas às práticas esportivas, como monitoramento de queima de 

calorias, distância percorrida, velocidade, frequência cardíaca etc. Deste modo, uma série de 

produtos, como smartwatches, smartglasses e aplicações de aparelhos celulares, é utilizada 

com fins de mensuração de atividades corporais e exploramos alguns destas tecnologias para 

melhor compreender as interatividades mediadas por estas máquinas.   

No âmbito do corpo, observamos que o uso da tecnologia para manipulação de 

imagens e uma certa negação da organicidade do corpo, e sua consequente finitude, tal como 

nos advertiu Freud (1930/1996b), parece tornar-se cada vez mais comum, e, assim, o homem 

é “[...] condenado ao upgrade constante, tanto de seu software (mente/código) como do seu 

harware (corpo/organismo), visando à ultrapassagem dos limites espaciais e temporais que 

constringem a condição humana” (SIBILIA, 2002, p. 13). Atualmente, a própria imersão nos 

sistemas informáticos e ambientes virtuais torna-se um parâmetro a ser explorado como 

qualidade do indivíduo atualizado e sincronizado com os aplicativos e aparelhos tecnológicos. 

A interatividade e a capacidade de não somente se atualizar (update), quanto de melhorar 

(upgrade) torna-se um valor. Quanto mais interativo e ativo virtualmente, mais atualizado e 

em dia com as demandas da máquina computacional. Algumas destas demandas são 

produzidas pela publicidade ao oferecer produtos que tornam a pessoa mais integrada às 

tecnologias, tanto no sentido literal, pela via da “ciborguinização”, quanto no sentido 

figurado, de “conectado” ou “antenado” nas redes sociais. Sobre isto, Sibilia complementa, ao 

exprimir que somos  

 

intimados pelas pressões de um meio amalgamado com o artifício, os corpos 

contemporâneos não conseguem fugir das tiranias (e delícias) do upgrade. Um novo 

imperativo é internalizado, num jogo espiralado que mistura prazeres, saberes e 

poderes: o desejo de atingir a compatibilidade total com o tecnocosmos digitalizado. 

Para efetivar tal sonho é necessário recorrer à atualização tecnológica permanente: 

impõe-se assim, os rituais do auto-upgrade cotidiano (p. 13). 
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Desta maneira, percebemos que o envolvimento com os artifícios tecnológicos é 

estimulado e que a produção de um homem-máquina ocorre em várias vias. Neste trabalho, 

escolhemos analisar a constituição do homem pela via da esportividade em suas diversas 

expressões a serem exploradas posteriormente.  

Ante a predominância tecnológica, a conscientização e a escolha de resistir e não 

transformar-se em algum modo maquínico parece ser um caminho de realização difícil. Por 

outro lado, uma massa da população permanece não habilitada para participar desse mundo 

que se desenha tecnologicamente, ensejando os excluídos desse tipo de sociabilidade 

estimulada e idealizada. Sobre essa difícil questão expressa aos indivíduos 

contemporaneamente, Oliveira (2011) levanta interessantes pontos de reflexão sobre o caráter 

ideológico da tecnologia: 

 

quando o estado hegemônico da técnica, que é potência mundial e da razão 

tecnológica, é alimentado como escolha moral, perde-se não apenas a liberdade, mas 

também a imaginação sobre si mesmo e sobre a realidade. Optar pela irreflexão é 

escolher não pensar, é deixar de compreender que é também por meio de nossa 

vontade de ‘ação’ ou de ‘não ação’ que vivemos em um mundo de reprodução 

automática. O progresso tornou-se um hábito: ou acompanhamos o seu ritmo ou 

somos dele excluídos, e sendo assim, trata-se de democracia formal a que 

vivenciamos nessa hipermodernidade que mascara o totalitarismo real que o sistema 

impõe à condição humana. Não se quer aqui negar os enormes avanços promovidos 

pelas pesquisas científicas, e tampouco repudiar a capacidade técnica ou 

desqualificar as possibilidades criadas pelas novas tecnologias, mas, sim, reconhecer 

o caráter ideológico que suas contribuições e artefatos assumiram. É preciso refletir 

sobre o fato de que, se não usarmos responsavelmente esse potencial como espaço 

político de manutenção da vida e de cuidado com o mundo, na mesma velocidade 

em que se der o desenvolvimento exclusivo do progresso tecnocientífico, aumentará 

o nosso sentimento de distância do entendimento sobre qual deve ser realmente o 

papel da tecnologia entre os humanos ( p. 15-16). 

 

Motivado por algumas das questões apontadas há pouco, este estudo será permeado 

por questionamentos acerca dos caminhos para os quais o progresso tecnológico nos conduz. 

Vale ressaltar, ainda, a importância dessas afirmações sobre o caráter político da razão 

tecnológica, que se constitui como ideologia capaz de nos levar à irreflexão, enquanto temos a 

nossa realidade constituída de modo heterônomo e autoritário.  

Em decorrência da aceleração social vigente na contemporaneidade (ROSA; 

SCHEUERMAN, 2009), evidenciada em seus viéses tecnológico, cultural e econômico, 

testemunhamos o estabelecimento de uma sociedade da informação (CASTELLS, 1999). 

Nesta sociedade, as tecnologias da informação e comunicação (TICs) ocupam espaço de 

destaque em diversos campos de atuação do ser humano, a saber: no trabalho, na educação, na 



33 
 

 

saúde, no lazer e, também, no âmbito cultural, consequentemente, constituindo-se em 

verdadeiros produtores de subjetividades.  

No que concerne ao âmbito do trabalho, por exemplo, observamos um campo em que 

o modelo de eficiência e produtividade se estabelece com facilidade - reflexo de como essa 

maquinização se impõe aos indivíduos, produzindo uma cultura de trabalho modelada pela 

busca constante de aumento em eficácia, aceleração e re-versionamentos do homem, sempre 

em adaptação e atualização. A esfera do trabalho, com grande influência do ideal do 

empreendedor, abriga um campo vasto para a exibição de recordes de ascenção 

socioeconômica, sucesso de multimilionários, ideias “revolucionárias” (para a vida financeira 

do idealizador), acúmulos de riqueza e ostentação de potência de consumo. Tudo isso é 

mostrado como “prova cabal” de que qualquer pessoa é capaz de viver as maravilhas da 

fortuna financeira, desde que seja um incansável e obstinado trabalhador que porta as 

características psicológicas dos grandes atletas e vencedores.   

Percebemos uma reverberação desse ideal de homem-máquina do trabalho, resiliente 

nas proposições de alguns congressistas que, nacionalmente, representam as ideias dos 

empresários que defendem a flexibilização de direitos trabalhistas e o aumento das cargas 

horárias laborais, promovendo um grande retrocesso de lutas por condições de trabalho mais 

dignas que marcaram os últimos dois séculos
10

. O parâmetro que tenta justificar tais 

mudanças parece ser exatamente o modelo do empreendedor incansável, que arrisca a saúde 

para trabalhar incessantemente, tal como uma máquina, pondo em risco de modo inelutável a 

saúde do trabalhador, assemelhando-o, assim, a uma máquina sem tempo para manutenção. 

Atualmente, uma reforma da previdência
11

 e uma trabalhista
12

 são discutidas no 

Congresso do Brasil para aumentar o tempo de contribuição e a idade mínima de 

aposentadoria de trabalhadores, submetendo-os não somente a jornadas de trabalho que 

provocam exaustão e esgotamento psíquico (síndrome de burnout), mas a uma vida de 

trabalho, sem margem para fruição do tempo livre ou aposentadoria. Regulamentando a 

flexibilização e a tercerização dos trabalhadores, percebemos que tais mudanças parecem 

acompanhar o imperativo de mais desempenho próprio do âmbito do empreendedorismo, que 

                                                           
10

 Flexibilização da CLT entra na pauta do governo Temer. O Globo. Rio de Janeiro, 20/07/2016. Disponível em 

http://oglobo.globo.com/economia/flexibilizacao-da-clt-entra-na-pauta-do-governo-temer-19353463, acessado 

em 13/05/2017. 
11

 O que muda na reforma da Previdência - e o que isso significa para o trabalhador. BBC Brasil. São Paulo, 

20/04/2017. Disponível em:  https://economia.uol.com.br/noticias/bbc/2017/04/20/o-que-muda-na-reforma-da-

previdencia---e-o-que-isso-significa-para-o-trabalhador.htm, acessado em 13/05/2017. 
12

 Reforma trabalhista: entenda o que muda para o trabalhador. Carta Capital. Rio de Janeiro, 12/04/2017. 

Disponível em: https://www.cartacapital.com.br/politica/reforma-trabalhista-entenda-o-que-muda-para-o-

trabalhador, acessado em 15/05/2017.  
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não estebelece limites para a dedicação em busca da formação das fortunas comumente 

desejadas no ramo empresarial. 

Assim, concebemos que o ideal de “humanidade” em vigor muito se assemelha a uma 

ideação maquínica, haja vista que o homem é interpelado por imperativos de contínua e 

incansável produção e formação, acúmulo de funcionalidades e riquezas quantificáveis, 

negação de possíveis adoecimentos, dentre outros mecanismos que modulam o 

desenvolvimento humano por parâmetros essencialmente instrumentais e quantitativistas. 

Postulamos que tais elementos guardam estreita semelhança com a esportividade, em sua 

modalidade atlético-individualista, na medida em que produz ranques e hierarquias, 

estimulando a competitividade e enfraquecendo os laços sociais de solidariedade e 

cooperação.   

  No bojo da cultura do consumo (SEVERIANO, 2007), seguimos uma pista de que as 

práticas esportivas, hoje, se confundem com as “práticas corporais” (QUEIROZ NETO, 

2013), incitadas pelos “media” e carregam em si mesmas uma ênfase no individualismo, 

incentivadas pelos meios de comunicação, que buscam adequar ou condicionar os eventos 

esportivos e regras do esporte a um formato adaptado à transmissão televisiva, com fins de 

elevação da produtividade, como já nos alertou Lasch (1983). Nestas práticas corporais, o que 

se iniciou como ginástica e musculação, em décadas atrás, hoje, é evidenciado na 

multiplicação de práticas ligadas ao universo fitness. Nele, verificamos um exemplo de como 

a racionalidade instrumental transforma o esporte, subtraindo dele os elementos de interação 

social, de ludicidade e o espírito de coletividade.  Hoje, muitas de suas práticas voltam-se para 

a eficiência do exercício, que sacrifica os aspectos coletivos e lúdicos para priorizar os 

resultados que mais rápido rascunharão corpos tal como referenciados nos mass media e 

compartilhados em sítios de redes sociais.  

Portanto, vale ressaltar que, ao tratarmos de signos de esportividade na 

contemporaneidade, nos referimos, também, a uma série de práticas que, hoje, se encontram 

dissociadas das modalidades esportivas, tais como as conhecemos originalmente; ou seja, 

pressupomos encontrar traços do esporte difundidos em práticas de toda sorte. Assim, usam a 

linguagem, a racionalidade e a expressividade do esporte como meio de facilitar a adesão a 

este valor social cada vez mais exaltado.  Percebemos, hoje, um estímulo à esportividade na 

modalidade de coleção de façanhas individuais ou estabelecimento de marcas em 

configurações competitivas que podem guardar pouca semelhança com os esportes, porém 

permitem a hierarquização dos feitos em disputas que parecem exacerbar a competitividade, 

unicamente. Desta maneira, evidenciamos, no Guiness Book, marcas e feitos de toda sorte. A 
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competitividade parece imperar e as recompensas, por vezes, são unicamente estatísticas e 

métricas superlativas e “curtidas” em redes sociais.  Além disso, também verificamos nas 

expressões da esportividade, “esportes radicais, esportes extremos, aqueles em que se corre 

voluntariamente o risco de morte, sob pretexto de se atingir um desempenho recorde” 

(VIRILIO, 1999, p. 10).  

Em suma, a escolha do recorte desta pesquisa é justificada pela compreensão de que a 

subjetividade mercantilizada dos sujeitos contemporâneos, tendo por base o conceito de 

racionalidade instrumental, tal como compreendido pelos frankfurtianos, relaciona-se com:  

1) questões do “corpo rascunho”, tal como sugerem trabalhos de Le Breton (2011) e da 

visibilidade virtual e do corpo obsoleto de Sibilia (2010);  

2) o discurso do sucesso profissional e do empreendedorismo, sugerido por Ehrenberg (2010), 

e a competitividade peculiar ao neoliberalismo;  

3) o uso do tempo livre e a adoção de hobbies, problematizados por Adorno (2002), os 

conceitos de ócio e consumo conspícuos propostos por Veblen (1965), e de psicologia da 

cultura do consumo trabalhado por Severiano (2007);  

4) o uso de novas tecnologias como potencializador de performances e de “homens-máquina”, 

em que as métricas de marcas e recordes são estimuladas tal como um sistema de submissão 

ao espírito quantificador presente nos mais diversos campos da atuação humana (SIBILIA, 

2002; LECOURT, 2005); e, por fim,  

5) o próprio corpo como objeto de consumo (BAUDRILLARD, 2008), percebido em um 

“duplo fetichismo” (SEVERIANO, 2007). 

Deste modo,  defendemos a proposta de pesquisar as implicações psicossociais da 

adoção de signos de esportividade, no contexto da cultura do consumo e do ciberespaço, 

hipoteticamente produzindo um ser humano gradualmente tornado “ciborgue” em suas mais 

variadas versões: um organismo cibernético, “[...] um híbrido de homem e máquina” (SFEZ, 

1996, p.281), homem pós-orgânico (SIBILIA, 2002), homem-máquina (NOVAES e 

ROUANET, 2003), “[...] homem 2.0, versão acelerada” (SOARES, 2013) e o homem 

dependente de próteses eletrônicas (GORZ, 2005).  

Considerando o anteriormente exposto, nesta pesquisa, nossa meta é problematizar 

questões ligadas ao uso dos signos do esporte para o incitamento da eficácia dos indivíduos, 

sob a égide do mercado, no contexto da sociedade tecnológica, individualista e neoliberal. 

 

1.1 Referencial teórico 
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Neste momento, parece-nos oportuno discutir as visões de sociedade contidas nos 

escritos dos pensadores da Escola de Frankfurt e outros autores contemporâneos. A 

caracterização de nosso contexto sociocultural é de sobrada importância. Na sociedade 

contemporânea, também denominada de pós-modernidade (HARVEY, 1989), modernidade 

tardia (GIDDENS, 1989), hipermodernidade  (LIPOVETSKI, 2007), modernidade líquida 

(BAUMAN, 2005) e caracterizada pela “[...] incrementação, a exponenciação, a radicalização 

de todos os processos modernos” (TRIVINHO, 2001, p. 50),  ocorre um enfraquecimento dos 

pilares culturais tradicionais, como a escola, a família e a Igreja. Tal fenômeno sucede com o 

fortalecimento, senão predominância, dos meios de comunicação, hoje onipresentes no 

panorama cultural ocidental. Aos meios de comunicação social do século XX - rádio, revistas, 

cinema e televisão -  incorporam-se, atualmente, os meios de comunicação em rede; assim, o 

meio virtual possibilitou a popularização dos computadores pessoais, portáteis e telefones 

celulares que intensificaram a comunicação e a interatividade das as pessoas, empresas e 

corporações multinacionais, que estão, agora, a um click de distância, no contexto globalizado 

da Cibercultura (LÉVY, 1999).  

A elaboração deste panorama “pós-moderno” foi possibilitado pelo fio condutor da 

comunicação, que aprofundou e radicalizou os processos da modernidade, acelerando os 

mecanismos que produziram o atual contexto de intensa irradiação comunicacional. O pós-

moderno é a  “[...]fluida forma da cultura levada a cabo pela era do excesso de comunicação” 

(TRIVINHO, 2001, p. 45). Ao tematizar a tecnologia, o referido autor assinala que 

 

o motor fundamental da pós-modernidade – se é que assim se pode afirmá-lo, sob 

todos os riscos de contradição ou mesmo de aporia – é a própria tecnologia, fadada a 

um desenvolvimento autônomo, infindo e sem finalidade (que não ela mesma). É 

como se todas as categorias centrais da modernidade tivessem sido substituídas por 

apenas um vetor estrutural, o tecnológico, assim instaurando como condição de 

possibilidade dos modos de vida cotidianos, como nova forma de religião ( fundada 

num religare heterodoxo, insuflado por artifícios técnicos) e como cenário e 

horizonte espetacular (p.  49-50). 

 

Por essa via da comunicação hipertecnológica, acessamos as interfaces e arranjos 

interativos nas redes sociais e as publicações das pessoas em busca de compreender de que 

forma o excesso de comunicação mencionado se evidencia.  Para analisar como os signos de 

esportividade se apresentam nas expressões individuais publicizadas, consideramos o 

referencial da Teoria Crítica da Escola de Frankfurt, do qual nos valemos para operar uma 

crítica da cultura mercantilizada e da tecnificação e espoliação do humano, ambas 

relacionadas à temática da esportividade.      
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Peça fundamental do vetor tecnológico e da engrenagem capitalista, a “razão 

instrumental” é concebida por Adorno e Horkheimer (2002) como “[...] a racionalidade da 

própria dominação, é o caráter repressivo da sociedade que se auto-aliena” (p. 09), reduzida 

em seu escopo ético, estético e justo, e distanciada da razão iluminista emancipadora.  Nesta 

pesquisa, a “razão instrumental” é examinada sob a pressuposição de que, alinhada com a 

política neoliberal, objetiva sempre crescimento, aquecimento e aceleração tecnológica, aos 

moldes de uma máquina, em que as relações sociais seriam o combustível, produzindo 

subjetividades para operar como engrenagens na manutenção desse sistema. Segundo 

Marcuse (1973), “[...] a racionalidade tecnológica revela seu caráter político ao se tornar o 

grande veículo de melhor dominação” (p. 37). Uma relevante contribuição é dada por ele 

(1973), ao descrever a sociedade industrial estadounidense da década de 1960, por ele 

denominada de “sociedade unidimensional”:  

 

nessa sociedade, o aparato produtivo tende a tornar-se totalitário no quanto 

determina não apenas as oscilações, habilidades e atitudes socialmente necessárias, 

mas também as necessidades e aspirações individuais. Oblitera, assim, a oposição 

entre existência privada e pública,entre necessidades individuais e sociais. A 

tecnologia serve para instituir formas novas, mais eficazes e mais agradáveis de 

contrôle social e coesão social ( p. 18). 

 

Trivinho (2001), contemporaneamente, corrobora Marcuse (1973) ao atualizar a 

definição da atual sociedade como uma “sociedade tecnológica”: “[...] a sociedade em que a 

ciência, a técnica e os meios de comunicação se converteram em ideologia para legitimar e 

perpetuar a dominação e a exploração em bases renovadas, vale dizer, de maneira sutil, pelo 

mercado de consuno” (2001, p. 79). Assim, pressupomos que o indivíduo seja capturado pela 

lógica mercantil  em face da “salvação pelo consumo” (BAUDRILLARD, 2008, p. 65) e pela 

suposta diferenciação e “personalização”. 

Para Baudrillard (2006), personalização é “[...] mais que um argumento publicitário: é 

um conceito ideológico fundamental de uma sociedade que visa, personalizando os objetos e 

as crenças, integrar melhor as pessoas” (p.149). Esta conceituação baseia-se em uma 

objetivada pluralidade de escolhas em curso na sociedade de consumo, na qual o ato de pinçar 

uma marca, assim como uma modalidade esportiva ou prática corporal,  mobiliza processos 

de identificação e adoção de um conjunto de valores desejados pelas pessoas. Deste modo, o 

fenômeno da personalização remete à questão da diferenciação por estilos de vida e a 

promessa de personalizar é repetidamente ofertada. A comunicação publicitária, 

frequentemente, interpela o consumidor de maneira direta e pessoal. Assim,  o produto se 
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oferece ao indivíduo como se fosse especialmente projetado para ele, estabelecendo para o 

consumidor os atributos possivelmente adquiridos na concretização da compra. 

Consideramos também significativas para a compreensão do indivíduo contemporânea 

as reflexões de Adorno (2002) sobre o “tempo livre”, o qual é por ele considerado como cada 

vez mais “acorrentado” à lógica da produção, enquanto a individualidade se torna cada vez 

mais pseudoindividualizada e heteronomamente determinada pela influência midiática e pela 

lógica mercantil. Consequentemente, sobre  o esporte moderno, Gebara (2000) afirma que  

“[...] é evidente nesse processo vivido pelo esporte nos últimos 100 anos, (...) seu 

deslocamento da área de saber articulada pelo lazer e tempo livre, para aproximar-se do 

mundo do trabalho e da mercantilização” (P. 107). A publicidade, como instância simbólica 

privilegiada, produz signos para o consumo subjetivo de atributos humanos, velados em um 

“duplo-fetichismo” (SEVERIANO, 2007) em que, além de ocultar as determinações 

históricas da produção do objeto, a subjetividade do indivíduo também é subjugada à lógica 

econômica, prevalecente na sociedade capitalista.  

A perspectiva da indústria cultural será necessária para a leitura proposta, que remonta 

aos estádios da comunicação da sociedade de massa de meados do século passado, analisada 

pelos frankfurtianos. Eles contribuiram para evidenciar a vinculação da cultura  ao mercado 

como modo de homogeneização das consciências, desempenhando importante papel no 

estabelecimento da sociedade do consumo e antecedendo a era de intensificação das 

comunicações, da interatividade e do entretenimento, que constituem a cibercultura nos dias 

de hoje. 

  Segundo Adorno e Horkheimer (2002), o conceito de indústria cultural explicita o 

caráter planejado de associação entre as mercadorias e a cultura de modo a organizar os 

consumidores de cima para baixo, em segmentos ordenados de acordo com o mercado. Essa 

dicção substituiu a expressão “cultura de massas”, visto que esta dava a ideia de que a cultura 

produzida tinha origens nas classes populares, confundindo-se com cultura popular, quando, 

na verdade, a cultura, tal como na indústria, passava por processos de criação em que 

incorporava valores de eficiência econômica necessários à sua propagação que objetiva 

sucesso no mercado e consequente lucro de seus produtores.   

Concebemos a ideia de que a publicidade, hoje, ocorre em níveis corporativos, 

inicialmente, mas também conta com a participação ativa do seu público, que divulga, 

reproduz e faz ecoar as modulações subjetivas dos estilos de vida industrialmente produzidos 

para os consumidores. Isso ocorre em especial com a cultura digital, de linguagem 

predominantemente imagética, em que as pessoas conectadas à rede mundial de computadores 
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têm algo como uma sonda de infinita alimentação informacional e, ao exercerem suas 

cidadanias ciberespaciais, retroalimentam a rede, exercendo uma atividade que mostra uma 

faceta do homem ligado à rede e conectado à máquina. Tal modelo de comunicação permitido 

no ciberespaço leva Trivinho (2001) a defender a ideia de que não faz mais sentido tratarmos 

em termos de “emissor” e “receptor”. Exploraremos essa ideia de modo mais aprofundado 

posteriormente.    

Desta maneira, faz-se importante uma compreensão mais ampla e atualizada do 

conceito de indústria cultural (ADORNO, 2002), visando à delimitação de um estudo que leve 

em conta as (inter)atividades e as linguagens contidas no ciberespaço, definido como “[...] 

sistema de comunicação eletrônica global que reúne os humanos e os computadores em uma 

relação simbiótica que cresce exponencialmente graças à comunicação interativa” 

(SANTAELLA, 2004a, p. 55). Este espaço permite a convergência de linguagens (textos, 

música, videos, fotos, animações, pinturas, filmes etc.) em um suporte eletrônico portátil 

(smartphone, laptop, tablet) que é literalmente manipulado pela pessoa, promovendo sua 

adesão aos novos códigos. Com a interatividade no meio virtual, a publicidade potencializa 

seu poder de propagação, aumentando o alcance de suas mensagens e acelerando as 

produções culturais em um “turbo-capitalismo” (SCHEUERMAN, 2004). Deste modo, se 

exprime como necessária a compreensão de como se deu o deslocamento da publicidade do 

sistema de comunicação de massa para a comunicação em rede e que características foram 

desenvolvidas pelo aparelhamento tecnológico que permitiu uma mudança de ênfase da 

comunicação impressa para a comunicação própria da web 1.0 e, por último, os 

desenvolvimentos da web 2.0. Na descrição de Araujo (2016), esta distinção se destaca devido 

a primeira versão da Web, hoje chamada de 1.0 ser considerada: 

 

uma versão “somente leitura” da web, tendo iniciado como um meio para as 

empresas transmitirem suas informações para o público (daí a alcunha “internet das 

empresas”), o que a tornava significativamente limitada em termos de interatividade 

e contribuição de conteúdo por parte dos usuários, cuja participação se restringia a 

buscar as informações existentes e simplesmente lê-las. Podemos dizer, então, que a 

Web 1.0 era estática e unidirecional; o objetivo, para as empresas, era simplesmente 

estabelecer presença na web e divulgar seus catálogos e informações básicas, à 

semelhança de publicidades em jornais. Esse modelo, entretanto, logo evoluiria para 

a coordenação e comércio online, com conteúdos que iam do entretenimento à 

educação. A web passou a ser vista como um novo Eldorado pelas empresas, que 

rapidamente trataram de colonizá-la (p. 67).  

 

Deste modo, atentamos para o desenvolvimento desta ferramenta a partir do comércio 

digital ou e-business que aceleraram os fluxos de capital através da infraestrutura de 

segurança necessária para assegurar aos consumidores um ambiente livre e seguro para esta 
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nova modalidade de consumo a ser difundida. Assim, além de tours para visitar, ver e ler as 

páginas, tecnologia evoluiu e auxiliou no estabelecimento desta forma de consumo mediada 

pelo ambiente tecnológico em que uma maior interação ocorria entre os internautas e as 

empresas. A evolução da internet que possibilitou novas funcionalidades e uma experiência 

mais ativa do usuário é descrita como a web 2.0: 

 

[...] também é conhecida como a “web da sabedoria”, “web participativa”, “web ler-

escrever”. Por oferecer ao usuário a possibilidade de “ler” e “escrever” (ou seja, 

acessar e produzir conteúdo), a Web 2.0 teria adquirido um caráter bidirecional. 

Assim, os consumidores tanto criam quanto consomem informação, dispondo agora 

de sites interativos com interfaces de uso simplificado que incentivam e facilitam 

sua participação.(ARAÚJO, 2016, p. 68) 

 

Apontaremos, assim, alguns elementos pertinentes ao nosso objeto de estudo que 

permitirão uma reflexão acerca da intensificação da comunicação pela via tecnológica, 

trazendo-nos a era da interatividade. Sobre essa transformação impulsionada pelas novas 

tecnologias interativas, Trivinho sinaliza para a noção de que a cibercultura deve ser analisada 

como configuração tecnológica que ultrapassa as modalidades da comunicação e da cultura 

que permitiram a Adorno e Horkheimer (1991) cunharem o conceito de Indústria Cultural em 

1947. Trivinho (2001) afirma que, 

 

simultaneamente à dilatação absoluta do mercado da cultura massificada e à 

irradiação da cultura pós-moderna, a intensa produção e circulação e consumo de 

produtos infotecnológico (hardwares e softwares) e a progressiva expansão da 

WWW nos últimos anos urdiram, para além do modus operandi da Indústria 

Cultural, o advento de um fenômeno de longevidade indeterminada: a cibercultura 

(P. 59). 

   

Com amparo no posicionamento de Trivinho, percebemos como relevante a 

necessidade de analisar se a cibercultura é a maneira atualizada da Indústria Cultural ou se 

deve ser pensada como algo que a ultrapassou e que há de ser explorado de modo mais 

aprofundado posteriormente em articulação com outros autores que tematizaram acerca desse 

assunto como Castells (1999), Sibilia (2008), Antunes e Braga (2009) e Santaella (2004a), em 

abordagens variadas.  

Portanto, sob a óptica dos conceitos frankfurtianos de racionalidade instrumental e 

indústria cultural, este trabalho visa a uma análise desse panorama virtual em que as 

(multi)mídias se integram em um novo sistema, “[...]um sistema em contínua mudança”, em 

que “[...] ao se introduzirem novas mídias, as mais antigas não são abandonadas, mas ambas 

coexistem e interagem” (BRIGGS; BURKE, 2006, p. 15), sob a égide de uma racionalidade 
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mercantil. Apesar de se reconhecer que há participação e interação com seus 

receptores/consumidores de um modo, sem dúvida, mais ativo (oposto à passividade do leitor 

de impressos, ouvinte do rádio ou telespectador), postulamos que, do ponto de vista da 

formação das subjetividades, a liberdade e a autonomia permanecem distantes do mundo 

virtual, com as marcas das fetichizações.  

Hoje, como já foi referido, além de ser receptora das produções publicitárias, a pessoa 

interage com os produtos e produtores no meio virtual, tornando-se, ela mesma uma difusora 

das mensagens publicitárias e “um(a) garoto(a) propaganda”, ao fazer check-ins,  participando 

de promoções de divulgação em redes sociais, encaminhando campanhas e dialogando com os 

perfis de grandes marcas no ambiente virtual. Concordamos que essa rede de conexões não 

linear simula uma maior integração e “[...] compreensão obtida por meio de várias mídias, 

virtualizando e aparentando uma profundidade de experiência que motiva mais consumo” 

(JENKINGS, 2009, p. 138, grifamos). 

Interessa-nos problematizar, portanto, no contexto da “high-speed society” (ROSA; 

SCHEUERMAN, 2009), as relações entre a racionalidade instrumental, concebida como “o 

pensamento irrequieto que calcula” (SOARES, 2002, p. 40), veloz, competitivo e regente do 

mercado, e o culto à esportividade, apresentado como uma “[...] relação generalizada com a 

existência ou um sistema de condutas de si” (EHRENBERG, 2010, p. 18), levando em 

consideração os aspectos históricos que produziram as condições para a construção do “[...] 

ideal competitivo do esporte” ( p. 46)
13

. 

Segundo Ehrenberg (2010), o esporte “[...] sai dos estádios tornando-se um 

reservatório de significações performáticas, um sistema de referências legítimas para todas as 

atividades que põe em jogo, simultaneamente, as dimensões da concorrência e da justiça.”(P. 

28). Deste modo, buscaremos também verificar, em nossa pesquisa de campo,  as 

manifestações em que a “esportividade” tem sido evidenciada, produzindo novos sistemas de 

referências e valores para as pessoas, seja no trabalho, seja na esfera privada.  

Deste modo, escolhemos nos debruçar sobre alguns questionamentos para 

problematizar a adoção da máquina como referência de transformação e suposto 

aperfeiçoamento dos indivíduos. Essas interações e hibridizações de homem e máquina são 

percebidas na medida em que nos conectamos, automatizamos, maquinizamos e 

racionalizamos calculisticamente nossas performances. Intrigam-nos os seguintes 

questionamentos:  

                                                           
13

 Já problematizado anteriormente na crítica do esporte de Lasch (1983) no capítulo quinto de seu livro A 

Cultura do Narcisismo, intitulado de “A Degradação do Esporte.” 
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1) De que maneira as práticas tecnológicas e científicas têm constituído um fator importante 

na construção de uma cultura determinante do “homem-máquina”?  

2) Em nossa cultura, como o espírito tecnológico e sua razão quantificadora se positivam e 

são encontrados tanto como meio (mídia) quanto como finalidades (produtos) que influenciam 

e constituem a subjetividade humana?  

3) Como os signos de esportividade produzidos e compartilhados afetam o indivíduo e suas 

relações nos campos de atuação humana?  

Respaladando nossos questionamentos e preocupações, temos suporte nas palavras de Tomaz 

Tadeu da Silva (2000) ao falar da Antropologia do Ciborgue, prefaciando o Manifesto Cyborg 

de Donna Haraway. Segundo ele, é intrigante que 

 

Ironicamente, a existência do cyborg não nos intima a pergunta sobre a natureza das 

máquinas, mas, muito mais perigosamente, sobre a natureza do humano: quem 

somos nós? Primeiramente, a ubiquidade do cyborg. Uma das características mais 

notáveis desta nossa era é precisamente ainda sente interpenetração, o promíscuo 

acoplamento, desavergonhada conjunção entre humano e a máquina. Em um nível 

mais abstrato, em um nível mais alto, essa promiscuidade generalizada traduz-se em 

uma inextrincável confusão entre ciência e política, entre tecnologia e sociedade, 

entre natureza e cultura. Não existe nada mais que seja simplesmente puro em 

qualquer dos lados da linha de divisão: a ciência, a tecnologia, a natureza puras, o 

puramente social, o puramente político, o puramente cultural (p. 13). 

 

Movidos por tais questões, estabelecemos os objetivos desta pesquisa. Situado na linha 

de pesquisa “Sujeito e Cultura na Sociedade Contemporânea” do Doutorado em Psicologia da 

Universidade Federal do Ceará, este projeto busca contribuir para a formulação de 

conhecimentos no terreno da Psicologia Social, levando em conta a maquinização dos 

indivíduos no ambiente virtual. Esta análise ocorre por meio do recorte, já mencionado, que 

privilegia os signos de esportividade como um elemento particular, que, possivelmente, 

desvela aspectos relevantes da racionalidade instrumental, vigente na sociedade 

contemporânea. Nossa tese a ser defendida é a de  que a esportividade congrega valores 

cultuados socialmente, ajusta-se de maneira lucrativa e se imiscui nas práticas humanas como 

uma racionalidade ideal para os propósitos de intensificar a exploração capitalista direcionada 

ao homem-maquinizado, mimetizando eficientemente a liberdade, o divertimento e a 

excitação pertencentes ao lúdico.  

 

 1.2 Metodologia 
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Situado no campo das ciências humanas e sociais, a execução deste trabalho privilegia 

uma pesquisa de abordagem qualitativa, em que as expressões e produções humanas 

carregadas de intencionalidade e significação, restam analisadas, considerando as 

determinações históricas que condicionam as relações entre os âmbitos micro e macro, 

individual e sociocultural. Entendemos, na esteira do pensamento de Minayo (2004), que uma 

articulação dialética entre o corpo teórico e os dados da empiria deve ser desenvolvida para 

compreensão do fenômeno psicossocial recortado, produzido pela dinâmica de interação 

social, articulados entre o particular e a totalidade. 

Norteados pelo eixo teórico-metodológico da teoria crítica, tal como definida por Max 

Horkheimer (1983) em oposição à ideia de teoria tradicional, concordamos com uma práxis 

de pesquisa movida pelo intento de reflexão e transformação da realidade, assim como pela 

denúncia de elementos que obstaculizam a emancipação humana, aprofundando a barbárie.  

Neste ponto do trabalho, é válido destacar a intencionalidade do projeto frankfurtiano 

em direcionar a transformação na sociedade que se busca por meio da práxis da teoria crítica. 

Esta crítica estabelece ideais valorativos condutores das mudanças elaboradas como guia de 

um projeto de sociedade repensado pelos “sujeitos de comportamento crítico”.  Pois, como 

denuncia Horkheimer “este mundo não é o deles, mas sim o mundo de capital” (p.130).  

Portanto, leva-se em consideração a penúria que naturaliza-se como parte das interrelações 

entre os homens e propõe-se a mobilização das consciências por meio da denúncia contra a 

desigualdade socioeconômica propulsora do sistema capitalista. Assim, a teoria crítica se 

habilita como projeto a para remediar este estado de privilégio do progresso técnico que 

mascara a decadência das investidas do progresso humanitário. Sobre esta contradição, 

Adorno (1995) comenta que 

 

[...] a penúria material que, durante tanto tempo, pareceu zombar do progresso está 

potencialmente afastada: tendo-se em conta o nível avançado pelas forças produtivas 

técnicas, ninguém mais deveria padecer fome sobre a face da terra. Que continuem 

ou não a escassez e a opressão - ambas são a mesma coisa - dependerá 

exclusivamente de que se evite a catástrofe mediante a organização racional da 

sociedade total, como humanidade (p. 38). 

 

Diante do exposto, compreendemos que a superação parcial dos infortúnios da 

humanidade deve-se a uma seletividade do progresso que, em nome da manutenção do status 

quo, permanece destituído de sua potencialidade em uma organização irracional.    Portanto, 

faz-se urgente a defesa de valores referenciados pela reflexão crítica e autonomia dos 

indivíduos, em que a subjetividade se concretize como singular, independentemente das 
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determinações mercadológicas e midiáticas que produzem sujeitos homogeneizados, como as 

mercadorias. Assim, almejamos, com esta proposta téorico-metodológica uma práxis 

consciente e crítica do contexto social, com orientação para a emancipação condizente com a 

proposta dos teóricos da Escola de Frankfurt, em que se nega a realidade imediata como única 

possibilidade e denunciam-se os obstáculos que impedem a realização humana autônoma, em 

uma “[...] ordem social mais justa e  igualitária” (FREITAG, 1988, p. 42).  

Neste sentido, o pesquisador é compreendido como politicamente implicado, buscando 

um “[...] redirecionamento do processo histórico” (P. 42) com apoio em um resgate da razão 

histórica como condutora de uma sociedade diferente desta realidade positivada que privilegia 

o culto aos fatos.  Em busca de que seja permitida maior compreensão dos fenômenos sociais, 

melhor observando aquilo que se mostra oculto e velado, a crítica imanente como método é 

procedida para refletir sobre a relação entre o objeto de estudo escolhido e o todo social. A 

favor da “crítica imanente”, Rouanet (1989) esclarece que ela traz importância por “[...] ter 

que desprender o momento de verdade da ideologia, e ao mesmo tempo denunciar sua 

falsidade”, além de ser caracterizada por sua incapacidade de “[...] limitar-se, aos confins do 

objeto” e por sua obrigação de “[...] dirigir seu olhar para o todo social” ( P. 105).  A grande 

relevância da relação entre o particular e o universal em nossa pesquisa, ou seja, entre as 

manifestações de pessoas em redes sociais, coletadas por via do recorte da esportividade, e a 

sociedade tecnológica que possibilita tal produção, será buscada “[...] para descobrir o 

universal no particular, e através dele” (p. 107). O método consiste em examinar criticamente 

o particular – buscando em suas características, revelações sobre aquilo que o transcende.  

A prática de uma psicologia social crítica defende o argumento de que a busca de 

fissuras no tecido social é válida para que nas análises das relações entre sociedade e 

indivíduos sejamos capazes de perceber as “[...] rupturas e as continuidades, [...] suas 

transformações mútuas e as permanências [...] e os momentos de resistências de um para o 

outro” (RAMOS, 2004, p. 24). 

A contribuição almejada é refletir criticamente sobre a atuação do saber social 

psicológico na abertura de caminhos distanciados da barbárie que, assim, possibilitem a 

emancipação, a qual vislumbramos por intermédio da prática desta pesquisa. Opondo-nos, 

essencialmente, aos exercícios científicos que instrumentalizam a intensificação dos processos 

de produção de subjetividade mediados pelo espírito quantificador e classificador da 

tecnociência em suas facetas, condutores da barbárie.  

Seguindo a proposta de Lévy (1999), concebemos a realidade a ser estudada 

empiricamente como dividida em atualidade e virtualidade e como terreno de expressão 
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humana em interação com os instrumentos da indústria cultural e da cibercultura. Desta 

maneira, resta evidente que a oposição comumente utilizada entre realidade e virtualidade não 

descreve coerentemente o modo como temos nos relacionado com os ambientes criados nas 

redes; afinal, segundo esse pensamento, o virtual se faz realidade, ainda que virtualizada, na 

medida em que a pessoa direciona sua atenção, cognição, processos psíquicos e ações às 

redes. Para Lévy, o atual, como componente do real levyniano, refere-se aos acontecimentos e 

interações na temporalidade e espacialidade “tradicional”, concreta e não mediada pela 

tecnologia. Abordando a questão de modo similar para apresentar esclarescimentos sobre o 

uso do termo virtual, Antunes (2016) alerta para a extensividade material da expressão. 

Segundo ela, 

 

a vida nas redes sociais virtuais espelha a estereotipia que desde o desenvolvimento 

do capitalismo tardio tomou conta da vida material; o termo “virtual” aqui parece 

mais uma forma de nos ludibriar quanto a sua materialidade real do que a 

designação de sua qualidade distintiva (p. 157). 

 

Em uma conceituação distinta da supracitada, Trivinho (2001) se reporta a dois tipos 

de “real”. Segundo ele, “[...] o real ordinário é suplantado por uma modalidade de real 

tecnicamente inflado pela incorporação da arte à vida cotidiana (estética da mercadoria, 

estetização urbana, profusão de imaginários artificiais, media)”(p. 53). Comum a esses 

pensadores da cibercultura, temos a noção de que nossos campos de atuação foram “inflados” 

e fomos direcionados às telas que abrem portas a nos transportarem subjetivamente aos 

ambientes virtuais, por via dos quais nos ligamos, ou nos “linkamos”, às pessoas, às 

empresas, aos serviços, às mídias, às produções culturais em um processo baseado na 

interatividade. Crary (2014), em sua obra 24/7
14

, trata desse universo que sempre está ligado, 

acessível e com fluxo de informações para nos “alimentarmos”. As demandas por esse acesso 

podem manter os indivíduos em contínuo estado de ansiedade e vigília, à espera de uma 

notificação, mensagem ou novidade desse universo online para responder e interagir 

prontamente. Sobre este estado de alerta e ânsia por interatividade, alguns estudiosos 

cunharam uma nova síndrome chamada de FOMO.
15

  

                                                           
14

 “Mercados atuando em regime 24/7 - 24 horas por 7 dias na semana – e infraestrutura global para o trabalho e 

o consumo contínuos existem há algum tempo, mas agora é o homem que está sendo usado como cobaia para o 

perfeito funcionamento da engrenagem” (p. 13). 
15

 “Desta forma, tal sentimento ganhou a sigla em inglês de “FOMO” ou fear of missing out, isto é, “medo de 

estar perdendo algo”. Embora não seja considerado um transtorno mental, a presença deste sentimento tem 

contribuído com o aumento do risco de episódios de ansiedade – e, consequentemente, de depressão –, até 

levar à sensação de exclusão social, maior susceptibilidade à pressão de grupo e, finalmente, um elevado risco 

de desenvolver o vício em tecnologias”. Disponível em 
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É nesse âmbito da comunicação interativa, em que as pessoas cumprem um papel 

transposto à recepção, compartilhando, editando e produzindo as próprias comunicações, que 

conteúdos podem se espalhar pela rede de modo assombrosamente veloz, tal como um vírus, 

dando grande visibilidade aos usuários e suas produções. Daí surge o termo “viralizar”, 

demonstrativo do potencial de comunicação da rede, dando aos seus usuários a possibilidade 

de elaborar esse espaço virtual em que os conteúdos são cambiados. Tais “[...] condições 

sociais, individuais e tecnológicas que tornam possível que, em grande número, jovens 

amadores se tornem profissionais de sucesso praticamente da noite para o dia” (NICOLACI-

DA-COSTA, 2010, p. 556) criam alternativa à economia industrial e dão impulso a uma área 

do mercado chamada de “Economia Criativa” em que economia de mercado, criatividade e 

novas tecnologias confluem para mobilizar pessoas a usar a rede mundial de computadores 

como área para seus empreendimentos em busca de sucesso. Deste modo, percebemos que a 

rede proporciona a alternativa de interação mercantil, a qual será posteriormente 

problematizada à luz da crítica frankfurtiana. 

Para os propósitos de explicitação de nossas estratégias metodológicas, importa aqui 

assinalar o fato de que o deslocamento da produção de tecnologias de empresas para os 

usuários se deu com a mudança gradual do foco da manufatura, em que a tecnologia 

produzida tinha como alvo a relação empresa-empresa, para a infraestrutura, em que o foco 

passou a ser no uso individual de computadores. Desta maneira, “[...] a manufatura havia 

cedido o lugar à informação como fonte geradora de riqueza. As regras da economia mundial 

estavam mudando” (NICOLACI-DA-COSTA, 2010, p. 556). Para o estabelecimento dessa 

economia da informação, Hartley (2005) descreve que foram necessários quatro estádios: 

infraestrutura, conectividade, conteúdo e criatividade.  

De acordo com Nocolaci-da-Costa (2010), no estádio da infraestrutura, houve grande 

investimento por parte de empresas, organizações governamentais e educacionais para que os 

recursos de computação chegassem aos indivíduos, colocando computadores pessoais nos 

ambientes de trabalho e nos domicílios. Com o sucesso obtido no estádio de infraestrutura, foi 

necessário promover a conectividade e a interatividade, e as tecnologias de telecomunicação 

cumpriram um importante papel, inserindo a comunicação na senda que até então vinha sendo 

chamada de Tecnologia da Informação. Com a conectividade, foram geradas infinitas e 

desconhecidas oportunidades para a geração de conteúdo e a “criatividade” se tornou um 

grande ativo de mercado. Tal ideia sobre a criatividade corrobora o pensamento de Gorz 

                                                                                                                                                                                     
https://cristianonabuco.blogosfera.uol.com.br/2013/08/24/voce-tem-fomo/?cmpid=copiaecola acessado em 

21/05/2017. 



47 
 

 

(2005) sobre a exploração do capital imaterial como uma sofisticação dos processos 

capitalistas contemporâneos. 

Refletir sobre tal aparelhamento é importante para esta pesquisa, pois notamos que as 

grandes empresas contam com muitos recursos na produção de conteúdos para impulsionar 

suas vendas e adesões aos valores por eles difundidos. Atualmente, as promoções de venda e 

estilos de vida têm uma participação (inter)ativa dos próprios usuários que se apoiam nas 

publicidades das marcas para “personalizar” suas comunicações em redes sociais, ou mesmo 

para participar de redes sociais destinadas aos consumidores de determinados produtos, 

organizados em uma segmentação pela indústria cultural. À nossa pesquisa, essa possibilidade 

de produção de conteúdos por parte de empresas e usuários estabelece um novo panorama que 

modifica os papéis dos indivíduos, segundo Trivinho (2001),  promovendo uma  

 

[...] hibridização, num só componente do processo, das funções do emissor e do 

receptor, (...) por um lado, o emissor se confunde com o receptor e vice-versa, e, por 

outro lado, em vista disso, não há mais por que falar nem num, nem noutro (p. 122). 

 

A confusão de papéis ora descrita indica uma diretriz para a execução da coleta de 

dados desta pesquisa. Escolhemos abordar, especificamente, o indivíduo e suas manifestações 

nas redes sociais. Isto porque acessaremos o âmbito da produção, operada via publicidade de 

grandes empresas, por meio da apropriação e reprodução destes conteúdos com apoio nos 

teores postados pelos usuários nas redes sociais. Deste modo, argumentamos em favor de 

realizar uma pesquisa com foco nessa pessoa considerada receptora/produtora, produto e 

instrumento da maquinização pela via da esportividade. 

Verificaremos, assim,  esse ambiente virtual em que os indivíduos se apropriam, de 

modo pessoal e profissional, para a expressão de sentimentos, pensamentos, autorrelatos e 

experiências de vida, misturando âmbitos privado e público da vida. Aqui estaremos 

interessados nos efeitos das inserções das pessoas nesse meio, atentos ao que supomos serem 

produtos da recepção de conteúdos da indústria cultural disponíveis no mercado. Ficaremos 

atentos, ainda, às potencialidades desses indivíduos de serem eles próprios os (re)produtores 

de conteúdos a serem analisados psicossocialmente dentro de nosso recorte: a esportividade. 

Afinal, essas pessoas estão aparelhadas tecnologicamente para produzir e reproduzir 

conteúdos que, eficientemente e de modo nada coincidente, se encaminha ao encontro dos 

consumidores digitais de informações pela rede no ciberespaço. A tecnologia nos dispositivos 

móveis permite um nível de interatividade no ciberspaço contínuo, em tempo real e grande 

velocidade de transferência de conteúdos.  
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Modelos de esportividade que se ofertam, via indústria cultural e cibercultura, na 

produção de subjetividades foram elegidos como objeto para análise a ser empreendida nesse 

projeto com os instrumentos metodológicos próprios à Teoria Crítica, almejando produzir 

conhecimento sobre as condições e configurações deste fenômeno psicossocial. Em busca de 

opções e procedimentos para realizar uma análise teórico-crítica tendo como campo as redes 

sociais, temos como base as indicações de Antunes (2016) que, ao realizar uma atualização 

para as novas mídias digitais das características do rádio elencadas por Adorno, nos questiona.  

 

Como ilusão de proximidade, autoridade, tempo e ubiquidade estariam presentes 

também na comunicação de massa das novas mídias? Indico aqui que antes de 

aceitarmos a ideia entusiástica que elas são efetivamente um meio democrático 

deveríamos também realizar um estudo fisionômico de suas características (p. 155).    

 

Com a abordagem metodológica agora sugerida, consideramos que as caracterizações 

sobre os elementos do meio de comunicação do rádio possam configurar interessante ponto de 

partida para que possamos traçar algumas características da comunicação nas redes sociais 

que terão material coletado para análise crítica.  Assim, almejamos levantar meios de verificar 

de que modo esses meios de comunicação da era digital se converteriam em possibilidades de 

democratização da comunicação para a emancipação dos homens, como sustentam alguns 

entusiastas da “Internet” como meio “libertador”. 

Quanto ao acesso às manifestações individuais, para uma compreensão do fenômeno 

da esportividade na era da cibercultura,  estas serão coletadas pelos registros de interação e 

expressão que a virtualidade propicia via exploração dos ambientes virtuais, mineração de 

dados, uso de marcadores como a hashtag (#) em redes sociais de grande interação humana 

como Instagram, Facebook, LinkedIn, Research Gate, Runtastic, Garmin Connect, Swarm 

Foursquare, Untappd e utilizadas para seleção e exploração de  experiências e percepções 

subjetivas de receptores/consumidores que poderão prover relato de suas dinâmicas de 

interação com as prescrições midiáticas e apelos ao consumo de signos de esportividade.  

O compartilhamento de fotos, vídeos e publicidades além das marcações via uso das 

“hashtags”, serão, com efeito, objeto de análise por evidenciar esse processo de íntima e 

complacente ligação entre consumidores e empresas, mostrando um caráter de entusiasmada 

idolatria dos objetos de consumo fetichizados, ilusioriamente valorizados como capazes de 

atribuir características sobre-humanas, preenchendo, supostamente, o grande vazio 

amplamente estimulado pelas publicidades. 
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Atualmente, sítios de redes sociais ou aplicativos são criados para reunir pessoas com 

interesses em comum, possibilitando a interação de usuários e a partilha de valores, ideais e 

também produtos ligados aos estilos de vida. A dinâmica e a estruturação da sociabilidade 

indicam um possível caminho de investigação. Assim, algumas redes sociais serão 

selecionadas para que coletemos exemplos de manifestações dos “receptores/produtores”, 

tendo como requisito o signo da esportividade e suas vinculações com o mercado, os quais, 

posteriormente, serão analisados em articulação com o referencial teórico – a análise teórico-

crítica. 

Consideramos o acesso às publicações de caráter público, abertas para todos, nesses 

sítios de redes sociais como manifestações espontâneas das pessoas, sem qualquer filtro que 

poderia surgir em contato com o pesquisador. Nestes sítios, é possível ao usuário selecionar o 

nivel de privacidade ou publicidade de suas postagens. Segundo Elm (2009), os ambientes 

online são classificados em quatro níveis de privacidade discerníveis. São eles: público 

(aberto e disponível a todos); semipúblico (requer cadastro ou participação); semiprivado 

(requer convite ou aceitação) e privado (requer autorização direta). Para coletar os dados em 

nossa pesquisa, trabalharemos exclusivamente com publicações de dados ou opiniões em um 

sistema público ou semipúblico, implicando que estes podem ser analisados e divulgados 

pelos pesquisadores, sem a necessidade de autorização das pessoas que os originaram, 

perspectiva a qual é amplamente empregada no Brasil. Esta escolha de abordagem dos dados 

decorre, principalmente, da compreensão de que as configurações de privacidade escolhidas 

pelos indivíduos informam significativamente sobre seus intentos de visibilidade, 

publicização e ilimitada interação com a rede mundial de computadores por mais descuidada, 

irresponsável ou impensada que a decisão possa, de fato, ser. Manteremos o cuidado, 

entretanto, com as identidades dos perfis estudados de maneira a resguardar as pessoas 

produtoras das publicações analisadas nesta pesquisa. 

A elaboração de estratégias e instrumentos metodológicos, categorias de análise e a 

interpretação dos dados ocorrem em contínua articulação com a teoria, buscando diagnosticar 

o presente e revelar nuanças de homogeneização das consciências com enredo neste novo 

panorama cultural e destas novas relações interativas das pessoas, entre estas e as empresas e 

com o todo sociocultural.  

Por fim, no que concerne à atitude do pesquisador na coleta de dados das mensagens 

midiáticas, consideramos o ciberespaço em sua magnitude como um rico manancial para uma 

passagem flanêur despretensiosa, em que o pesquisador, com espírito de descoberta, 

experimenta o social organicamente e se deixa afetar por suas particularidades, para permitir 
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que seu espírito crítico seja surpreendido para elementos significativos e imprevisíveis 

anteriormente à exploração do campo de pesquisa. A aceleração tecnológica que 

evidenciamos como combustível próprio da renovação dos produtos e tecnologias nos exigirá 

perpectiva contínua e dinâmica para acompanhar as mudanças e inovações que 

sistematicamente convulsionam o mercado e o ciclo de consumo.  

O percurso a ser constituído para consecução dos objetivos desta pesquisa supõe, além 

deste primeiro capítulo introdutório, um capítulo segundo, em que discutimos alguns 

conceitos e posicionamentos centrais dos teórico-críticos da Escola de Frankfurt. Afiliando-se 

a essa corrente de pensamento, firmamos compromisso com os seus princípios norteadores 

associados a uma reflexão político-libertária. Deste modo, os conceitos de  Razão 

Instrumental, Progresso Técnico e Indústria Cultural, dentre outros, são explorados na 

perspectiva de possibilitarmos a crítica aos fenômenos elegidos neste trabalho como 

obnubiladores de uma consciência crítica. Em continuidade a este propósito, retomamos os  

pensadores consonantes com esta proposta de reflexão acerca das modalidades históricas de 

dominação da humanidade para atualizar a crítica ante os atuais instrumentos de dominação, 

tecnologicamente evoluídos e incrementados pela informática e pela robótica.  

Deste modo, para a execução desta pesquisa, é fundamental que uma ampla revisão 

bibliográfica seja feita sobre a tecnociência como modo peculiar de produção científica, 

modulando subjetividades, produzindo uma humanidade que exibe a eficiência como valor 

máximo e a máquina como modelo ideal, empreendendo ela mesma a barbárie e sofisticando 

os meios pelos quais a exploração dos homens se mantem operante e crescente. Portanto, no 

segundo capítulo desta tese, escolhemos nos debruçar sobre o seguinte questionamento para 

problematizar os possíveis prejuízos em humanidade, expressos nos automatismos, 

maquinizações e na racionalidade instrumental contemporânea: 1) em nossa cultura, como a 

racionalidade tecnológica se positiva e é encontrada tanto como meio (mídia) quanto como 

finalidades (produtos) que impactam e constituem a subjetividade humana?  

Para responder a tal pergunta, iniciaremos o capítulo II com uma exposição do 

referencial teórico frankfurtiano no que concerne às noções de progresso, técnica e 

racionalidade. Procederemos em seguida com uma mostra dos caminhos que se desenham 

para o progresso tecnocientífico, levando em consideração especialmente as transformações  

na constituição do protótipo de homem-máquina.  

Na sequência, no terceiro capítulo, objetivamos constituir e problematizar o conceito 

de homem-máquina como um contructo sócio-histórico resultante da gradual intensificação 

dos processos tecnocientíficos que hoje são mais bem representados pela interatividade “24/7” 
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na cibercultura. Assim, historiaremos brevemente a constituição de nossa humanidade 

naqueles elementos pertinentes ao objeto de estudo, com origem no emprego de instrumentos 

para a adaptação do homem à natureza e à sociedade, que se desenvolveu em paralelo ao 

homem.  

Consideramos indissociáveis as discussões tanto das questões individuais manifestas 

nos espaços de convivência contemporaneamente apropriados pelo homem quanto de alguns 

caminhos trilhados pela ciência, guiada por uma determinada orientação do conceito de 

progresso. Com efeito, a exploração do conceito de homem-máquina sob o signo de 

esportividade ocorre em uma apresentação em dois subcapítulos iniciais sobre a tecnociência 

e o fetichismo da ciência como mercadoria. Primeiramente, endereçaremos questões relativas 

ao âmbito da produção, situando o homem como operador e consumidor da tecnologia e da 

ciência, que o transformam, em última instância. Tal feito, busca nos habilitar para, 

posteriormente, direcionarmos nossa visão ao campo do tempo livre da produção, do qual 

surgem as práticas voluntárias da cultura física e esportiva como lazer, constituindo, 

semelhantemente, nossa humanidade por meio desta perspectiva dialética.  

Para isso, partiremos de uma análise acerca dos tensionamentos que os 

desenvolvimentos científicos precipitam ao se habilitar para a manipulação tecnológica da 

condição humana, “de corpo e alma”, organicidade e intelecto. Portanto, dedicaremos 

esforços para atualizar a discussão sobre a racionalidade dominante e as implicações da 

tecnologia como valor positivado e naturalizado. Por último, realizaremos uma reflexão 

acerca do estado atual da produção científica, entendendo como relevante pensar de que modo 

a própria ciência se modifica como produto, por consequência dos avanços do 

desenvolvimento tecnológico e comunicacional da contemporaneidade.  

Com essa discussão, demandaremos relações deste homem contemporâneo, cada vez 

mais incorporado e significado pelas tecnologias, com o modelo de produção de saber 

científico movido por ideais de progresso e potencialidade mercadológica. Neste capítulo, a 

orientação quantitativista e as modulações da tecnociência são estudadas com amparo numa 

suspeita de que a ciência e os modos de formulação do conhecimento, hoje hegemônicos, 

priorizam para as áreas das ciências, inclusive para as Humanas, um referencial 

predominantemente quantitativo e calculista, com prejuízos para uma investigação de âmbito 

qualitativo, concernente ao mundo de vida do homem. Assim, suspeitamos de que a ciência, 

articulada ao mercado, privilegie o desenvolvimento técnico com implicações para a 

sociedade e a subjetividade. 
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Para justificar a contribuição desta investigação, e como exemplo paradigmático, 

seguiremos os indícios cotidianamente observados no âmbito acadêmico, no qual a lógica 

produtivista permeia os programas de pós-graduação, a busca por publicações nos periódicos 

valorados com base no Qualis, implementando uma sistemática de produção de conhecimento 

predominantemente quantitativa. Também hipotetizamos que as pesquisas sem apelo 

mercadológico tenham menos incentivos e investimentos. Assim, os centros de humanidades, 

reduto maior das abordagens qualitativas e das produções críticas ao sistema capitalista, 

permanecem sem voz nas questões relativas ao progresso que afeta a todos, mesmo que pela 

exclusão e impossibilidade de se apropriar dos frutos da tecnociência elitista. Hoje, no Brasil, 

temos o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação que em seu nome, sugere uma atenção 

especial aos aspectos tecnológicos e de inovação indubitavelmente mais articulados ao 

mercado do que as produções das ciências humanas e sociais. 

Neste capítulo, também refletiremos sobre as relações entre o homem e a tecnologia, 

os organismos cada vez mais cibernéticos (“ciborgues”), as próteses eletrônicas que são 

produzidas não apenas para suprir deficiências mas para tornar o homem mais eficiente, mais 

conectado a sistemas informacionais, com vistas a otimizar seu desempenho para as 

competições que hoje parecem ser onipresentes: por postos de trabalho, por laços afetivos, por 

visibilidade, por oportunidades de capacitação etc.  

Assim sendo, discutimos sobre a perspectiva crítica da ciência como instrumento da 

maquinização que criticamos. Desta maneira, refletiremos sobre os avanços feitos nos campos 

vanguardistas da tecnociência, a saber, a biotecnologia, a engenharia genética e a inteligência 

artificial. Com isso, problematizaremos a ciência como instância alinhada com a racionalidade 

instrumental e tecnológica, produzindo os maquinismos e automatismo que criticamos. 

Elucidamos, também, a infraestrutura de produção científica que instensifica o produtivismo 

nas universidades e centros de pesquisa como efeitos desta racionalização quantitativista.  

Em sequente capítulo (4), será realizado um estudo histórico sobre as modificações 

nas práticas esportivas ao longo do último século, com o objetivo de investigar o ideário de 

progresso, conquista, dominação e sucesso encarnado nos signos de esportividade. 

Buscaremos relações entre o esporte contemporâneo e a sociedade, com base nas quais aquele 

se constitui e se modifica, incorporando suas características. Ao analisar as condições sócio-

históricas para o estabelecimento do esporte moderno, discutiremos sobre a dialética da 

cultura esportiva, articulando o fenômeno esportivo com as temporalidades contemporâneas. 

Dedicaremos parte da discussão, também, sobre as implicações da esportividade para a 

constituição do homem-máquina, abordando mutações com efeitos no corpo e no psiquismo.  
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Suspeitamos, também, de uma gradual transformação dos esportes em práticas de 

cultura física competitivas, tornando-os otimizados para a obtenção dos benefícios  culturais 

desejados e reduzindo aspectos socialmente integradores e lúdicos. Supomos uma prevalência 

de esportes individuais e um esforço individualizador nos esportes coletivos. Evidências disto 

são as premiações para as performances individuais de atletas e as modalidades de esporte-

aventura que delegam ao indivíduo a criação de suas proezas, com um sistema individual de 

marcas e métricas. O Livro dos Recordes é um exemplo desse desenvolvimento de uma 

cultura da excelência em modalidades que beiram a bizarrice.  

No capítulo 5, uma descrição do campo de pesquisa é necessária para melhor 

compreender a dinâmica das relações e interatividade nos sites de redes sociais. Iniciaremos 

por verificar a atualidade do conceito de Indústria Cultural, para reflexão crítica de sua 

abrangência ao campo da cibercultura. Em seguida, demandaremos uma articulação desse 

referencial – eixo teórico desta pesquisa - com os estudos de Pierre Lévy (1999), Bruno 

(2013), Virilio (1991), Han (2014; 2017), Trivinho (2001;2007) e outros nessa compreensão 

do ciberespaço e da cibercultura que da sociedade tecnológica se origina. Posteriormente, 

confrontaremos tais descrições com as críticas de pensadores contemporâneos, vinculados à 

teoria crítica, que produziram conhecimento sobre as apropriações feitas pelos indivíduos 

desse espaço. Inserido nesse campo de debate, seremos capazes de pensar como melhor 

formular categorias de análise e compreender o funcionamento dessa infinita rede de 

informação e comunicação e sua importância na vida daqueles que estão cada vez mais tempo 

online, respondendo às demandas e notificações oriundas desse espaço, ao ponto de se tornar 

um “homem-máquina”.  

Para uma melhor comprensão da dinâmica das redes sociais que investigamos, 

entendemos como importante para este momento de análise teórico-crítica do trabalho uma 

articulação entre o material empírico encontrado e a teoria que nos permitirá extrair reflexões. 

Desta maneira, desenvolveremos em paralelo uma caracterização da cibercultura em seu 

plano teórico com uma apresentação das redes sociais escolhidas. Remontaremos, portanto, o 

enredo histórico da mídia e a intensificação do processo de globalização, em que as 

tecnologias da informação e da comunicação desempenham importante papel para a 

constituição do ciberespaço como campo significativo de apropriação dos indivíduos, que 

servirá de campo de coleta e de análise de dados desta pesquisa. Com o foco nos signos de 

esportividade, observamos as searas do consumo, do trabalho e do tempo livre como 

geradores potenciais de categorias de análise.  
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Deste modo, faz-se necessário abordar brevemente a evolução dessas tecnologias, 

partindo da origem do ciberespaço até o desenvolvimento de dispositivos comunicacionais 

portáteis e miniaturizados em rede. Estes parecem ser priorizados como solução para o âmbito 

global de competição por inovações e tecnologias que respondam aos anseios do homem por 

maior segurança, controle e, também, lucratividade. De modo semelhante, há uma tecnologia 

que hoje é vestível em trajes, relógios, calçados fabricados para a produção de dados para 

utilização em um sistema de métricas. Buscaremos esses aplicativos e redes sociais para 

avaliar de que modo estes se incorporarão aos sites de redes sociais mais utilizados na 

contemporaneidade. 

Com nosso estudo, almejamos contribuir para  maior compreensão sobre o modo 

como nos apropriamos das redes sociais e de que maneira nossa convivência no emaranhado 

das redes informáticas tem nos transformado por essa via, aparentemente sem retorno, de 

maior utilização das novas tecnologias nos diversos ambientes de ação humana. A aceleração 

do tempo em seu viés tecnológico nos faz vítima de uma dependência das inovações, redes e 

códigos que se lançam ao mercado em uma frequência cada vez maior. Viver nos tempos de 

hoje é perceber o futuro se precipitar no presente via mercado, que sempre nos mostra o que 

devemos adquirir em nome do desejo de pertencimento social, conectividade e interatividade 

que nos são esperados como humanos aparelhados tecnologicamente 

Por último, uma análise será realizada, de modo a verificar essa adoção dos signos da 

esportividade de rendimento (e as peculiaridades do esporte e da competitividade) em campos 

não esportivos, tais como a vivência em redes virtuais e a comparação de suas vitórias, 

aventuras e jornadas para efeito de reconhecimento, inclusão social e status. Além de analisar, 

pois, as manifestações da esportividade genuinamente vinculada ao esporte ou práticas 

culturais semelhantes, observaremos as expressões de uma esportividade transposta de seu 

campo de origem para outros terrenos esportivos como o do trabalho, na esfera do sucesso 

profissional; O do consumo; o da produção científica, os quais, por vezes, parecem 

assemelhados em face dos signos de esportividade neles contidos. 

A análise teórico-crítica destes signos, a ser realizada neste último capítulo, encontra 

uma rede infinita, amplamente conectada, de mensagens midiáticas e produções de empresas 

e pessoas que dividem o ciberespaço e interagem, produzindo registros com grande teor de 

valores, motivações, significados, ideias e atitudes que permeiam as relações humanas e os 

fenômenos psicossociais eleitos neste trabalho, tais como a esportividade, a competitividade, 

a interatividade e a “humanidade maquínica” ou o “maquinismo humano”. Assim, refletir 

sobre a aceleração tecnológica e cultural também será relevante para que possamos reaver os 
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condicionamentos históricos que constituem esta realidade social e cultural determinante para 

os indivíduos e, então, possivelmente consigamos, à luz da crítica ao signo de esportividade, 

estabelecer um saber sobre os modos contemporâneos de expressão das (inter)atividades 

humanas e performances em redes sociais.  

Por último, por lidarmos com um campo de estudo em constante transformação pela 

evolução das tecnologias e funcionalidades desenvolvidas, estamos cientes dao caráter 

provisório dos conhecimentos aqui intentados, limitando nossas reflexões a este recorte 

temporal do presente como uma extensão das tecnologias anteriormente criadas. Nossa 

análise é endereçada a este ponto presente, porém sem o esquecimento da história, de um 

continuum de desenvolvimento tecnocultural que se projeta, mas sobre o qual alguns 

desdobramentos não são possíveis prever. No decorrer do tempo desta pesquisa iniciada em 

2015, ocorreu o surgimento de novas redes sociais, o abandono de outras, novos aplicativos, o 

início e uma ampla difusão de práticas antes inexistentes, denotando a alta velocidade com 

que as novidades se oferecem ao público consumidor de tecnologias. Isto implica em 

estarmos cientes de que as redes sociais investigadas, tendem ao obsoletismo ou a 

modificação de funcionalidades e a “instalação” de novos hábitos por meio da interação 

homem-máquina que aqui desenvolvemos.  

Com nossa crítica, almejamos produzir um maior esclarecimento sobre esse caminho 

sombrio que a humanidade está sendo conduzida, contando com um protagonismo destacado 

da ciência que produzimos. A aceleração tecnológica nos obrigará a manter um esforço de 

atualização de nossas questões dentro do recorte escolhido na nossa pesquisa, qual seja, dos 

signos de esportividade como motor para a difícil conquista das identidades prescritas na 

contemporaneidade.  
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2. TEORIA CRÍTICA COMO PRÁXIS CONTRA A BARBÁRIE NA CIÊNCIA  

 

 

“O nascimento da ciência cartesiana é sem dúvida uma vitória 

decisiva do espírito. É, entretanto, uma vitória trágica: nesse mundo 

infinito da nova ciência, não há mais lugar para o homem, nem para 

Deus”. (ALEXANDRE KOYRÉ)  

 

“Ensino-vos o super-homem. O homem é algo que deve ser superado. 

Que fizeste para superá-lo? Todos os seres até hoje criaram algo 

acima de si: e quereis ser o refluxo desse grande fluxo e preferes 

regredir ao animal a superar o homem? Que é o macaco para o 

homem? Uma gargalhada ou um constrangimento. E justo isso deve o 

homem ser para o super-homem: uma gargalhada ou um 

constrangimento.” (NIETZSCHE)  

 

A tematização acerca do “homem do futuro” esteve nos escritos de vários filósofos e 

pensadores das ciências humanas e da filosofia da ciência, assim como foi objeto de interesse 

dos chamados “tecnoprofetas
16

” (LECOURT, 2005) nos campos da robótica, biotecnologias, 

inteligência artificial, dentre outros. A análise das transformações do homem ao longo do 

tempo e os avanços de seus achados científicos motivaram questionamentos sobre qual 

caminho está sendo trilhado pela humanidade. O pensamento sobre a superação do homem, 

seus atributos e capacidades são questões aqui expressos para refletirmos sobre a 

racionalidade tecnológica, a formulação do conhecimento e o papel da ciência em torno das 

temáticas vinculadas à noção de progresso e aos ideais de emancipação da humanidade. 

Assim, temos por eixo teórico privilegiado desta pesquisa o referencial da teoria 

crítica e suas concepções acerca da técnica, progresso, razão e ciência. Com isso, 

intentaremos pôr em evidência alguns elementos acerca da evolução das máquinas, ou seja, 

                                                           
16

 No livro Humano Pós Humano, Dominique Lecourt faz uma descrição de tecnofóbicos e tecnófilos 

extremistas, como biocatastrofistas “todos que consideram que a biotécnica ameaça à própria existência da 

humanidade” (p.18) e os tecnoprofetas que “consideram a aplicação das ciências à técnica uma tarefa sagrada, 

capaz de permitir ao ser humano superar as consequências da queda, preparando-o para a redenção e para 

reencontrar a felicidade de Adão no Paraíso terrestre.” Complementa “o cientifismo hiperbólico desses 

apaixonados futurólogos e visivelmente apreciadores de ficção científica não deixa de constituir um elemento 

de explicação da virulência dos biocatastrofistas. Os seus discursos inflamados fazem realmente aparecer uma 

dimensão religiosa assumida como tal e apoiada em textos teológicos” (p. 19-20). 



57 
 

 

aquilo que é da ordem do instrumento, para chegarmos, ao final, sobre as transformações do 

homem na sociedade hipertecnológica, partindo da premissa de que a relação homem-

máquina tem se intensificado, produzindo um novo ser, híbrido de organicidade, circuitos 

digitais, ondas eletromagnéticas, equipado e atualizado com as novidades do mercado 

tecnológico.  

Dividimos este capítulo em dois subcapítulos que comportam as seguintes discussões: 

2.1) Teoria Crítica: Progresso, Racionalidade Instrumental e Técnica; e 2.2) O Update da 

Crítica Contra a Racionalidade Tecnológica. Assim, iniciamos o capítulo com os temas 

fundamentais da Escola de Frankfurt, concernentes ao nosso trabalho, discutindo o papel da 

racionalidade e da técnica na produção e transformação da ciência em tecnociência, 

intimamente ligada ao desenvolvimento tecnológico e com extensa interlocução com o 

mercado.  

A problematização de tais temas terá por objetivo tanto mostrar nossos principais 

conceitos norteadores, referenciados pela teoria crítica, quanto a exposição de nossas 

inquietações acerca do  futuro do homem e suas possíveis mutações no chamado “homem-

máquina”. Com isto, posteriormente, temos o propósito de estabelecer uma relação deste 

conceito com o tema da esportividade contemporânea. Procuraremos, assim, explorar essa 

relação entre tecnociência e o homem-máquina, para uma análise da esportividade como nova 

expressão de uma racionalidade dominante e dominadora na sociedade. Pressupomos que os 

signos de esportividade cumprem com eficiência a finalidade de aprofundar a exploração do 

homem-máquina, transformando corpo e racionalidade, tempo de trabalho e tempo livre. 

Escolhemos esse percurso por entendermos que, por meio dele, evidenciaremos a relação 

entre a evolução do conhecimento científico, a ascensão da tecnologia e seus produtos como 

instrumentos mediadores do fazer-humano em diversos campos, enfatizando a adoção da 

tecnologia como componente necessário para potencializar as performances humanas.  

 

 

 

 

2.1 Teoria Crítica: Progresso, Racionalidade Instrumental e Técnica  

 

Em busca de compreender as determinações histórico-sociais que produziram essa 

relação homem-máquina, assim como a supervalorização e aparente onipresente mediação da 

tecnologia na sociedade, destinamos este subcapítulo para  obter compreensão das discussões 
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sobre a técnica, a racionalidade e o progresso. Identificamos, comumente, nos noticiários e 

veículos de informação,  acontecimentos e “descobertas” científicas assemelhadas à ficção 

científica  que servem tanto como evidência e presságio àqueles que partilham da 

preocupação com a subjetividade, autonomia e liberdade humana, quanto como justificativa 

para este estudo teórico-crítico sobre o Homem-Máquina, examinado a partir do recorte da 

esportividade a ser explorada posteriormente.  

As transformações técnicas, sociais, econômicas e filosóficas expressas no iluminismo 

estabeleceram ideais com base nos quais a humanidade passou a ser orientada, em oposição à 

sociedade predominantemente regida pelos mitos e dogmas. Assim, o conhecimento 

científico, apoiado em seu método e nos avanços técnicos, deu ao homem maior controle 

sobre as forças da natureza, surgindo como um novo discurso de desencantamento do mundo, 

tendo por base a racionalidade tecnocientífica. Os benefícios trazidos em nome da ciência 

expandiram o horizonte espacial e temporal do homem moderno. As quantificações em 

diversas unidades de medida eram registradas metodicamente e normatizaram inúmeros 

procedimentos, ensejando criar soluções para os problemas do viver humano. O conhecimento 

desenvolveu-se, apoderou-se da natureza e ultrapassou os limites da capacidade de elaborar, 

dando vazão, por vezes, à destruição racionalmente planejada e justificada. A Primeira 

Grande Guerra expôs um embate entre os mais avançados, produtivos e desenvolvidos países. 

Expôs também a necessidade de reflexão sobre os fins da ciência e um questionamento em 

face do entusiasmo para com as frentes em que o conhecimento poderia se desenvolver e se 

especializar, em nome do progresso. Segundo alerta Soares (2002), “[...] temos construído 

várias estratégias de ação individuais e/ou coletivas que podem nos conduzir na direção 

oposta dos nossos verdadeiros interesses ou, simplesmente, nos levar a uma marcha insensata 

e auto-destrutiva” ( p. 38). 

Deste modo, assumimos a reflexão frankfurtiana segundo a qual a racionalidade em 

que se apoia o progresso técnico, apesar de ensejar certos tipos de benefícios para a 

humanidade, ao não incluir uma reflexão ética sobre os seus fins, mistifica-se, em vista de seu 

distanciamento da realidade da vida humana; ou seja, a ciência, hoje, mantém o homem em 

um estado de submissão às “verdades” constituídas em modelos científicos “inquestionáveis” 

à semelhança dos antigos mitos que ela mesma se propôs a eliminar. Assim, o homem voltou 

ao estado de encantamento com um mundo de produções fantásticas, mas alienado de sua 

compreensão. 

Preocupado com os (des)caminhos que a ciência percorre em seu propósito de 

“iluminar” o progresso e o desenvolvimento da sociedade, este estudo intenta reestabelecer e 
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atualizar a crítica, em especial aquela frankfurtiana, como elemento necessário para o credo 

depositado na ciência, ainda que a desconfiança e a suspeita se mantenham como condição 

para tal.  Mediante o referencial teórico frankfurtiano, nos habilitaremos para produzir 

reflexões acerca da racionalidade operada a favor das descobertas tecnocientíficas e que 

implicações estas têm para a dinâmica social, uma vez que a sociedade resulta dos problemas 

a que nos propomos dedicar tempo, investir, refletir e tentar resolver. Por estarmos 

interessados em discutir os posicionamentos da Teoria Crítica sobre razão, técnica e progresso 

de modo a balizar nosso debate sobre a produção científica que se converte em mercadoria 

tecnológica para uso humano, este trabalho é orientado segundo um tipo de ciência que 

defendemos como necessária para o aprimoramento do homem: politicamente implicada e 

orientada para o diagnóstico e possível transformação da sociedade.  

Assim, com alinhamento teórico-metodológico à Teoria Crítica, tornamos clara a 

nossa posição em favor da emancipação humana, “[...] ao mesmo tempo possível e bloqueada 

pela organização social vigente” (LIMA, 2010, p.32). De tal maneira, a discussão que se 

segue permitirá entender e denunciar a dominação que se dá pela via da tecnociência. A 

crítica à ciência como instância fruto do esclarecimento denuncia um paradoxo dentro da 

racionalidade e torna-se relevante na medida em que analisamos a relação entre o humano e as 

tantas máquinas produzidas com o conhecimento científico para o mercado. 

Sobre a história da ciência, afirma Novaes (2006) que foi “[...] a passagem de uma 

ciência puramente contemplativa a uma ciência ativa, ‘operativa’, que iria transformar a 

condição humana e “fazer do homem ‘mestre e possuidor da natureza’” sob o império da 

razão.” (P. 24). Essa transição do âmbito da reflexão para a aplicação e experimentação dos 

pensadores permitiu aos homens da ciência multiplicar seus conhecimentos, testar hipóteses e 

ensejar os saberes sobre vários fenômenos ligados à vida dos homens que eram, até certo 

momento histórico, explicados pelos dogmas e mitos.  

Parece consensual a ideia de que a racionalidade desenvolvida a partir de Descartes 

(1979) possibilitou ao mundo grandes transformações e estabeleceu um novo modo de 

organizar o conhecimento oriundo da experimentação possível, na medida em que os mitos e 

dogmas foram dissolvidos pelas “luzes”. O conhecimento científico produzido pelo “[...] 

espírito do homem aplicado diversamente aos objetos” (NOVAES, 2009, p.24.) permitiu 

conhecê-los, e porteriormente, controlá-los, adaptando o homem à natureza. Em explicação 

semelhante sobre o controle da natureza e o poder que o homem adquiriu com a ciência, 

Freud (1996b) afirma que, “através de cada instrumento, o homem recria seus próprios órgãos, 
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motores ou sensoriais, ou amplia os limites de seu funcionamento.(...) O homem, por assim 

dizer, tornou-se uma espécie de ‘Deus de prótese’” (p. 58). 

Com esse poder de ampliar suas potencialidades, gradualmente afastar os perigos, 

prover segurança e explicações sobre o mundo, a ciência parece tornar-se a salvadora e ao 

mesmo tempo guardiã do homem. O acúmulo do conhecimento e consequente aumento da 

capacidade de prever e solucionar problemas credenciaram o homem como instrumento de 

saber. Assim, entendemos que a própria ciência é consequência do progresso que 

gradualmente se instaurou no modo de pensar e agir humano sobre a natureza. Segundo define 

Leopoldo e Silva (2008), é um progresso que  é descrito como “messianismo secularizado” 

(P. 154) e, assim, o autor caracteriza a esperança investida no saber produzido pela ciência.  

Acerca da confiança depositada na ciência como capaz de proteger o homem contra os 

perigos da natureza - antes mais enigmática e ameaçadora e, gradualmente, com o 

desenvolvimento da ciência, mais bem controlada - o discurso científico ganhou força, 

tornando-se hegemônico no mundo ocidental. As invenções, soluções e conquistas 

conseguidas pela aplicação do método científico empoderaram os cientistas e maravilharam a 

humanidade, provendo uma nova fonte de verdade, à epoca desamparada e “de luto” pela 

perda das explicações pautadas nos dogmas. Desta maneira, as revoluções provocadas pelo 

avanço do conhecimento científico abalaram os pilares que sustentavam solidamente “a 

verdade” sobre o mundo, até então. A ciência promoveu-se como instância máxima para a 

explicação dos mistérios do mundo. Segundo Rouanet (1996), “[...] no vazio deixado pela 

morte de Deus, a razão instala a ciência” (p. 291) como guardiã da humanidade e condutora 

para o progresso. 

O pensamento de Marcuse (2001) evidencia uma atitude crítica partilhada pelos 

pensadores da Escola de Frankfurt que têm em seu arcabouço teórico intensivas influências do 

pensamento marxista,  além da visão freudiana de homem, sujeito do inconsciente 

caracterizado pelo conflito entre as forças pulsionais e os sacrifícios demandados pela vida em 

sociedade.  Para Marcuse, em seu texto A Noção de Progresso à Luz da Psicanálise, na 

civilização moderna ocidental, o progresso é entendido prioritariamente como quantitativo e 

instrumental, na medida em que tem como resultado uma crescente riqueza social. Os 

esforços empreendidos para aumentar os meios de satisfação das necessidades humanas estão 

fortemente relacionados com a criação dessas necessidades como fruto do desenvolvimento 

da civilização. Deste modo, Marcuse identifica que o progresso dominante em nossa 

sociedade, nomeado por ele “progresso técnico”,  diferencia-se do progresso por ele 

designado como “progresso humanitário”. Neste último, teríamos contribuições voltadas para 
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o aperfeiçoamento qualitativo humano, focando igualmente, em “uma existência mais livre e 

mais feliz” (p. 100).  

 Sobre as relações entre progresso técnico e humanitário, Marcuse (2001) afirma que o 

segundo tem como precondição o primeiro, pois, a “[...] ascenção da humanidade a partir da 

escravidão e da miséria a uma liberdade cada vez maior pressupõe o progresso técnico” ( 

p.100), porém, não seria de modo automático que um levaria ao outro. É denunciado, assim, 

que a riqueza social obtida pela via do progresso técnico não é repartida ou experimentada de 

modo igual na sociedade e que os “crescentes conhecimentos e capacidades dos seres 

humanos” (p. 100) são empregados a serviço da dominação do homem pelo homem, trazendo 

prejuízos para a emancipação dos sujeitos, além de relegar o progresso humanitário ao plano 

da utopia. Para o pensador frankfurtiano, a sociedade industrial moderna conserva como mais 

alto valor a produtividade, “[...] não somente no sentido de aumentar a produção de bens 

materiais e intelectuais, mas também no sentido de uma dominação universal da natureza” ( 

p.102).  

 Assim, fazemos defesa de estudos que levem em consideração essa diferença entre os 

tipos de progresso e se implique o progresso humanitário, afinal, “[...] a perfeição humana não 

pode ser derivada apenas do progresso técnico”(MARCUSE, 2001, p.97). Deste modo, 

situamos este trabalho no campo de desenvolvimento da psioclogia social como ciência 

identificada com esse progresso humanitário, consoante descrito por Marcuse (2001): 

  

[...] o progresso consiste na história, na realização da liberdade humana, na 

moralidade: cada vez mais homens se tornariam mais livres, e a própria consciência 

da liberdade seria um estímulo como que para um aumento no âmbito da liberdade. 

Assim, o resultado do progresso seria que os homens se tornariam cada vez mais 

humanos, verificando-se uma regressão na escravatura, na arbitrariedade, na 

opressão, na dor. A este conceito qualitativo de progresso podemos chamar a ideia 

do progresso humanitário (p. 100).                          

 

Segundo Marcuse, o progresso técnico é prerrequisito para o progresso humanitário, 

porém, uma vez que o progresso técnico aliado ao fator econômico como juiz de sua 

produtividade, nenhum empenho produtivo parece ser direcionado para o saneamento das 

questões humanas que permitiriam maior liberdade aos homens, seja em relação ao mercado 

(como consumidores), seja em relação ao trabalho (feitos produtores explorados). De tal 

maneira, o incremento técnico parece aprofundar a dominação e a exploração cada vez mais 

sutil das consciências, quando, deveria produzir homens mais livres. O progresso 

humanitário, entretanto, parece permanecer nesse âmbito do devir, deslocando-o para o 
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campo da utopia. Suspeitamos que, dentre estas formas de controle sutis, encontra-se a 

esportividade em estudo nesta pesquisa. Nas palavras de Marcuse (2001),   

 

o progresso técnico parece ser a pré-condição de todo progresso humanitário que 

consiste na realização da liberdade humana: um número cada vez maior de seres 

humanos torna-se livre. O resultado do progresso aqui consiste na humanização 

progressiva dos homens (p. 113, grifamos)..  

 

           De modo prevalente, entendemos que o progresso humanitário é pouco incentivado, 

desenvolvido, e permanece ofuscado, se não paralisado pelo progresso técnico que deveria 

criar condições, pela riqueza social acumulada, para impulsionar o humanitário. De tal sorte, o 

progresso humanitário parece estar “à deriva”, “largado à própria sorte” e sua relação com o 

progresso técnico resta enfranquecida, estranhada e conflituosa. Esse progresso humanitário 

parece ter sido relegado a um outro departamento ou instância ao passo que o progresso 

técnico é pensado desvinculado de sua realidade social. Assim, “[...] o elemento qualitativo do 

progresso se vê cada vez mais levado a seguir o caminho da utopia”, uma vez que jamais 

triunfa sobre o progresso técnico. O triunfo da técnica no modo de conceber o progresso tem 

implicações políticas que devem ser consideradas nesta análise. Marcuse (1973) manifesta-se 

de modo a evidenciar as consequências das criações humanas para a realidade que 

estabelecemos e prossegue com seu posicionamento: 

 
O a priori tecnológico é um a priori político na medida em que a transformação da 

natureza compreende a do homem, e na medida em que as “criações feitas pelos 

homens” provêm de um conjunto social e a ele retornam. (...) quando a técnica se 

torna a forma universal da produção material, ela circunscreve uma cultura inteira; 

ela projeta uma totalidade histórica – um “mundo” ( p. 150). 

 

Grande contribuição dos frankfurtianos é exatamente denunciar a capacidade da 

ciência de se desumanizar e promover  o aprofundamento da barbárie, valendo-se de sua 

“reputação” ligada ao desenvolvimento para, internamente, “contrabandear” para seus 

produtos a exploração tanto objetiva (dos trabalhadores) quanto subjetiva (dos consumidores) 

e, assim, contribuir para formar uma sociedade desigual e com desenvolvimento 

humanitariamente precário. Parte desse processo resulta em uma confusão sobre essa ideia de 

progresso, uma vez que, em virtude do privilégio concedido ao desenvolvimento científico 

pautado no progresso técnico, este é confundido com o progresso em si, favorecendo o 

esquecimento  do progresso humanitário ou mesmo o removendo da agenda da ciência 

moderna. Para Horkheimer (2007), “a racionalização progressista tende [...] a obliterar a 

própria substância da razão em nome da qual se apoia a causa do Progresso” (p. 8). Este 
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problema também é endereçada por Sfez (1996) ao destacar que: “[...] o progresso 

tecnológico é identificado com o próprio progresso e não é um simples instrumento do 

progresso. Só a tecnologia pode ter um efeito real sobre a ordem social, considerada como um 

vasto empreendimento”(p. 114).    

O progresso mostra-se em dois polos diametralmente opostos, com abordagens 

qualitativa e quantitativa. De um deles, colecionam-se “milagres”, “salvações” e produtos 

capazes de auxiliar o homem no desenvolvimento de suas potencialidades e na realização de 

atividades antes pensadas como impossíveis. Por outro lado, espalha destruição, morte e 

“catástrofes”, como afirma Benjamin (1986). Dissertar sobre o progresso é estar no centro de 

um processo “[...] tanto fascinante e sedutor quanto repulsivo e aterrador” (SOARES, 1997, p. 

3).  Assim, de modo similar, um paradoxo é trazido à evidência por Marcuse (2001), na 

medida em que este se questiona sobre o próprio sentido do conceito de progresso e o modo 

como são orientadas as necessidades humanas, trazendo ao cerne da questão estas 

necessidades que se configuram como norteadoras de progresso. Vejamos em suas palavras:  

 

[...] quando o conceito de necessidade engloba tanto alimentação, roupa, moradia 

quanto bombas, máquinas caçaníqueis e a destruição de produtos invendáveis, então 

podemos afirmar como certo que o conceito é tão desonesto quanto inútil para 

determinar o que seria uma produtividade legítima, e temos o direito de deixar em 

aberto a pergunta: produtividade pra quê? (p. 102). 

 

 Ao tentar responder a esse questionamento, somos levados à suposição de que essa 

produtividade é o combustível dessa sociedade e que, sem ela, a sociedade movida pelas 

relações e trocas comerciais vai experimentar níveis de circulação de capital inferiores e 

decrescentes. A paralisação da crítica e o desprezo diante da necessidade de refletir sobre a 

filosofia que reside por traz da produção de conhecimento científico, levam a crer, segundo 

Etienne Klein (2007), que, “[...] a ciência se transformou numa empresa exclusivamente 

produtivista” (p. 269). Com isso, encontramos nas palavras de Horkheimer (2007), em sua 

obra Eclipse da Razão, fundamento para a nossa problematização sobre a desumanização do 

homem por via de sua maquinização respaldada pelo progresso técníco-científico. Segundo 

ele,  

 

parece que enquanto o conhecimento técnico expande o horizonte da atividade e do 

pensamento humanos, a autonomia do homem enquanto indivíduo, a sua capacidade 

de opor resistência ao crescente mecanismo de manipulação de massas, o seu poder 

de imaginação e o seu juízo independente sofreram aparentemente uma redução. O 

avanço dos recursos técnicos de informação se acompanha de um processo de 

desumanização (p. 7). 
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Desta forma, compreendemos que, em determinado momento da história, após a 

Revolução Francesa, Marcuse (2001) constatou “[...] na formulação filosófica do conceito de 

progresso uma tendência manifesta a neutralizar o próprio progresso” (p. 101). Tal concepção 

de progresso livre de valorações e apoiado em uma frágil e falsa neutralidade é contribuição 

de Comte e sua ciência positivista. Como consequência disto, nos é explicado que “[...] o 

progresso passou a estar relacionado com a solução ou a contemporização de problemas 

imediatos e pontuais, e não mais com o núcleo qualitativo e significativo da vida, como 

ocorria no Iluminismo” (LEOPOLDO E SILVA, 2008, p. 169). Posteriormente, sobre a 

pretensa neutralidade atribuída também à ciência moderna como instância representante do 

progresso, Marcuse (2009) denuncia que: “[...] a ciência está ameaçada pelos seus próprios 

progressos, ameaçada por seu avanço como instrumento de um poder livre de valores, em vez 

de um instrumento de conhecimento e verdade” (p. 164). 

É interessante pensar que, enquanto a ciência positivista propaga valores de 

neutralidade em relação às produções daquela orientação filosófica, oculta em si uma 

predileção pelo progresso técnico e uma escolha conveniente e excludente do progresso 

humanitário. Quando falamos dos avanços da tecnociência, então, essa polarização, que não 

deveria ser contrária ou excludente,  parece se ampliar, e, assim, retirar completamente a 

possibilidade de progresso humanitário de seus propósitos ao passo que legitima o progresso 

técnico como decisão racional, neutro e imparcial. Ao comentar sobre isso, Olgária Matos 

(2006), apresenta a ideia de Adorno sobre os aspectos ideológicos da técnica e da 

racionalidade que a opera. Segundo ela, na obra Discretas Esperanças,   

 

nova figura da ideologia, “o véu tecnológico” e o capital se associam em um mundo 

no qual tudo se apresenta como decisão técnica. Concentracionário, é administrado, 

“é prisão a céu aberto”. Para Adorno, o cientismo, defesa acrítica e inquestionável 

dos primados e práticas da ciência - é ciência que acarreta adesão ao fatum na 

própria ciência, na política, no mercado. A ideologia da racionalidade tecnológica 

gera cega obediência às exigências do desenvolvimento capitalista, pois a técnica se 

pretende neutra e imparcial a ideologia transforma-se em potência invisível (p. 79). 

  

Sobre as verdades e os produtos que a ciência produz e legitima, um ponto a ser 

refletido é relativo a nossa incapacidade de perceber a lógica que operacionaliza e fundamenta 

tais produções. Massivamente, permanecemos apáticos e aparentemente deficientes em nossa 

capacidade de criticar ou questionar a visão de mundo e de homem que nos vendem. Assim, a 

realidade parece ser planejadamente manufaturada para nosso consumo fascinado pelos 

objetos produzidos cientificamente. Parecemos incapazes de desconfiar dos valores criados e 

legitimados que nos são ofertados nos produtos das “vitrines” por sua associação à ciência. 
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Menos ainda parecemos capazes de suspeitar das práticas e interesses que determinam a 

produção científica nos dias de hoje. De tão naturalizadas e celebradas, essas práticas não 

ensejam nenhum desconforto ou estranhamento. Sobre isso, no texto Algumas Implicações 

Sociais da Tecnologia Moderna, Marcuse (1999) alerta, em sua denúncia sobre a gradual 

adesão da ciência à racionalidade tecnológica e, consequentemente, mercadológica, que 

 

a ciência moderna desenvolveu-se em conflito com os poderes que se opunham à 

liberdade de pensamento; hoje a própria ciência encontra-se em aliança com os 

poderes que ameaçam a autonomia humana e frustram a tentativa de realizar uma 

existência livre e racional (p. 163). 

 

A vanguarda dos produtores de tecnologia e seus produtos mais avançados servem a 

uma parcela reduzida da população. É aquela elite tecnológica e financeira, entretanto, que 

comanda a produção de mercadorias para a satisfação de necessidades criadas pelo próprio 

sistema de produção que mobiliza os desejos com a “autoridade” dos meios de comunicação. 

Isto acontece não unicamente com os produtos puramente tecnológicos mas também com 

fármacos, veículos, educação, moradia etc. No esporte, esta ocorrência verifica-se de maneira 

correlata, e percebemos que a tecnologia a ele aplicada tem como beneficiários uma minoria 

privilegiada socioeconomicamente. Deste modo, evidenciando a ligação entre esporte e a 

tecnologia desenvolvida pelas ciências, dentre elas a psicologia, Paes (2000) ensina que, 

 

atualmente tornou-se imprescindível a contribuição dos conhecimentos científicos, 

bem como da tecnologia, para o melhor desenvolvimento e preparação dos atletas 

profissionais com o treinamento esportivo tem procurado cada vez mais 

embasamento científico e apoio na tecnologia de última geração. Alguns fatores 

contribuíram para melhorar o desempenho atlético.(...) Porém o mais importante, a 

meu ver, foram os avanços científicos e tecnológicos verificados em diferentes áreas 

do conhecimento. Tais avanços influenciaram diretamente o esporte profissional. 

Posso destacar, entre outras áreas a educação física, a medicina desportiva, a 

psicologia, a nutrição, a engenharia e a informática (p. 38).  

 

Compreendemos, no entanto, que a tecnologia de “ponta” é experimentada de modo 

bastante restritivo, tornando, por exemplo, o acesso a tratamentos de saúde com certas drogas 

impossível para o homem médio. Pelo desenvolvimento desigual que acompanhamos, 

especificamente no campo da biotecnologia, é antecipada cinematograficamente a ideia de 

que em breve a morte pode ser ressignificada e, assim, não será parte da vida de todos tal 

como a ficção científica Black Mirror
17

 nos mostra. Lecourt (2005) parafraseia um 

                                                           
17

 No episódio “Be right back”da série futurística britânica, é descrita a história em que Martha  e Ash  são um 

jovem casal. Ash é morto ao tentar retornar para casa em uma van alugada. Depois de descobrir que está 

grávida, Martha relutantemente experimenta um novo serviço online que permite que as pessoas permaneçam 
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“tecnoprofeta” de modo provocativo e revela a crença de alguns de que a tecnologia há de 

criar alternativa à morte como a conhecemos hoje, e assim, “[...] a nossa inteligência, a nossa 

verdadeira essência, terá a garantia de conhecer as delícias da vida eterna”(p. 57).   

Entendemos que o mercado abriga inúmeras demandas manufaturadas e as ciências 

suprem as necessidades de criação de novidades na busca pelo sucesso de vendas a converter-

se em lucro. A tecnologia instrumentaliza as empresas nesse processo de criação de produtos 

e procedimentos ofertados como distintivos socio-culturais. Assim, percebemos o caráter 

político da dominação técnológica.  Sobre esse processo de criação de novidades para a 

movimentação do mercado, concordamos com Novaes (2009),  ao nos dizer que 

 

 [...] a estratégia da aceleração total econômica e tecnológica se fundava no princípio 

da seleção, e que o sujeito humano ia desaparecer no vetor da tecnologia. Podemos, 

pois, concluir que as transformações da técnica têm mais impacto na nossa maneira 

de viver do que a política (p. 32). 

 

Aqui, percebemos que a técnica, com seus valores de eficiência e aceleração, 

formatam o nosso modo de viver e por isso é afirmado que está, não a frente ou acima da 

política, mas inserida na política, na produção, no lazer, na educação e em todos os campos do 

viver humano como política de desenvolvimento e modus operandi baseado no avanço 

quantitativo.   

Os frankfurtianos situam sob suspeita a racionalidade empregada pelo homem que, por 

um lado, promoveu extraordinários benefícios para o humano e, por outro, criou meios de 

aniquilar a raça humana. Os desdobramentos científicos como fruto desta racionalidade 

específica são analisados e ponderados para questionar se este estaria, de fato, cumprindo sua 

promessa de “iluminar” a humanidade e emancipar os homens de todas as modalidades de 

dominação. Ao desprezar o qualitativo do progresso, observamos em diversas partes do globo 

a luta contra a fome por sobrevivência e contra doenças com alto índice de mortalidade, 

consideradas inofensivas e controladas no lado favorecido historicamente pelo 

desenvolvimento. Afinal, a direção do processo histórico de nossas civilizações condicionam 

que o locus de nascimento de uma pessoa no nosso planeta determinará o nível de exploração 

e dominação a que ele estará submetido, ou destinará ao indivíduo os meios para que este dê 

continuidade a esta dominação de outrem. A dialética do esclarecimento indica exatamente 

                                                                                                                                                                                     
em contato com o falecido. Usando todos os seus últimos perfis de comunicação online e redes sociais, um 

novo "Ash" pôde ser criado virtualmente. Depois de começar com mensagens instantâneas, Martha carrega 

vídeos e fotos de Ash para o banco de dados do serviço, para que assim ele possa duplicar a voz de Ash e 

conversar com Martha por telefone. Disponível em https://pt.wikipedia.org/wiki/Be_Right_Back acessado em 

12/12/2017. 
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que, paradoxalmente, “[...] o progresso ameaça anular o que se supõe ser o seu próprio 

objetivo: a ideia de homem” (HORKHEIMER, 2007, p. 7).  Essa dupla face do 

esclarecimento indica para a noção de que a racionalidade empregada produz diferentes 

ciências, favorecendo o progresso qualitativo ou quantitativo. Sobre a questão do seu 

potencial falho de esclarecer, Adorno (1992), no texto Minima Moralia,  aprofunda a 

discussão ao afirmar que 

 

nessa questão está envolvida toda a dialética do esclarecimento, ela é tão racional 

quanto irracional: racional, na medida em que torna consciente a idolatria, irracional 

ao voltar-se contra seu próprio objetivo, o qual só está presente onde não precisa se 

justificar diante de Instância alguma ou mesmo diante de intenção alguma ( p.105 ).                          

 

O posicionamento teórico dos pensadores da Escola de Frankfurt busca fugir dessa 

encruzilhada e negar qualquer neutralidade ao assumir valores para a ciência incorporados a 

uma produção teórico-crítica com desejo de intervenção na realidade positivada. Deste modo, 

percebem o projeto iluminista como incompleto ao não ter conseguido empreender o 

esclarecimento capaz de estabelecer uma sociedade que promovesse, como direito, o 

desenvolvimento humano pautado nos seus ideais de universalidade, racionalidade e 

individualidade. Privado dessas potencialidades, o homem, mesmo munido dos meios para 

sua emancipação, caiu em encantamento por novos mitos homogeneizantes de sua 

consciência que, lhe furtam as condições de uma existência mais livre e realizada. Sobre essa 

atitude por nós partilhada nesta pesquisa, Rouanet (2009) explica que: “[...] a teoria social 

crítica não somente não perde sua cientificidade quando toma partido pela transformação de 

uma realidade desumana, como só nesse momento se torna verdadeiramente científica” (p. 

359). Deste modo, reafirmamos nosso compromisso com esse ideal de tensionamento com a 

realidade dada, para criar condições de transformá-la em um futuro com menor dor e menor 

sofrimento para o humano. 

Horkheimer (1983) estabelece a importante diferença entre “teoria tradicional” e 

“teoria crítica” para compreensão da práxis científica defendida pelos pensadores da referida 

Escola. Esta última é caracterizada como dotada de uma atitude que mobiliza a produção 

teórica a intervir na prática, negando a realidade positivada como a única possível, a fim de 

que as possibilidades de transformação emerjam, opondo-se, desta maneira, à ideologia de 

neutralidade própria da teoria tradicional. A teoria crítica concebe a relação entre sujeito da 

ciência e objeto da ciência como orgânica e politicamente implicada. Considera o sujeito do 

conhecimento em sua condição de “[...] analista e crítico da situação, buscando colaborar na 
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intervenção e no redirecionamento do processo histórico em favor da emancipação dos 

homens em uma ordem social justa e igualitária” (FREITAG, 1988, p. 42). Sobre a inaptidão 

da teoria tradicional para proporcionar mudanças significativas na sociedade, Horkheimer 

(1983) evidencia que a ciência, assim como outros campos de trabalho, reproduzem a 

dinâmica da divisão de trabalho mantenedora da sociedade capitalista. Segundo ele, 

 

a representação tradicional de teoria é abstraída do funcionamento da sociedade, tal 

como este ocorre a um nível dado da divisão do trabalho. Ela corresponde à 

atividade científica tal como é executada ao lado de todas as demais atividades 

sociais, sem que a conexão entre as atividades individuais se tome imediatamente 

transparente. Nesta representação surge, portanto, não a função real da ciência nem o 

que a teoria significa para a existência humana, mas apenas o que significa na esfera 

isolada em que é feita sob as condições históricas. Na verdade, a vida da sociedade é 

um resultado da totalidade do trabalho nos diferentes ramos de profissão, e mesmo 

que a divisão do trabalho funcione mal sob o modo de produção capitalista, os seus 

ramos, e dentre eles a ciência, não podem ser vistos como autônomos e 

independentes (p. 123). 

 

Deste modo, obtemos uma compreensão maior acerca da heteronomia operada sobre o 

trabalho científico, resultando em proposições consoantes à manutenção das contradições que 

perduram a revelia do potencial libertador da razão. Paralisam-se, assim, os ímpetos capazes 

de conduzir a sociedade a mudanças promotoras de maior justiça social por intermédio de 

produções científicas implicadas com a melhoria da sociedade em seu caráter opressor.  Sobre 

a singularidade da teoria crítica, Horkheimer prossegue e explica que 

 

a sua oposição ao conceito tradicional de teoria não surge nem da diversidade dos 

objetos nem da diversidade dos sujeitos. Para os representantes desse 

comportamento, os fatos, tais como surgem na sociedade, são frutos do trabalho. E, 

como tais, não são exteriores no sentido em que o são para o pesquisador ou 

profissional, que se imagina a si mesmo como um pequeno cientista. Para eles é 

importante um nova organização do trabalho. Os fatos concretos que estão dados na 

percepção devem despojar-se do caráter de mera faticidade na medida em que forem 

compreendidos como produtos do homem que, como tais, deveriam estar sob o 

controle humano e que, em todo o caso, passarão futuramente a este controle (p. 

132). 

 

O posicionamento ora descrito é de enorme relevância para que se desmistifique a 

pretensa neutralidade do discurso científico por via da qual a dominação se insere e se 

mantem velada. Oriunda das ciências naturais, esta neutralidade é posta em dúvida e o 

positivismo é criticado como uma modalidade inadequada de explicar os fenômenos humanos 

e sociais, em virtude da impossibilidade de estabelecer uma separação entre sujeito e objeto 

do conhecimento, ou mesmo, desejar tal separação. A ciência positivista é compreendida 

como uma interpretação da realidade desprovida de seus aspectos histórico-culturais, 
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condicionantes dos fenômenos estudados, legitimando, assim, a ordem social presentificada. 

Por isso, para reverter esse quadro de produção científica, segundo Horkheimer (1983), é 

preciso “ [...] passar para uma concepção que elimine a parcialidade que resulta 

necessariamente do fato de retirar os processos parciais da totalidade da práxis social” (p. 

124). Em sua obra As Razões do Iluminismo, Rouanet (1987) assinala que, 

contemporaneamente, a razão se exprime, tal como agente da dominação, em oposição ao seu 

projeto inicial de emancipcção do homem. Segundo o referido autor 

 

as vanguardas do alto modernismo perderam sua capacidade de escandalizar e se 

transformaram em establishment; os grandes mitos oitocentistas do progresso em 

flecha e a emancipação da humanidade pela ciência ou pela revolução são hoje 

considerados anacrônicos; a razão, instrumento com que o Iluminismo queria 

combater as trevas da superstição e do obscurantismo, é denunciada como principal 

agente da dominação (p. 230). 

 

Exprimimos, portanto, a noção de que, em alguns momentos, o espírito crítico 

direcionado aos dogmas não se manteve operando com igual rigor sobre os fins da própria 

ciência. Esse “descuido” foi e é capaz de conduzir cegamente a humanidade a própria 

tragédia, na medida em que a não reflexão crítica sobre a própria finalidade da ciência pode 

torná-la um novo mito (ADORNO E HORKHEIMER, 1991), promover a submissão dos 

homens e instrumentalizar a criação de produtos capazes de causar a destruição da vida no 

planeta em última instância. Os embates bélicos ocorridos nos últimos 100 anos mostraram 

que, em matéria de capacidade de destruição, o homem é um grande perigo para a 

humanidade. Esta foi justamente a preocupação que animou Adorno e Horkheimer, em sua 

obra a Dialética do Esclarecimento, ao problematizar os ideais do esclarecimento, o qual, 

segundo eles, resultaram frustrados. A dialética do esclarecimento representa esse 

desenvolvimento humano contraditório, no qual progresso e regressão, construção e 

destruição, justificam-se ambos, pelo advento da razão. Vejamos em suas palavras: 

 

no sentido mais amplo do progresso do pensamento, o esclarecimento tem 

perseguido sempre o objetivo de livrar os homens do medo e de investi-los na 

posição de senhores. Mas a terra totalmente esclarecida resplandece sob o signo de 

uma calamidade triunfal. O programa do esclarecimento era o desencantamento do 

mundo[...].Contudo, a credulidade, a aversão à dúvida, a temeridade no responder, o 

vangloriar-se com o saber, a timidez no contradizer, o agir por interesse, a preguiça 

nas investigações pessoais, o fetichismo verbal,[...] impediram um casamento feliz 

do entendimento humano com a natureza das coisas (p. 19). 
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A relação entre calculabilidade, utilidade e esclarecimento é problematizada por 

Adorno e Horkheimer (1991) para evidenciar que a ciência moderna se muniu de uma 

racionalidade peculiar para operar no mundo e pela via da redução ao calculável, útil e 

praticável fez uso da lógica formal para produzir o conhecimento esclarecido. Percebemos 

aqui, nas palavras dos teórico-críticos da Escola de Frankfurt, uma negligência ou falha do 

esclarecimento com aquilo que se exprime como diverso, irredutível e complexo. Nesta crítica 

feita à mistificação de um conhecimento, pontuam que   

  

[...] o esclarecimento só reconhece como ser e acontecer o que se deixa captar pela 

unidade. Seu ideal é o sistema do qual se pode deduzir toda e cada coisa. (...) A 

multiplicidade das figuras se reduz à posição e à ordem, a história ao fato, as coisas 

à matéria. A lógica formal era a grande escola da unificação. Ela oferecia aos 

esclarecedores o esquema da calculabilidade do mundo. (...) O número tornou-se o 

cânon do esclarecimento (p. 22).  

 

  

  Percebemos, nessa constatação, que parte dos fenômenos examinados pelo 

esclarecimento permanece excluída de sua dinâmica e, portanto, desconsiderada para  análise 

das proposições científicas. Neste ponto, vemos que este caráter singular e inapreensível dos 

fenômenos, não ajustável às fórmulas e aos cálculos, denuncia essa racionalidade como 

incompleta e parcial, ainda que se apoie em um discurso de imparcialidade para descortinar as 

“verdades”.  

A questão do valor do número, da calculabilidade, da posição e da ordem comentada 

pelos autores nos é cara, em especial, pelo fato de nosso esforço analítico nesta pesquisa ser 

voltado a pensar características oriundas do desenvolvimento científico, materializado 

especificamente pelas elaborações tecnológicas e comunicacionais das redes sociais, que 

possam guardar semelhança com a esportividade que tencionamos analisar. Tornamos, assim, 

objeto de nossa crítica a racionalização que se manifesta na esportividade e na tecnologia 

como marca estrutural desse “progresso” técnico difundido.  

Em continuidade à discussão sobre os aspectos falhos do esclarecimento, observamos 

que essa abordagem positivista dominante na ciência moderna privou-se de considerar um 

compêndio de conhecimentos sobre o humano e sua história com sérias implicações para seu 

modelo pragmático e reducionista. Tal atitude revela sua incapacidade ou indisponibilidade de 

analisar as questões históricas tão importantes para a compreensão apurada da realidade em 

que estamos inseridos. Como nos confirmam Adorno e Horkehimer (1991), a busca dos 

cientistas pelo conhecimento pode estar distanciada da simples procura do incremento da 

humanidade ou diminuição do medo da natureza:   
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poder e conhecimento são sinônimos. [...] O que importa não é aquela satisfação 

que, para os homens, se chama ‘verdade’, mas a ‘operation’, o procedimento 

eficaz.[...] No trajeto para a ciência moderna, os homens renunciaram ao sentido e 

substituíram o conceito pela fórmula, a causa pela regra e probabilidade. [...] A 

filosofia buscou sempre, desde Bacon, uma definição moderna de substância e 

qualidade, de ação e paixão, do ser e da existência, mas a ciência já podia passar sem 

semelhantes categorias. [...] O que não se submete ao critério da calculabilidade e da 

utilidade torna-se suspeito para o esclarecimento (p. 18-19). 

 

Desta maneira, esta pesquisa mostra-se claramente sem proposições para o progresso 

técnico, calculista e utilitarista, mas com ambições de repensá-lo com amparo no viés 

qualitativo de progresso. Assim, construímos a defesa da emancipação humana bloqueada por 

esta racionalidade dominante, pois, com arrimo no pensamento de Olgária Matos (2006), 

acreditamos que, para tal objetivo libertador, “[...] requer revolucionar a ciência e a técnica, 

tornadas forças produtivas e fundamento da legitimação política do capitalismo tardio, 

colonizadoras de todo o mundo da vida segundo uma racionalidade instrumental” (p. 17).  

Com este posicionamento, a autora corrobora a ideia de Marcuse sobre o componente político 

da técnica, legitimando, assim, o sistema de exploração do humano no capitalismo em 

vigência como obviedade para a sociedade. 

Matos (2006) prossegue com sua definição e reúne dominação, violência e sacrifício 

da natureza como características por intermédio das quais a racionalidade dominante se 

concretiza, criando inclusive uma “[...] justificativa intelectual para o massacre dos nativos do 

Novo mundo [...] pelo desconhecimento do método, do raciocínio por hipóteses, e 

verificações da Razão Instrumental” (p. 92). Apresentar um modo de pensamento distinto, 

orientado por outros valores,  é ameaçador ao primado da técnica e, inúmeras vezes, a 

racionalidade instrumental, justifica sua barbárie. Se essa racionalidade já foi capaz de 

fundamentar aniquilações no passado em nome do progresso e da liberdade, no presente, esse 

fundamento se direciona igualmente contra aquilo que foge ao seu domínio. Vale ressaltar 

aqui a adesividade historiacamente estabelecida entre a ciência e a guerra que favorece o 

desenvolvimento bélico elevando a capacidade de destruição do ser humano. Além das 

máquinas nucleares, atômicas, “inteligentemente mortíferas” como produções científicas, a 

tranformação do homem que tematizamos por sua relação com as máquinas tecnológicas e os 

desenvolvimentos tecnocientíficos também ocorre impulsionada pelo militarismo. Como 

evidência dessa relação, Crary (2014) denuncia os estudos militares feitos para um controle 

sobre a redução ou eliminação do tempo de sono e, consequente, aumento do tempo de vigília 

a ser dedicado à sobrevivência, inicialmente na guerra, e com possível aplicação cotidiana 
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posterior, para os sujeitos civis na “guerra do capitalismo”. Afinal, “no paradigma neoliberal 

globalista, dormir é, acima de tudo, para os fracos” (p. 23). Ele relata que 

 

devem se entender os estudos sobre privação de sono no contexto de uma busca por 

soldados cujas capacidades físicas se aproximaram cada vez mais da eficácia de 

aparatos e redes não humanos. O complexo científico militar vem se dedicando a 

pesquisa de formas de cognição ampliada que prometem aprimorar a interação entre 

homem e máquina simultaneamente, as forças armadas têm financiado diversas 

outras áreas de investigação do cérebro, bancando inclusive o desenvolvimento de 

uma droga contra o medo (p. 13). 

 

Ainda sobre a relação entre ciência e guerra no contexto histórico global, Crary (2014) 

estabelece a segunda guerra mundial como grande marco para o estebelcimento do mundo 

global, tecnológico e comunicacional em que vivemos. Ele declara que 

 

a Segunda Guerra Mundial, em seu caráter destrutivo e impacto global, constituiu 

um evento inédito de homogeneização, no qual foram destruídos por completo 

territórios, identidades e tecidos sociais ultrapassados. Ela criou, na medida do 

possível, uma tábula rasa que seria a plataforma da atual fase da globalização do 

capitalismo. A segunda guerra mundial foi o cadinho no qual se forjaram novos 

paradigmas de comunicação, informação e controle, e no qual se consolidaram as 

conexões entre pesquisa científica, corporações nacionais e poder militar (p. 77). 

 

Observamos hoje, como consequência do continuum histórico agora descrito, que as 

guerras são motivadas pela dominação capaz de incrementar a produção e os fluxos de capital. 

Podemos citar aqui a noção de que algumas das guerras mais recentes, como no Iraque e 

Afeganistão, guardavam em sua fundamentação a ideia de que era preciso libertar os povos de 

regimes totalitários, mesmo que pela paradoxal via da bárbarie
18

. Deste modo, percebemos a 

contradição em submeter outros povos a liberdade por uma via repressiva, pensada segundo o 

modelo ocidental industrial liberal, portanto, uma liberdade heterônoma que se impõe de 

modo violento. Assim, consideramos passível de crítica a imposição ditatorial dos processos 

civilizatórios empreendidos pelo caminho da barbárie. Sobre esta força da libertação de povos 

para a fruição das “maravilhas ocidentais globalizadas” vividas no consumo de bens, serviços 

e entretenimentos, talvez possamos apontar justificativa para as guerras nas palavras de 

Marcuse (1973), sobre o exercício de liberdade pós-esclarecimento que se deseja 

“compartilhar” com os povos, eufemizando aqui a descrição da submissão deles como um 

mercado ainda inexplorado em sua plenitude. Aos povos “bárbaros”, os “civilizados e 

                                                           
18

 Para um aprofundamento, conferir o texto “Adorno e a Crítica da Barbárie: um Olhar Psicanalítico” de Sérgio 

Paulo Rouanet na obra “Escola de Frankfurt: inquietudes da razão e da emoção” (2010) organizado por Jorge 

Coelho Soares. 
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esclarecidos” sentenciam a “libertação”, para um melhor fluir do capital e ampliada 

dominação global com “livres” mercados:   

 

sob o jugo de um todo repressivo, a liberdade pode ser transformada em poderoso 

instrumento de dominação. O alcance da escolha aberta ao indivíduo não é o fator 

decisivo para a determinação do grau de liberdade humana, mas o que pode ser 

escolhido e o que é escolhido peIo indivíduo (p. 28). 

 

Observamos na relativização da liberdade, há pouco evidenciada, que ela é 

complacente com a dominação e justificada economicamente. Contemporaneamente, como 

efeito destas elaborações e condições históricas que favoreceram a legitimação do saber 

científico, a racionalidade instrumental está materializada na maneira de o homem 

compreender o mundo, explicá-lo e sobre ele agir, descartando aquilo que não se submete ao 

cálculo, como nos disse Adorno e Horkheimer (1991), por interferir na atuação e aplicação do 

que o cálculo e a estatística determinam. Deste modo, essa racionalidade se espalha e domina 

o jeito de pensar cientificamente e intervir no mundo, acelerando e enfatizando o progresso 

tecnológico aliado à eficiência econômica. Entendemos que essa relação entre economia e 

produção científica é problemática ao traficar para o campo da ciência os anseios das 

intempéries do competitivo mercado, orientado por produtividade e lucro. Marcuse (2009) diz 

que, “na medida em que a economia se torna um sistema tecnológico, a ciência se transforma 

num fator decisivo nos processos econômicos da sociedade. [...] A ciência literalmente 

abastece a economia”(p. 163). Desta maneira, o pensador alemão afirma que  “o poder 

tecnológico tende à concentração do poder econômico” (MARCUSE, 1999, p. 76). 

Aparentemente, a crítica, a reflexão, a justiça social, a solidariedade e a ética não são 

valores “convidados” aos juízos feitos sobre o emprego da técnica e o desenvolvimento da 

ciência que se encontra cada vez mais heterônomo, determinado pelos valores econômicos do 

mercado, e as máximas da aceleração tecnológica, eficiência e competitividade. Consoante 

esta ideia, Soares (2002) explica que, 

 

presos à lógica de uma racionalidade técnica, capaz de produzir o melhor e o pior 

dos mundos, acreditando ser a razão prática a única forma de lidar com a realidade e 

consigo mesmo, o sujeito, construtor deslumbrado da técnica, se expôs, 

aceleradamente, como objeto de desconstrução de si mesmo. [...] Cientifização, 

racionalização – aumento de eficiência de valores exclusivamente funcionais da 

‘idade tecnológica’ – foram otimizados ao extremo com toda sutileza possível, 

apontando na direção do triunfo da ‘razão instrumental’ (p. 40). 

 

Neste momento, consideramos importante trazer ao debate sobre essa modalidade de 

razão a leitura de Habermas no texto Técnica e Ciência como Ideologia (1968).  Suas ideias 
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ampliam as questões a serem pensadas sobre a racionalidade tal como descrita por Max 

Weber para caracterização do sucesso do empreendimento capitalista, desde a ética 

protestante. A racionalização é a ampliada submissão das esferas sociais aos crítérios da 

decisão racional, permitindo a “invasão” em diversos campos da vida da ação instrumental 

operada por via da “organização dos meios” e “escolha de alternativas”, visando à 

 

[...] instauração, melhoria e ampliação dos próprios sistemas de ação racional e 

dirigida a fins. A racionalização da sociedade depende da institucionalização do 

progresso científico e técnico. Na medida em que a técnica e a ciência pervadem as 

esferas institucionais da sociedade e transformam assim as próprias instituicões, 

desmoronam-se as antigas legitimações. A secularizaçao e o desencantamento das 

cosmovisões orientadoras da ação da tradição cultural no seu conjunto, é o reverso 

de uma ‘racionalidade’ crescente da ação social (HABERMAS, 1968, p. 45).  

 

Denuncia-se, entretanto, que esta racionalidade “[...]subtrai o entrelaçamento social 

global de interesses em que se elegem estratégias”(p. 46), instaurando estruturalmente o 

exercício de controle e bloqueando certas estratégias potencialmente libertadoras. Com esta 

tomada de consciência sobre a própria racionalidade e seus frutos, percebemos o 

estabelecimento de uma instrumentalização da vida que idealiza o funcionamento da 

racionalidade instrumental para resolução das questões da existência vital. Percebemos que as 

instituições transformam-se de modo a acomodar em si os princípios desta racionalidade e 

anulam as possibilidades outras de ação dirigida.  

A racionalidade dominante na sociedade é internalizada pelo homem e este opera no 

mundo seguindo seus valores fundamentais que instrumentalizam e modelam nosso modo de 

pensar o mundo e atuar sobre ele. Habermas (1968), em capítulo de homenagem aos 70 anos 

de Marcuse, descreve o posicionamento do homenageado sobre o caráter falho da 

racionalidade no que se refere a sua atuação unicamente no sentido de realizar a “correcta 

eleição entre estrategias, a adequada utilização de tecnologias e a pertinente instauração de 

sistemas (em situações dadas para fins estabelecidos)” (p. 46).  Ou seja, apesar da submissão 

de diversas esferas sociais ao controle, que poderia pressupor um caráter racional, esta 

submissão redunda, na verdade, em parcial racionalidade, estabelecendo um modelo que 

opera em nome da racionalidade, mas de “uma forma determinada de dominação política 

oculta” (p. 46) e portanto, favorecendo a “institucionalização da dominação” (p.46) e 

impossibilitando a “[...] reflexão e reconstrução racional” (p. 46).  Habermas, ao explicar 

sobre a centralidade da ação dirigida à fins na produção da racionalidade instrumental, 

acrescenta que 
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essa racionalidade estende-se, além disso, apenas às situações de emprego possível 

da técnica e exige, por isso, um tipo de ação que implica dominação quer sobre a 

natureza ou sobre a sociedade. A ação racional dirigida à fins é, segundo a sua 

propria estrutura, exercício de controles. Por conseguinte, a ‘racionalização’ das 

relações vitais segundo critérios desta racionalidade equivale a institucionalização de 

uma dominação que, enquanto política, se torna irreconhecível: a razão técnica de 

um sistema social de ação racional dirigida a fins não abandona o seu conteúdo 

político (p. 46). 

  

Deste modo, a crítica feita ao conteúdo político da racionalidade decorre da 

dominação que se evidencia sobre seus objetos, reproduzida claramente na relação da ciência 

moderna entre pesquisador e pesquisado, sujeito e objeto de estudo, concebidos como 

separados em face aos métodos modernos da racionalização. Essa relação torna-se 

problemática quando as ciências sociais tomam esse modelo de distanciamento, próprio das 

ciências naturais, porém, agora, tendo o homem em ambos os polos: como pesquisador e feito 

pesquisado. Aprofundando esse assunto sobre a ação racional dirigida a fins, Zatti (2016) 

comenta e explica a respeito do pensamento habermasiano, que o autor: 

 

[...] identifica as sociedades tradicionais como aquelas que habitualmente 

distinguimos como superiores (civilizations), diferenciam-se das formas sociais mais 

primitivas e, são caracterizadas pela existência de um poder central, pela divisão de 

classes sócio-econômicas e pelo fato de estar em vigor algum tipo de mundividência 

central que tem como fim a legitimação eficaz da dominação. O filósofo, acrescenta 

que a expressão sociedade tradicional refere-se à circunstância de que o marco 

institucional repousa sobre um fundamento legitimatório inquestionado contido nas 

interpretações míticas, religiosas, metafísicas. Portanto, as sociedades tradicionais só 

existem enquanto a evolução dos subsistemas da ação racional dirigida a fins se 

mantém dentro dos limites da eficácia legitimadora da tradição cultural. A partir do 

momento em que o capitalismo dotou o sistema econômico de um mecanismo 

regular, que assegura o crescimento a longo prazo, a inovação é institucionalizada e 

a superioridade tradicionalista do enquadramento institucional perante as forças 

produtivas é abalada (p. 07). 

 

Com esta explicação, observamos a existência de uma sistemática estrutural na 

constituição da sociedade, fazendo vigorar um tipo de “mundivivência central” com a 

cristalização eficaz da dominação como finalidade última de modo a se exprimir como 

“fundamento legitimatório inquestionado”. Efetivamente, se naturaliza a dominação como 

inerente aos processos sociais e se institui a engrenagem que replicará para todos os campos 

este modelo de sociedade. Nossa crítica refere-se à percepção de que desde a relação da 

ciência com vistas à manipulação de seus objetos de estudo, esse domínio e tal controle 

racional se constituem como modelos de dominação dos homens para com os homens. Isto se 

ilustra na ação racional do empresário capitalista, que tem como objeto o trabalhador 

industrial ou empregado moderno, difundindo a exploração do homem e da natureza, pelo 
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homem. Assim, também nos transmite pensamento de Marcuse: “[...] o conceito de razão 

técnica é talvez também em si mesmo ideologia. Não é a sua aplicação, mas já a propria 

técnica e dominação metódica, científica, calculada e calculante (sobre a natureza e sobre o 

homem)” (MARCUSE, 1998, p.46). 

Deste modo, entendemos que a dominação como finalidade última dos processos 

sistematiza a relação em que homem e natureza figuram no polo da submissão. Assim,  “[...] o 

mundo é submetido ao domínio do homem” (ADORNO; HORKHEIMER, 1991, p. 21)  e 

revela a preponderância dessa atitude movida pelos desejos de controle ao lidar com os 

objetos. Adorno e Horkheimer partilham da ideia que “o que os homens querem aprender da 

natureza é como empregá-la para dominar completamente a ela e aos homens. Nada mais 

importa” (p. 18).  

Em busca de privilegiar satisfatoriamente a discussão que envolve as noções de 

técnica e de tecnologia para os pensadores da Escola de Frankfurt, em especial Marcuse 

(1999), delineamos uma evolução acerca destes conceitos no decorrer de sua obra. 

Inicialmente, em seus escritos, era possível perceber que ele concebia a técnica como neutra, 

entendida como despretensiosamente associada à adaptação do homem à natureza, enquanto a 

tecnologia era transformação da técnica com fins de dominação. No primeiro pensamento, a 

técnica guarda em si uma possibilidade de uso identificada com a libertação do homem. 

Posteriormente, “[...] revisando o marxismo à luz de novas forças históricas que entraram em 

cena” (PISANI, 2009, p. 137), no seu texto A Ideologia da Sociedade Industrial, em função 

do contato com as ideias de Heidegger, em A Questão da Técnica, e Husserl, em A Crise das 

Ciências Européias e a Fenomenologia Transcendental, seu posicionamento é atualizado e a 

neutralidade da ciência e da técnica é rejeitada. Marcuse (1973) expressa que,       

 

em face das particularidades totalitárias desta sociedade, a noção tradicional de 

tecnologia não pode mais ser sustentada. A tecnologia não pode, como tal, ser 

isolada do uso que lhe é dado; a sociedade tecnológica é um sistema de dominação 

que já opera no conceito e na elaboração das técnicas (p. 19). 

 

Desta maneira, Marcuse resposiciona-se em relação ao papel da técnica em 

empreender dominação na sociedade na medida em que a racionalidade instrumental 

permanece a ela associada. Velada por todo o aparato tecnológico que encarna o espírito 

progressista da ciência, da produtividade e da eficiência econômica, reside esta racionalidade 

que se justifica essencialmente por sua prevalência econômica. A Racionalidade Instrumental 

é descrita como desprovida de seu caráter emancipatório e crítico, sendo focada em seu 
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espectro mercadológico. Deste modo, sua obediência às questões da lucratividade mostra que 

seus efeitos, hoje onipresentes, constituíram uma sociedade movida pela desigualdade e 

dominação, como modelo de relacionamento entre os pares homens. Mediante o conceito de 

tecnicidade, Marcuse expressa ideias sobre a impossibilidade de manter sua noção anterior de 

técnica como “indiferente ou neutra”. Para ele, a tecnicidade, um aspecto inerente à técnica, 

traduz-se em dominação. Como valor dominante, a capacitação técnica também se beneficiou 

de sua “propaganda” como tendência a ser seguida e dominada pelos trabalhadores, ainda que 

a dominação do homem também ocorresse, aparentemente, sem levantar suspeitas. Esta 

relação entre técnica e dominação é exposta por Benjamin (2012) ao explicar que 

 

nada corrompeu mais as classes trabalhadoras alemãs do que a ideia de que elas 

estavam integradas na corrente dominante. O desenvolvimento técnico foi visto por 

elas como o declive da corrente que julgavam acompanhar. Daqui até a ilusão de que 

o trabalho na fábrica, visto como fazendo parte desse progresso técnico, 

representava uma conquista política, foi apenas um passo. A velha moral protestante 

do trabalho, agora em forma secularizada, comemorava com os trabalhadores 

alemães a sua ressurreição (p. 15). 

  

Nas palavras de Benjamin (2012), é possível perceber que a técnica, enquanto 

conquista política, foi ofertada e, aparentemente, aceita de modo entusiasmado e voluntarioso 

por favorecer nas pessoas o sentimento de pertencimento e participação no mundo moderno 

das fábricas. Deste modo, gradualmente, aquilo que é dominante, no sentido de prevalecer e 

controlar, correlatamente à capacidade de dominação, universaliza-se por meio desta 

disposição e disponibilidade das populações em adotarem a tecnicidade como virtude a ser 

desenvolvida. A explicação de Marcuse (1992) sobre as condições criadas para a soberania da 

técnica como meio e fim último capazes de universalizar a dominação é vista no seguinte 

trecho: 

 

se levarmos em conta esse caráter existencial da tecnicidade, podemos falar de uma 

causa final tecnológica e de seu recalcamento pelo desenvolvimento social da 

técnica. [...] A técnica, desenvolvendo-se atualmente como instrumentalidade 

“pura”, fez abstração da causa final: ela deixou de ser o objetivo do 

desenvolvimento tecnológico. Como consequência, a instrumentalidade pura, sem 

finalidade, tornou-se um meio universal de dominação (p. 135-6). 

 

Com as ideias indicadas sobre a técnica e a racionalidade instrumental, percebemos 

que seu emprego e orientação, via a mensuração calculista, que possibilita a avaliação da 

eficiência, estabelece em seu cerne um conflito de natureza, ou de interesses. Evidencia-se, 

pois, uma indisposição ou inaptidão desta racionalidade em incluir em sua 
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operacionalidade/funcionalidade os propósitos que defendemos para o desenvolvimento 

qualitativo da humanidade. Com objetivos de transformar o homem e a sociedade de modos 

diferentes e com projetos distintos, os instrumentos e as proposições não parecem ser 

ponderados de modo a conciliar os pensamentos que divergem para uma atuação equilibrada 

direcionando o progresso da humanidade.   

 Essa discussão nos mobiliza tão criticamente que, como ideal deste homem-máquina 

sobre o qual temos refletido, incide esse traço de implementação da dominação e controle 

como padrão de nossa experiência em sociedade. A negação deste componente da dominação 

é necessária para o redirecionamento que tencionamos provocar rumo a uma reconsideração 

de valores e conhecimentos avaliados hoje, predominantemente, como obsoletos. A 

banalização e a naturalização desta característica tornam esse aspecto da humanidade uma 

espécie de “gene dominante da racionalidade” ou um “a-historicismo inato” (ADORNO, 

1992, p. 9), tamanha é sua prevalência. Esta marca impressa historicamente conserva em si 

um esquecimento de nosso passado e/ou um bloqueio de nossas possibilidades de mudança.   

Em busca de se adaptar e se perpetuar como espécie, a dominação inicialmente 

direcionada sobre a natureza em prol do homem transformou-se também em dominação do 

homem sobre o homem na sociedade capitalista, como expusemos. Esta é encontrada nas 

relações entre grupos, ou seja, verificamos a dominação de povos sobre povos, nas 

colonizações pré e pós-industriais e nos monopólios comerciais vigentes nos dias de hoje. 

Esta dominação é empreendida em favor de interesses particulares e identificada como 

historicamente constituída, naturalizada pela posição histórica da natureza como objeto da 

dominação técnica repressiva, em oposição a sua vertente libertadora. Deste modo, Marcuse 

(1973) estabelece como meta utópica a pacificação, oriunda de uma utilização da dominação 

em seu caráter libertador. Ele explica que 

 

[...] o propósito de pacificação determina o logos da técnica, ele altera a relação 

entre tecnologia e seu objeto primordial, a Natureza. Mas há dois tipos de domínio: 

o repressivo e o libertador. Este compreende a redução da miséria, da violência e da 

crueldade (p. 218). 

 

Desta maneira, Marcuse se posiciona de modo a indicar um uso não dominante da 

Razão, planejado para a reversão do uso da racionalidade como dominação repressiva. Por 

meio de uma definição de uma nova relação da ciência com a natureza, assim, esta, 

historicamente subjugada, seria objeto de libertação: “Se a Natureza é em si um objeto 

racional e legítimo da Ciência, então ela é o objeto legítimo não apenas da Razão como poder, 
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mas também da Razão como liberdade; não apenas de dominação, mas também de libertação” 

(p. 218). Deste ponto, Marcuse (1973) vislumbra uma reconfiguração dos valores 

empreendidos pela dominação, transformando-a em uma dominação da racionalidade com 

fins de equilibrar o progresso e operar no polo libertador da mesma.  Sobre esta mudança 

necessária da racionalidade tecnológica, Marcuse acreditava que 

 

[...] a racionalidade tecnológica, despida de suas particularidades exploradoras, é o 

único padrão e guia do planejamento e do desenvolvimento dos recursos disponíveis 

para todos. A autodeterminação na produção e distribuição de bens e serviços vitais 

seria perdulária. A tarefa é técnica e, como uma tarefa verdadeiramente técnica, 

possibilita a redução da labuta física e mental. Nesse reino, o contrôle centralizado é 

racional se estabelece as precondições da autodeterminação significativa. Esta pode 

então tornar-se eficaz em sua própria esfera – nas decisões que envolvem a produção 

e a distribuição do excedente econômico, e na existência individual (p. 231). 

 

 A utopia descrita por Marcuse opõe-se e vem a substituir um sistema que em sua 

essência perpetuou a dominação do homem pelo homem. O estabelecimento desta ordem 

unidimesnionalizada ocorre pois, “os instrumentos de produtividade e progresso, organizados 

em sistema totalitário, determinam não apenas as utilizações reais, mas também as possíveis” 

(p. 233). Desta maneira, a irracionalidade ganha contornos de racionalidade sofisticada. A 

dominação avançada é descrita como purificada ao se tornar eficaz, ou seja: “em sua fase 

mais avançada, a dominação funciona como administração. E nas áreas superdesenvolvidas de 

consumo em massa, a vida administrada se torna a boa vida de todos” (p. 234). No propósito 

de refletir sobre as alternativas futuras, Marcuse aponta para o caminho da pacificação da luta 

pela existência e, portanto, fim da dominação do homem sobre o homem. Ele assinala que 

 

uma vez que o desenvolvimento com a utilização de todos os recursos disponíveis 

para a satisfação universal das necessidades vitais é o requisito da pacificação, esta é 

incompatível com o prevalecimento de interesses particulares que se interpõem ao 

alcance dessa meta. A modificação qualitativa está condicionada ao planejamento 

para o todo contra esses interesses, e uma sociedade livre e racional só pode surgir 

nessas bases (p. 230). 

 

  

A pacificação descrita, porém, implicaria na eliminação da dominação do homem pelo 

homem progressivamente racionalizada ao longo da história e revertida em favor de interesses 

particulares. Estes fins de lucratividade e produtividade obtidos por via da exploração 

indiscriminada da natureza, incluindo-se os pares homens, dariam lugar a outras finalidades 

pensadas para o coletivo. Precisar-se-ia estabelecer nova modalidade de relação, abandonando 

a condição de objeto da dominação repressiva, ou nas palavras do mencionado autor, “um 

instrumento de produtividade destrutiva” (p. 221). Adorno (1995) partilha de preocupações 
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semelhantes sobre o futuro que a humanidade enquanto coletivo será conduzida pelo poder de 

alguns empreendedores ferrenhos de um progresso lucrativo e acelerado. Ele alerta que, 

 

hoje, tais reflexões culminam na consideração sobre se a humanidade será capaz de 

evitar a catástrofe. São de vital importância para a humanidade as formas de sua 

própria constituição global, enquanto não se constitui e intervém um sujeito global 

consciente de si mesmo. Exclusivamente sobre isso recai a possibilidade de 

progresso, a possibilidade de afastar a catástrofe extrema, total. Nisso deveriam 

cristalizar-se todos os problemas relativos ao progresso (p. 39). 

  

Deste modo, consideramos nosso empenho de pesquisa relevante para a emergência 

daquele sujeito global consciente citado, racionalmente guiado por valores alinhados ao 

progresso humanitário, sensível ao social, tolerante e respeitoso com a natureza e nossos 

pares. Ao empreender tais transformações essenciais na maneira do homem se reportar à 

natureza, e, assim, conceber a elaboração de uma nova dinâmica social, é expresso por 

Marcuse que “a sociedade seria racional e livre desde que fosse organizada, mantida e 

reproduzida por um sujeito histórico essencialmente novo” ( p. 230). Ao operar racionalmente 

esta mudança, a história se recondicionaria correlatamente à posição da natureza, e, desta 

maneira, é possibilitada seu redirecionamento de modo libertador. Com isto, Marcuse assinala 

que “tanto na Natureza como na história, a luta pela existência é o indício de escassez, 

sofrimento e carência” (p. 218) que deveriam ser objeto das investidas da racionalidade 

humanitariamente reconfigurada. De tal modo, Marcuse confia que 

 

[...] o que está em jogo é a redefinição dos valores em termos técnicos, como 

elementos do progresso tecnológico. Os novos fins, como fins técnicos, operariam 

então no projeto e na construção da maquinaria e não apenas em sua utilização. Mais 

ainda, os novos fins podem reafirmar-se até mesmo na construção de hipóteses 

científicas - na teoria científica pura. Da quantificação das qualidades secundárias, a 

ciência passaria à quantificação dos valores (p. 217). 

  

A revolução ora descrita, ocorreria em um desdobramento histórico oposto ao que 

somos direcionados até então. Lamentavelmente, seguimos um percurso histórico no qual a 

dominação evidencia-se por prover ao homem, em distintos períodos, as vias de estabelecer 

dependência, carência, escassez e sofrimento, descritos anteriormente como condição para a 

dominação repressiva, entretanto, produtiva. Sobre a relação entre progresso e humanidade, 

contribuem para a discussão os posicionamentos de Benjamin (2012) e Adorno (1995b) em 

consonância. O progresso, para o primeiro “[...] foi uma vez progresso da própria humanidade 

(não só de suas habilidades e conhecimentos)” (p. 17)  enquanto o segundo defende ser 

“impossível aceitar qualquer progresso como se a humanidade já existisse como tal [...] pelo 
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contrário, o progresso seria a geração da humanidade” (p. 40). Em continuidade a esse 

pensamento, Adorno afirma que a “humanidade existente insinua-se no lugar daquela ainda 

não nascida” (p. 41) e deste modo, as noções de progresso e humanidade obscurecem-se, 

desvirtuando ambos e impedindo a transformação social identificada com a emancipação. 

Assim, Adorno tem como objeto de suas preocupações a catástrofe que se ensaia por meio da 

barbárie travestida de progresso. Ele afirma que 

  

o progresso gerado pelo sempre idêntico consiste em que, afinal, ele pode começar 

em qualquer momento. Se a imagem da humanidade em seu progresso evoca a de 

um gigante que vem após um sono imemorial - lentamente se pusesse em 

movimento para, depois, desembestar e pisotear tudo o que surgisse em seu 

caminho, ainda assim seu despertar é o único potencial de emancipação(...) A ideia 

de progresso é a ideia antimitológica por excelência, capaz de quebrar o círculo ao 

qual pertence. Progresso significa sair do encantamento (p. 47). 

 

Um outro esclarecimento é feito por Adorno (1995b) para uma compreensão acerca da 

dialética do progresso e de sua importância para a transformação da sociedade em direção ao 

que se vislumbra como progresso. Em suas palavras, 

 

o progresso não se esgota na sociedade, não lhe é idêntico; tal como esta é, às vezes, 

o oposto dele.(...) O conceito de progresso é filosófico na medida em que, enquanto 

articula o movimento social, ao mesmo tempo se contrapõe. Surgido socialmente, 

ele reclama uma confrontação crítica com a sociedade real (p.44). 

 

Portanto, para um equilibrio entre as racionalidades distintas capazes de promover um 

progresso orientado para o desenvolvimento das potencialidades humanas de modo livre, nos 

é afirmado por Marcuse  “[...] uma redução tanto qualitativa como quantitativa do poder, a 

fim de criar o espaço para o desenvolvimento da produtividade sob incentivos 

autodeterminados” (p. 218). Tal mudança ocasionaria, utopicamente, uma libertação da 

energia física e mental hoje “[...]canalizada para o manuseio de mercadorias e serviços” (p. 

224). Desta forma,   

 

a libertação de energia de desempenhos exigidos para manter a prosperidade 

destrutiva significa baixar o alto padrão de servidão a fim de permitir aos indivíduos 

desenvolverem aquela racionalidade que pode tornar possível uma existência 

pacificada (p. 224).  

 

Em oposição ao vislumbrado por Marcuse (1973), contemporaneamente, observamos 

a perpetuação da dominação sofisticada e portanto, naturalizada e racionalizada em acordo 

com os fins de ordem econômica. Sobre este processo de evolução da dominação, e tradução 

desta, na ordem “natural” das coisas, Marcuse expressa a ideia de que, 
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na realidade social, a dominação do homem pelo homem ainda é, a despeito de toda 

transformação, o contínuo histórico que une Razão pré-tecnológica e Razão 

tecnológica. Contudo, a sociedade que projeta e empreende a transformação 

tecnológica da natureza altera a base da dominação pela substituição gradativa da 

dependência pessoal (o escravo, do senhor; o servo, do senhor da verdade; o senhor, 

do doador do feudo etc.) pela dependência da ‘ordem objetiva das coisas’(das leis 

econômicas, do mercado etc). Sem dúvida, a ‘ordem objetiva das coisas’ é, ela 

própria, o resultado da dominação, mas é, não obstante, verdade que a dominação 

agora gera mais elevada racionalidade – a de uma sociedade que mantém sua 

estrutura hierárquica enquanto explora com eficiência cada vez maior os recursos 

naturais e mentais e distribui os benefícios dessa exploração em escala cada vez 

maior (p.142).  

 

Mencionada por Marcuse, a ordem objetiva das coisas como realidade constituída e 

instrumentalizada pode ser pensada como geradora de implicações sérias para a seara da 

produção científica. Afinal, a economia e o mercado mostram relações estreitas, ao ponto de 

as próprias pesquisas científicas serem determinadas, em seus objetivos e desenvolvimento, 

não pelos cientistas, mas pelos seus financiadores, estes norteados pelo princípio de 

rendimento no mercado. De tal sorte, os empreendimentos científicos pouco dependem de sua 

eficiência como incremento ou melhoria de uma problemática humana a ser mensurada em 

seus resultados experimentados em laboratório, por exemplo. Sua eficiência está ligada ao seu 

sucesso enquanto empreendimento mercadológico. As próprias ciências aplicadas surgem 

como fruto desse caráter mais adaptável e pragmático, criando subdivisões e áreas de 

desenvolvimento, por conter, em suas possibilidades práticas, voltadas ao mercado, a própria 

justificativa do investimento, seja intelectual ou financeiro. 

Importante ponto para reflexão e sequente posicionamento crítico que nos motiva é: 

que fundamento (argumento, lógica) há para se fazer uma escolha (processo de decisão 

racional) pelo uso preponderante, senão exclusivo, da razão instrumental? Seu perigo é que 

ela justifica qualquer sistema, contanto que funcione, que seja eficaz, não permitindo juízos 

éticos ou de valor, que não seja o econômico. As sinalizações de Marcuse (1973) apontam 

para interessantes proposições de planejamento do progresso. Em seu entendimento, 

entretanto, a Razão se reduz ao seu aspecto tecnológico de controle eficaz, e portanto, 

“racional”, bloqueando as possibilidades de transformação social almejadas com suporte na 

ciência. Segundo ele, tal problemática decorre do fato de que, “[...] os controles tecnológicos 

parece serem a própria personificação da Razão para o bem de todos os grupos e interesses 

sociais – a tal ponto que toda contradição parece irracional e toda ação contrária parece 

impossível” (p. 30). 
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Não estamos aqui fazendo apologia da irracionalidade, mas advogando a favor de uma 

racionalidade que permita, em seu repertório de escolhas, estratégias e meios, a consideração 

do sensível, belo e justo, tal como a Razão universal, concebida pelos gregos e recusada pelo 

positivismo. Afinal, como afirma Horkheimer (2002), “a redução da razão a um mero 

instrumento afeta finalmente até mesmo o seu caráter como instrumento” (p. 59). Assim, a 

racionalidade hoje é empregada como instrumentalidade essencialmente. 

Como consequência desta racionalidade que penetra as esferas institucionais da 

sociedade e justifica suas práticas e funcionamentos, observamos que a dominação é 

estabelecida com sua característica de controle para submeter também ao homem sua 

prevalência, paralisando seu julgamento e reflexão. Assim, criam-se impedimentos para a 

própria realização do ser humano, uma vez que suas criações extraem da humanidade 

controlada o combustível para a manutenção da ordem social vigente, baseada em uma cultura 

de exploração. Assim, uma reformulação racional para balizar mudanças qualitativas na 

sociedade é indesejável e prejudicial à produtividade e aparente progresso “consensual” 

constituído e materializado na sociedade massificada. Em um apontamento interessante, 

Matos (2006) nos diz que “[...] a cultura da sociedade de massa impede o exercício da 

faculdade de julgar, pois este levaria a pensar o mercado, a ciência e a técnica para o homem e 

não o homem para a ciência, para a técnica e para o mercado” (p. 80).  

 Explorando a obra Dialética do Esclarecimento, encontramos mensagens que 

fundamentam nuclearmente o pensamento aqui expresso sobre a homogeneização das 

consciências. Descreve-se que os indivíduos são direcionados ao mercado para que se 

adaptem, usufruindo das identidades possibilitadas para a realização heteronomamente 

constituída pela indústria cultural. As escolhas de consumo levam aos estilos de vida 

desejados e as identidades são atualizadas a cada ciclo que requer “[...] a substituição frenética 

do novo pelo cada vez mais novo que já nasce obsoleto” (SOARES, 1997, p. 4). O isolamento 

é a pena para aqueles que não se padronizam pelo consumo ou atualizam o seu “estado de 

espírito” (MARCUSE, 1999) como parte de um processo de ‘exercício progressista’ de nossa 

racionalidade tecnológica, movida pelas novidades científicas. Assim, consoante pensavam 

Adorno e Horkheimer (1991),   

 

os homens estão forçados a assegurar a auto-conservação pela adaptação. O que 

seria diferente é igualado. Esse é o veredicto que estabelece criticamente os limites 

da experiência possível. O preço que se paga pela identidade de tudo com tudo é o 

fato de que nada, ao mesmo tempo, pode ser idêntico consigo mesmo (p. 27).  
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Tal submissão e a adesão a essa ordem “natural”, e, ao mesmo tempo, tecnológica das 

coisas, parecem normatizar e aquilo que reside exterior, como a crítica e a revolta são 

combatidos como estranheza e desconforto. A não adesão à ordem vigente identificada com o 

progresso resulta no “[...] banimento gradual dos sonhadores, dos pensadores utópicos, dos 

poetas, dos homens sensíveis, dos divergentes e outsiders de todo tipo para os domínios da 

loucura e da exclusão social” (SOARES, 1997, p. 3).  Complementa, ao acentuar que  

 

vivemos em um mundo que não gosta da revolta nem da crítica, que acredita 

plenamente na ordem natural das coisas e que pede a cada um e a todos para se 

adaptarem, por um simples “cálculo” individual. O mundo contemporâneo não gosta 

da “universalidade”, tendo no dinheiro sua única exceção. Somos todos definidos 

como consumidores, não como cidadãos, muito menos como pessoas (SOARES, 

2002, p. 38). 

 

Com o exposto, entendemos que a relação do homem com a natureza e a 

necessidade/capacidade de dominação desta para fundar o que entendemos por civilização 

hoje, parece ter estabelecido a “dominação e desejo de controle” como uma característica do 

homem da ciência dominante, ou das teorias tradicionais na definição de Horkheimer (1983). 

É intrigante, do ponto de vista das capacidades técnicas tão desenvolvidas para o benefício 

particular do humano que, os homens não tenham conseguido, ou desejado, tornar problemas 

coletivos como a desigualdade social, ainda existente em âmbito global, alvo de suas 

resoluções científicas. Isso nos faz refletir sobre a abertura operada para atacar esses 

problemas, considerando que a exploração do homem pelo homem é o sustentáculo do 

sistema capitalista. Assim, como a racionalidade justificou a superioridade ariana para Hitler, 

visões de mundo racionais justificam a manutenção da barbárie, da miséria, da guerra, da 

exploração e da injustiça.  Corroborando esta ideia da disparidade do desenvolvimento técnico 

em relação ao de cunho social, Edouard Gaede nos aponta que 

 

Valéry põe em evidência a desordem, a incoerência, a imprevisibilidade que a 

dominam (época contemporânea); ele sabe que esta desordem não decorre das 

ficções, dos mitos e dos ídolos, mas daquilo que o espírito produziu de mais 

racional. A técnica, cujos progressos invadem o planeta; as massas, as velocidades, 

as intensidades fora de qualquer proporção humana; a extensão, a frequência e a 

complicação das trocas de todo gênero, que fazem do globo um corpo sem nervura, 

tremendo ao mínimo choque em uma de suas partes; distanciamento cada vez maior 

entre as forças postas a serviço do homem e as inteligências que as comandam [...] 

Este mal-estar é acrescido da consideração de que uma espécie que soube modificar 

tão profundamente seu meio vital foi incapaz de organizar de maneira racional as 

relações entre seus membros. Enquanto a precisão científica entrou, pouco a pouco, 

no comércio do homem com a natureza, ‘as relações do homem com o homem 

permaneceram dominadas por um empirismo detestável’ (GAEDE,1962, p.105). 
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 Em um posicionamento semelhante, Boaventura Sousa Santos (2002) apresenta 

explicação de grande valia para nosso estudo sobre as frentes de desenvolvimento nas quais a 

sociedade progride. Seu pensamento guarda similaridade com as proposições marcuseanas 

sobre o progresso técnico e o humanitário. Apoiar-nos-emos nas ideias abaixo como meio de 

compreender os acontecimentos que parecem ter levado a paralisar a crítica e a intensificar a 

dominação e o controle. Ao falar do desenvolvimento do conhecimento, o autor exprime que 

 

todo o acto de conhecimento é uma trajectória de um ponto A que designamos por 

ignorância para um ponto B que designamos por conhecimento. No projeto da 

modernidade podemos distinguir duas formas de conhecimento: o conhecimento-

regulação cujo ponto de ignorância se designa por caos e cujo ponto de saber se 

designa por ordem  e o conhecimento-emancipação cujo ponto de ignorância se 

designa por colonialismo e cujo ponto de saber se designa por solidariedade. Apesar 

de estas duas formas de conhecimento estarem ambas inscritas na matriz da 

modernidade eurocêntrica a verdade é que o conhecimento-regulação veio a dominar 

totalmente o conhecimento-emancipação ( p. 29). 

 

 Com amparo nas ideações há pouco mencionadas, a respeito dos polos de ignorância e 

conhecimento no percurso do saber, é possibilitada a interpretação de que essa dominação 

sobre os objetos e entre as modalidades de saber parece se desenvolver de modo a promover 

certa impermeabilidade no tipo conhecimento-regulação; o próprio propósito de controlar e 

dominar parece inconciliável à emancipação. Em suas modalidades “puras”, direcionadas para 

o conhecimento, há forças contrárias em ação. Na sistemática própria de cada configuração de 

conhecimento, poderíamos supor que, como duas personagens em suas essências mais 

funcionais de regular e de emancipar, na medida em que o conhecimento-emancipação se 

realizou minimamente, criou condições para a libertação do conhecimento-regulação para 

aplicar-se ao mundo; possibilitando, portanto, a regulação para permitir a obtenção de 

eficiência em suas atividades, nas quais, em nome de seus princípios fundantes, não se 

solidarizou com o pleito do conhecimento-emancipação, pelo contrário, criou sistemáticas 

regulatórias, para anulá-lo, não só resguardando seu maior tesouro, a produtividade, como 

buscando eliminar qualquer resistência ou obstáculo para a otimização. Paulatinamente, a 

dominação se instaurou e encontrou o modo otimizado de se aplicar ao mundo dos objetos, 

aprisionando-os, explorando-os e extraindo deles a possibilidade de se libertar. Quanto menos 

emancipação, mais regulação, e, assim, entendemos que a lógica da dominação praticada se 

beneficia da ignorância e da exploração colonialista que se opera, inclusive dentro dessa 

dinâmica entre aos formatos de conhecimento em que o poder se manifesta e produz 

submissão e impotência. 
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Tais posicionamentos são de grande relevância para uma compreensão ampliada das 

questões de dominação no âmbito cultural, influenciadas pelo incremento nas modalidades de 

comunicação, possibilitando, assim, uma reflexão crítica acerca do papel do progresso técnico 

empreendido por um determinado tipo de entendimento do que é a ciência e que esta seja 

voltada para fins instrumentais especificamente. Corroboramos aqui a concepção 

frankfurtiana de que as produções humanas, sejam elas científicas, artísticas ou culturais, 

conservam em si algo da ordem do desejo de seus produtores, mas compreendemos que essas 

criações não podem ser analisadas como fruto da individualidade de seus criadores, 

unicamente. A racionalidade dominante presentifica-se e imprime marcas dessa 

predominância. Assim, guardamos ressalvas para com o entusiasmo ante as produções 

científicas do terreno da tecnologia e da comunicação eleitas neste trabalho como objeto de 

crítica e procederemos à análise de seus aspectos para denunciar a lógica que mantém o 

homem furtado de sua capacidade crítica.  

 Em decorrência da suspeição levantada sobre as relações mercadológicas envolvendo 

a ciência, fica clara a defesa feita em prol de recobrarmos uma consciência ética e também 

moral, condizente com os ideais de emancipação humana e derrocada dos mitos.  O 

esclarecimento seria um projeto para impedir o encantamento do homem com suas criações 

que hoje incorporam os avanços da tecnologia informacional e comunicacional e são, por sua 

vez, incorporadas a tudo, inclusive a nós mesmos nas configurações de computação vestível e 

com o uso expressivo dos gadgets. Estes equipamentos protéticos são hoje passaportes para 

nos levar ao ciberespaço que estabelecemos como uma extensão de nossas experiências de 

temporalidades e espacialidades. As dificuldades são inerentes à sistemática implementada 

para operar a mínima mudança nas atuais condições de reencantamento; é preciso resistir. Ao 

tratar dessa sistemática à prova de reversão, Marcuse (1999) assim se pronuncia:  

 

a questão é que atualmente o aparato ao qual o indivíduo deve ajustar-se e adaptar-se 

é tão racional que o protesto e a libertação individual parecem, além de inúteis, 

absolutamente irracionais. O sistema de vida criados pela indústria moderna é da 

mais alta eficácia, conveniência e eficiência (p. 82). 

  

A tecnologia nos dispositivos móveis de comunicação representa nos dias de hoje 

fonte de “contato” com tudo o que já foi criado pela humanidade e também com aquilo que 

ainda não o foi mas já projeta-se ficcionalmente. A natureza e os homens são encontrados 

também em suas maneiras substituitivas e virtuais, simulacros empoderados pela transmissão 
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de dados, que apaixonam o homem pelo espírito tecnológico sacralizado e anunciado como 

salvador da humanidade.  

Com a discussão sobre progresso desenvolvida pelos frankfurtianos exposta, 

aprendemos que estes pensadores formularam uma crítica da razão tecnológica, a qual 

fundamenta a crítica à indústria cultural, abordando não apenas o modo de produção 

capitalista, mas também criticando os ideais do Iluminismo. Para tal, denunciaram os 

elementos de racionalide do mundo moderno como uma nova forma de dominação, 

produzindo consciências uniformes e previsíveis, resultando em um homem racionalmente 

impedido de constituir-se soberano e livre da ignorância, do medo e dos mitos. Segundo 

Severiano (2007) explica,  

 

O “esclarecimento” se apresenta aqui, em sua face coercitiva, pois o 

homem, em sua tentativa de domínio absoluto sobre a natureza, termina por 

desenvolver um domínio totalitário sobre os outros homens e sobre si 

próprio. Neste sentido, o homem pratica um ato de violência contra si, pois 

a sua natureza submetida não resulta conciliada ou transcendida, mas sim 

reprimida. A repressão do impulso utópico e a destruição do desejo tornam 

o homem prisioneiro da realidade imediata, além de não eliminar o medo – 

razão pela qual o esclarecimento originalmente se desenvolveu. A razão, ao 

pretender conciliar-se com a realidade, à custa da repressão da natureza 

interna humana, termina por degradar-se a si mesma e transformar-se numa 

razão encurtada, formalizada e fatídica – uma razão instrumental – mera 

justificação mistificadora do imediato (p.105).   

 

Neste trabalho, preocupa-nos que, por meio desta mistificação do progresso técnico-

científico, a exploração dos homens se intensifique, produzindo violências de toda variedade 

direcionadas aos homens explorados, tornados objetos de dominação e lucro. Nas questões 

que concernem ao esporte, especificamente, supomos que esta racionalidade coercitiva se 

manifeste de modo a valer-se da permeabilidade do esporte como cultura industrializada 

investida da tecnicidade. Desta maneira, problematizamos que  “ao recair numa lógica cega 

que não percebe o progresso como produtor também da regressão, mas o toma como algo 

positivo em si, o esporte acaba por ser expressão e vanguarda da violência, da aceleração da 

vida em direção à morte” (VAZ, 1999, p. 104). Sobre a funcionalidade da técnica e sua 

predominância, Severiano (2007) complementa que  

 

a técnica constitui-se, justamente, na essência desse saber instrumental, 

que ao promover a dimensão da calculabilidade e da utilidade como fim 

último, rompe definitivamente o vínculo entre razão e interesse, passando a 

substituir o conceito pela fórmula, a causa pela regra e pela probabilidade, 

eliminando o sentido e a diferença, para servir unicamente aos fins da 

tecnologia material. É o método que perde o seu estatuto de meio para 
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tornar-se um fim em si. Este suposto caráter “neutro” que a racionalidade 

adota leva, portanto, a um profundo distanciamento com relação aos 

problemas centrais da humanidade: ética, justiça, liberdade, felicidade etc., 

acerca dos quais ela não mais se pronuncia  (p. 106).  

 

Procederemos agora a um aprofundamento da crítica, com suporte em uma atualização 

do progresso técnico como desenvolvimento eminentemente tecnológico, hoje. O pensamento 

frankfurtiano articular-se-á com o de autores contemporâneos para debater as consequências 

da constituição da sociedade hipertecnológica, permitindo a reflexão que faremos para a 

produção de ciência, o que será abordado no capítulo 3. Assim, nos valeremos dos 

conhecimentos já expressos sobre o “eclipse da razão” (HORKHEIMER, 2007) para 

compreender que transformações foram instrumentalizadas a fim de catalisar o encantamento 

com o tecnológico e que perspectivas de resistência restam para uma crítica à racionalidade 

instrumental, que se aprimora tecnologica e exponencialmente.  Esta racionalidade que se 

torna cada vez mais eficaz leva a cabo o projeto de aprofundamento da dominação do homem 

pelas “mãos” de sua cria - a máquina - que hoje incorpora capacidades comunicacionais e 

informacionais programadas pelo homem. Portanto, consideramos relevante o empenho em 

complementar o pensamento até aqui explorado e reforçarmos os aportes críticos de nossa 

abordagem com as leituras contemporâneas acerca dos condicionamentos sócio-históricos da 

era tecnológica atual ou “quarta idade da máquina
19

” (ALVES, 2011, p.71). 

 

 

2.2. O Update da Crítica e a Racionalidade Tecnológica 2.0  

 

 Ao longo deste ensaio, debatemos pontos relativos ao uso de instrumentos, à 

fabricação das máquinas, à aplicação da técnica e aos elementos subjacentes a esses processos 

que explicam as mutações pelas quais os homens têm passado no decorrer da história para 

constituir a civilização. Deste modo, no movimento contínuo de adaptação, assimilação e 

inovação, homem e sociedade (con)formam-se e seguem a formação do porvir, guiando-se 

                                                           
19

“As “máquinas” informacionais propiciam um salto qualitativo no processo sócio-técnico que chamaremos de 

a ‘quarta Idade da Máquina’: elas se tornam não apenas “máquinas” de produção, mas  

   “máquinas” de reprodução social, apresentando à nossa capacidade de representação estética exigências cada 

vez maiores. Por isso elas se incorporam(e constituem) redes de virtualização nas instâncias de consumo e de 

manipulação social. As “máquinas” informacionais estão no processo de produção, constituindo o arcabouço 

técnico organizacional dos grupos industriais como “empresa em rede”, mas também nos novosprodutos-

mercadorias como “tecnologia embarcada” que permeiam nosso cotidiano. Elas embasam o “todo orgânico” da 

produção do capital (p. 71). 
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pelos direcionamentos do progresso, condicionados pela história que os constitui, mas, 

também, responsáveis pelo caminho a ser percorrido.  

Com base nos pensadores contemporâneos e em algumas proposições teórico-críticas, 

analisaremos as implicações desta sociedade tecnológica para o “homem-máquina” que 

problematizamos nesta pesquisa. Tal abordagem é relevante para que possamos proceder a 

crítica das contradições e irracionalidades respaldadas pela tecnociência, examinando 

características dessa manifestação pungente da tecnologia, por um lado. E também, sugerir 

posicionamentos críticos renovados para a prática científica defendida neste trabalho, com o 

objetivo de desvelar possibilidades de um progresso humanitário por via da defesa da 

humanidade. Assim, demandaremos atualizar o conjunto de instrumentos críticos produzidos 

sobre as tranformações mais recentes para articular com o pesamento frankfurtiano que 

denuncia o fracasso do projeto de modernidade, em especial, da ciência como 

instrumentadora da razão. 

O alinhamento teórico-metodológico com os frankfurtianos proverá recursos teóricos 

para abordar criticamente a ciência e a cultura. A mercantilização destas produções humanas, 

potencializada pela intensificação dos processos de globalização, produz agenciamentos das 

individualidades para padronizá-las e direcioná-las para uma harmonização com o todo social.  

As subjetividades são produzidas para o exercício no mercado como consumidores ativos e 

comprometidos com a manutenção do sistema, movimentado pelo capital oriundo da 

exploração objetiva e subjetiva impetrada à sociedade. Indivíduo e sociedade guardam traços 

de semelhança e diferença e, assim,  movimentos de conformação e resistência são produzidos 

nessa dinâmica central para a nossa concepção de psicologia social. Sobre essa dinâmica de 

constituição dos indivíduos pelo social, e mútua influência da parte com o todo, Adorno 

(1992)  expressa a ideia de que: “na sociedade individualista, [...] não somente o universal se 

efetiva através da atuação conjugada dos indivíduos, mas a sociedade é essencialmente a 

substância do indivíduo” (p. 9). Desta maneira, o fazer-ciência assume importante papel na 

constituição de nossa realidade, responsabilizando os cientistas, especialmente, como 

representantes desta instância que legitima verdades ao tomar posicionamentos que impactam 

nesta substância do indivíduo.  

Entendemos que este amálgama com a máquina tecnológica oferece ao homem 

condições para grande transformação do seu modo de viver com amparo nos valores 

encarnados na máquina; ou seria mais adequado dizer que eles foram instrumentalizados e 

sistematizados na máquina? A prórpia linguagem denuncia essa mescla em que atributos do 

homem e da máquina já nos confundem. A máquina, por sua vez, é marcada pelas 
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características da sociedade dominante constituída de homens aspirantes a dominantes, afeitos 

a submeter os pares à dominação para obter mais-valia. Ao homem, atribui-se 

responsabilidade pelas suas elaborações supondo sua consciência e discernimento.  No âmbito 

da produção científica, esta relação pode se tornar ainda mais problemática e criticável pela 

grande responsabilidade que é investida nesta classe de “guardiões, protetores e gurus” de 

tudo o que existe na humanidade. Iniciaremos a discussão, aprofundando as ideias de Marcuse 

(1999) sobre a tecnologia,  em seu texto Algumas Implicações Sociais da Tecnologia 

Moderna, no qual o supracitado autor define que 

 

a tecnologia, como modo de produção, como a totalidade dos instrumentos, 

dispositivos e invenções que caracterizam a era da máquina, é assim, ao mesmo 

tempo, uma forma de organizar e perpetuar (ou modificar) as relações sociais, uma 

manifestação do pensamento e dos padrões de comportamento dominantes, um 

instrumento de controle e dominação (p. 73).   

 

 Na descrição de Marcuse, evidenciamos uma consonância com o pensamento de 

Adorno (1992) exposto anteriormente ao atualizar a relação entre o individual e o social no 

contexto da sociedade tecnológica. Além disso, expõe o caráter de controle e dominação 

implícito nesta elaboração das identidades em que a padronização é implementada para o 

indivíduo, baseando-se em vários modelos e estilos “personalizados” para o mercado. 

Extraímos dessa importante citação de Marcuse uma definição de tecnologia como “[...] 

totalidade dos instrumentos, dispositivos e invenções” (p. 73), com alicerce na qual 

discutiremos de modo mais aprofundado e a articularemos com as ideias de outros 

pensadores.  

 Ao tratar da tecnologia e suas implicações sociais, Marcuse descreve a racionalidade 

tecnológica como “difusora de valores” inseridos no pensamento e no agir humano. A ideia de 

“aparato” é usada para designar “[...] as instituições, dispositivos  e organizações da Indústria 

em sua situação social dominante” (MARCUSE, 1999, p. 80) e descrever uma estruturação ou 

padrão de funcionamento dominante na sociedade, fortemente marcado por essa característica 

da submissão à tecnologia como modo da gestão e decisão sobre a realidade humana. 

Entendemos, entretanto, que essa tecnologia carrega em si valores dominantes e prevalentes 

sobre quaisquer outros, exatamente por sua instrumentalidade e capacidade de quantificar, 

medir e também regular. A implicação da máquina como modelo ótimo para o humano é 

explanada como um processo de identificação com a objetividade própria ao instrumento. 

Adiante, considera que 
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os fatos que dirigem o pensamento e a ação do homem não são os da natureza, que 

devem ser aceitos para que possam ser controlados, ou aqueles da sociedade, que 

devem ser modificados por que já não correspondem às necessidades e 

potencialidades humanas. São antes os fatos do processo da máquina, que por si só 

aparecem como a personificação da racionalidade e da eficiência (p. 79). 

 

 Ante essa heteronomia sobre nosso pensamento e ações que nos furtam a 

espontaneidade, a individualidade e a liberdade, submetendo-nos a padronização, Marcuse 

explica a gravidade do estado de submissão da humanidade à instrumentalidade, 

gradualmente incrementada tecnologicamente. A máquina e sua natureza objetiva, calculista e 

utilitária se expressam como alternativa “racional e razoável”, tornando excêntrica qualquer 

contrariedade, com suspeição de ineficiência, insegurança e imprevisibilidade. O seu 

diagnóstico é desalentador para o predicado “humano” em sua concepção iluminada e 

autônoma, pensada como uma coleção de virtudes desenvolvidas em liberdade. Em tom de 

sentença, Marcuse afirma que 

 

não há saída pessoal do aparato que mecanizou e padronizou o mundo. É um aparato 

racional, combinando a máxima eficiência com a máxima conveniência, 

economizando tempo e energia, eliminando o desperdício, adaptando todos os meios 

ao fim, antecipando as consequências, sustentando a calculabilidade e a segurança. 

Ao manipular a máquina, o homem aprende que a obediência às instruções é o único 

meio de se obter resultados desejados. Ser bem-sucedido é o mesmo que adaptar-se 

ao aparato. Não há lugar para a autonomia (p. 80). 

 

 Inerente ao que se exprime como o modus operandi dominante, a lucratividade é a 

tradução de eficiência dentro do sistema capitalista e é determinante como critério de 

validação das atividades. A produtividade se alastra como condicionante dos processos de 

decisão, como valor privilegiado e critério de viabilidade dos projetos. Eles são examinados e 

ajustados com os padrões possíveis para o sistema. A instrumentalização do aparato está em 

todos os processos, e, assim, a tecnologia se habilita prontamente a lidar com todos os 

objetos, submetendo-os à sua racionalidade como um tributo em troca de controle. A 

tecnologia figura no fazer humano mesmo que não esteja expressamente ali, pois sua ausência 

funciona como denúncia de sua “irracional” negação e recusa. Sobre a lucratividade como 

elemento fundante da tecnologia e constituinte do aparato, Marcuse (1999) prossegue e afirma 

que 

 

a utilização lucrativa do aparato dita, em larga escala, a quantidade, a forma e o tipo 

de mercadorias a serem produzidas e, através deste modo de produção e distribuição, 

o poder tecnológico do aparato afeta toda a racionalidade daqueles a quem serve. 

Sob o impacto deste aparato, a racionalidade individualista civil é transformada em 

racionalidade tecnológica. [...] Esta racionalidade estabelece padrões de julgamento 
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e fomenta atitudes que predispõem os homens a aceitar e introjetar os ditames do 

aparato (p. 77). 

 

 A gradual objetividade, a instrumentalidade e a regulação ligadas ao modo de pensar 

estabeleceram uma norma de funcionamento humano que se sobrepõe às outras, tornadas 

exceções ou anormais, dada a expressão de domínio do padrão. Ao humano, o pensamento 

racional metódico se eleva e, em nome desta objetividade e eficiência, remove as emoções 

como incapazes de operar dentro do processo de julgamento. Como expressão também da 

humanidade, as emoções, a autonomia, a singularidade e a liberdade sempre se colocarão 

como elementos fundamentais dos processos humanos. A experiência imediata é geradora de 

significações singulares que ilustram toda  a riqueza do fazer-humano e ser-humano. A 

redução do ser, fazer e pensar ao caráter de instrumento é expressão de uma violência sem 

medida e escolha pela coisificação do homem. Adorno (1992) denuncia tal processo de 

objetificação do homem e aponta que   

 

supor que o pensamento tira proveito da decadência das emoções com uma crescente 

objetividade ou que apenas permaneça indiferente a isso, já é uma expressão do 

processo de estupidificação. O homem sofre os contragolpes da divisão social do 

trabalho, por mais que ela favoreça o desempenho exigido, as faculdades, elas 

mesmas desenvolvidas através da interação, atrofiam-se quando são dissociados 

umas das outras (p. 106).                         

 

Com efeito, somos sugestionados com as afirmações adornianas para refletir sobre a 

necessidade de interação das faculdades do homem para que, por intermédio dela, o homem 

se proteja da estupidez gerada pela atrofia produzida pela dissociação das faculdades. Pelas 

palavras de Adorno, podemos conjecturar que, pensamento e emoção, instrumentalidade e 

criatividade, controle e espontaneidade, devem estar equilibrados e interagentes para manter o 

homem em um modo de funcionamento razoavelmente ótimo. Peculiarmente, ótimo é uma 

adjetivação que carrega em sua semântica tanto um sentido quantitativo quanto qualitativo. 

Quando qualificamos algo como ótimo, talvez estejamos materializando esse paradoxo 

humano do “quali x quanti” em uma palavra que, ao predicar, se vale  também de um aspecto 

quantitaivo no sentido de maximizado, otimizado. 

Para cumprir nosso propósito de compreender a configuração da técnica para 

tecnologia com suas nuanças, parece importante, neste momento, discutir algumas definições 

de técnica e tecnologia. Assim, perceberemos diferenças entre as percepções e concepções 

que nos habilitarão a aprofundar reflexões sobre o progresso, o uso da técnica, a incorporação 

da tecnologia e a aplicação de ambas na produção científica.  Ante as discussões sobre a 
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técnica realizada, mencionamos, por oportuna, a síntese feita por Oliveira (2011) para que 

posteriormente nos possibilite a articulação com os conceitos de tecnologia e razão 

tecnológica. Desta feita, segundo a autora citada, resumidamente, a “técnica” 

 

[...] indica o formal, as regras comunicáveis da referida realização, como, por 

exemplo, tocar piano. [...] em oposição à arte, simboliza a utilização de recursos e 

forças da natureza, endereçada a satisfazer as necessidades humanas. [...] também 

pode ser defenida como o aproveitamento ordenado dos recursos e forças naturais, 

baseado no conhecimento da natureza posto a serviço da satisfação das necessidades 

do homem. [...] significa uma habilidade – derivada da experiência vulgar e da 

imitação, do conhecimento de regras de ação codificadas e de um determinado saber 

científico – através da qual é possível obter, voluntariamente, um determinado 

resultado que visa à utilidade e à eficácia (p. 40-41).  

 

Diante do descrito, é possível observar que essa definição, se esboça sem fazer juízo 

sobre a técnica ou associá-la à dominação, como fez Marcuse. Oliveira (2011) ressalta que 

“[...] o homem sempre agiu tecnicamente em relação aos objetos” (p.40), e o progresso que 

evidenciamos hoje mostra que sua aplicação permitiu grande progresso, tanto tecnológico 

quanto humanitário. O que nos interessa debater, diz respeito mais ao desequilíbrio entre esses 

progressos e à possibilidade de desacordo deles ao revelarem que o homem não pode 

prescindir da reflexão crítica sobre a aplicação da técnica no mundo atual. Os polos extremos 

da tecnofobia e da tecnofilia parecem ser radicalismos que não contribuirão para maior 

compreensão desta questão que permeia o fazer-humano. Percebemos que refletir criticamente 

sobre a técnica amplia nosso saber técnico em sentido de uma equalização entre a teoria, que 

deve fundamentar a aplicação da técnica, e a prática desta aplicação aos mais diversos 

objetos, que nos inclui e se especifica no conceito de homem-máquina que trabalhamos nesta 

pesquisa. Oliveira prossegue explicando que,   

 

em relação a técnica não temos como determinar sua origem ou fim, quando a 

compreendemos identificada como uma das manifestações existenciais do ser 

humano, resultante do processo social do trabalho que proporciona a descoberta de 

novas formas de agir que, por se mostrarem mais eficientes em um determinado 

contexto, serão reconhecidas e transmitidas pelos mecanismos de aprendizagem, 

levando a novas descobertas e práticas em um movimento contínuo. A técnica é 

contemporânea ao homem, inicia-se com ele, da mesma forma como o homem 

inicia-se com a técnica. A produção social do ser não é determinada pela técnica; ao 

contrário, o homem é quem determina qual destino será dado a ela, seja em função 

do bem-estar e da dignidade humana, seja em seu detrimento, porque prioriza, 

através dela, a conquista de mais poder e de mais dinheiro (p. 44). 

 

 Portanto, pensamos ser prioridade a ideia de que a dignidade humana e o bem-estar 

social, descritos na citação acima, figurem como objetivos das produções científicas 

especificamente, mas também nas produções humanas como um todo. A técnica pode atuar e 
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fazer progredir a sociedade com valores distintos dos que hoje determinam as pesquisas 

científicas. O impedimento da realização de tal utopia parece residir exatamente na oposição, 

por enquanto inconciliável, entre distribuição de renda e acúmulo de riqueza, emancipação e 

exploração, justiça e poder. Com pautas na ideia marcuseana de pensar uma dimensionalidade 

plural para a qual devemos contribuir, procedemos à provocação utópica de que as 

transformações são possíveis, contornando as oposições citadas e equilibrando esse espectro 

de modo mais ético e cuidadoso com a humanidade. Consideramos ser fundamental repensar 

os valores norteadores do progresso para uma desobstrução da condições para a emancipação 

humana e sua realização. Afinal,  Marcuse (2001) pensa que, 

 

segundo a ordenação de valores do conceito de progresso decisivo para o 

desenvolvimento da sociedade industrial, satisfação, realização, paz e felicidade não 

são as principais finalidades a atingir e quando estas porventura conseguirem ser 

aceitas, somente o serão como valores de ordem muito reduzida na escala dos 

mesmos (p. 103). 

 

Em direção do entendimento da ideia de tecnologia, na obra O Conceito de 

Tecnologia, de Álvaro Vieira Pinto (2005), são expressos quatro sentidos para o termo, sendo 

o primeiro significado apresentado como “logos da ciência”, ou seja “[...] a teoria, a ciência, o 

estudo, a discussão da técnica, as habilidades do fazer, as profissões e generalizadamente, os 

modos de produzir alguma coisa” (p. 45). Outra definição (sem precisão) é a que assemelha 

tecnologia à ideia de know-how, que tem seu significado confundido com a ideação 

anteriormente exprimida. 

O terceiro sentido diz repeito ao conjunto de todas as técnicas disponíveis em 

determinada sociedade para a resolução de problemas e satisfação das necessidades do 

homem, isto é, “[...] o conjunto de elementos que se utiliza quando se deseja fazer referência 

ao grau de desenvolvimento de forças produtivas de uma sociedade” (p.45). Neste sentido, 

podemos afirmar que a tecnologia da contemporaneidade, mesmo que inacessível a boa parte 

da população mundial, é a mesma para a sociedade globalizada, ou seja, a ideia de conquista 

coletiva da humanidade é partilhada quando dizemos que “o homem chegou à lua”, porém, os 

altruísmos parecem apenas propaganda para favorecer uma adesão dos indivíduos aos 

adventos da tecnologia que foram pensados para “libertar os homens de seus problemas”. 

Assim, o progresso tecnológico é alcançado pela humanidade como um todo, porém, a fruição 

desse progresso está à venda e não é experimentado em mesma proporção.  

O quarto sentido de tecnologia reunido por Pinto parece-nos o mais interessante, em 

particular para discussão nesta pesquisa, pois o autor descreve tecnologia com o sentido de 
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“ideologização da técnica”, ou seja, ele corrobora a ideia de supervalorização da técnica já 

denunciada pelos frankfurtianos. Assim, postulamos a noção de que precisamos de mais 

reflexão sobre o progresso técnico com o objetivo de nos resguardar de possíveis ímpetos 

destrutivos ou desvirtuados da técnica tal como a história já nos mostrou e alguns futuristas 

preconizam.  

A complexidade deste ponto da ideologização da técnica para Pinto (2005) é que, para 

melhor refletir e, posteriormente, decidir sobre as consequências que o (mau)uso da 

tecnologia poderiam levar à humanidade, teríamos, de um lado os especialistas na aplicação 

que atuam e produzem com as técnicas, e, que, por estarem engajados primordialmente no 

progresso técnico, não refletem sobre suas implicações e na relevância social. De outra parte, 

teríamos os pensadores que refletem sobre a adoção das técnicas acerca dos efeitos na 

humanidade, preocupados com o progresso humanitário, mas carecem da experiência do 

técnico/instrumentador.  

Em suma, neste campo, somos levados a crer que em uma desejável junta de cientistas 

ou conselho de ética debatendo sobre a necessidade de decidir sobre o desenvolvimento 

tecnológico,  teríamos em um polo os não especialistas, e talvez tecnofóbicos, refletindo e 

criticando o abuso com as tecnologias, enquanto no polo oposto do espectro, um outro grupo 

de especialistas, e talvez entusiastas da aceleração tecnológica atentos apenas à eficácia do 

sistema. Essa perspectiva torna-se relevante de ser explorada na medida em que acreditamos 

viver um momento histórico em que o encantamento com a tecnologia e sua aplicação 

parecem superar nosso domínio teórico sobre as condições e o processo de elaboração do 

conhecimento sobre a técnica. Exemplo desse maior poder de decisão atribuído ao âmbito 

técnico é explicado por Marcuse (1999), que fala do embotamento de nossas capacidades 

críticas como fruto da eficiência de nossas capacidades técnicas. Deste modo, a racionalidade 

instrumental dominante exerce controle sobre os processos de decisão racional do homem e o 

faz bem mais eficiente, exatamente por eliminar ou subestimar sua força crítica, anulando a 

pressuposta autonomia da razão e intensificando sua heteronomia produtivista e econômica. 

Consoante Marcuse, 

 

a racionalidade está se transformando de força crítica em uma força de ajuste e 

submissão. Autonomia da Razão perde seu sentido na mesma medida em que os 

pensamentos, sentimentos e ações do homem são moldados pelas exigências 

técnicas do aparato que ele mesmo criou. A razão encontrou o seu túmulo no 

Sistema de Controle, produção e consumo padronizados (p. 85). 
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O distanciamento entre os cientistas de perspectivas distintas em uma universidade, 

conselho ou junta, pode ser explicado pela intensa divisão do trabalho ocorrida no campo da 

ciência, assim como em tantos outros. A superespecialização não possibilita a formação de 

críticos e questionadores, pelo contrário, constitui peritos técnicos capacitados para solucionar 

problemas de ordem prática, porém, a formação humanística, que permitiria um 

posicionamento sobre as questões ligadas à ética, moral e justiça, parece ter sido 

gradualmente reduzida nos currículos. Sobre isto, Rouanet (2009) explica:  

 

grande parte de nossa sensação de impotência diante do desdobramento 

aparentemente incontrolável da técnica vem do fato de que a extrema fragmentação 

do saber nos impede de aceder a uma visão clara do processo de conhecimento como 

um todo. O progresso da ciência só se tornou possível graças a divisão intelectual do 

trabalho mas essa mesma divisão bloqueou a possibilidade de qualquer sobrevoo 

generalista, sem o qual não temos como dar sentido e direção ao desenvolvimento 

científico e tecnológico (p. 354). 

                         

 

É relembrado, neste momento, o fato de que o conhecimento, dividido em 

emancipador e regulador, foi direcionado aos objetos científicos de interesse humano, 

constituindo a sociedade de modo descompensado entre esses dois polos. A maior ênfase no 

controle e dominação produziu uma sociedade que coleciona uma quantidade maior de 

conquistas do progresso técnico ao ponto de nos fazer esquecer do progresso humanitário. 

Ambos, Marcuse (2001) e Santos (2002), atentaram para esse desequilíbrio e denunciaram a 

necessidade de esclarecimento e cautela dos cientistas na condução de suas atividades, para, 

assim, melhor guiar homens e sociedade por um caminho escolhido como fruto de reflexão, 

discussão e debate. É interessante perceber nas palavras de Trivinho (2001) que ele se 

preocupa com o fato de que  “a teoria social contemporânea [...]  perdeu a capacidade de 

apreender a lógica das coisas, bem como a natureza e os rumos da sociedade tecnológica” (p. 

14).  Na percepção de Rouanet, como resultado deste desequilíbrio,  

 

ficamos entregues a uma tecnociência cega, que se desprendeu do humanismo da 

Renascença e do Iluminismo, e nos deixou órfãos de sentido, num mundo privado de 

certezas. Para essa concepção, somos todos mutantes, frutos lamentáveis de uma 

corrupção que já aconteceu, tristes descendentes de uma humanidade perdida para 

sempre (p. 353). 

 

 Em busca de maior entendimento sobre essa desorientação na produção científica, 

articulamos ideias para buscar elementos que possam ter ocasionado, por um lado, a 

desmobilização da crítica e, por outro, a prevalência do desenvolvimento tecnológico. Assim, 



97 
 

 

além da lucratividade obtida com a vinculação mercadológica, buscamos indícios para 

explicar o que pode ser entendido como um desnorteamento das práticas científicas, e, que 

práticas poderiam reestabelecer um norte comprometido com a emancipação do homem e a 

proteção dos predicados da humanidade além da técnica que hoje se volta contra o homem 

para sua dominação. Com isso, lançamos olhar sobre o futuro que estamos edificando hoje 

para a ciência, na medida em que nos apropriamos dos conhecimentos acumulados e os 

aplicamos em nossa lida. Tencionamos problematizar com essa discussão os riscos da 

hegemonia tecnológica e o dano causado com o esquecimento do progresso humanitário.   

À procura de ideias que ilustrem esse contexto de fragilidade ou imobilização da 

crítica, encontramos sinalizações do importante pensador brasileiro e um dos disseminadores 

do pensamento frankfurtiano no Brasil, Sérgio Paulo Rouanet. Este descreve as 

transformações ocorridas no país no que concerne ao desenvolvimento do pensamento e das 

ciências. Segundo ele denuncia, ao longo das últimas décadas, as ciências vêm se 

tranformando fundamentalmente, na medida em que o pensamento crítico é expurgado dos 

currículos para dar lugar à ênfase na capacitação técnica. Tal tendência não parece ser 

exclusividade ou pioneirismo nacional, ao contrário, Rouanet (1987) descreve como a 

produção de ciência no Brasil absorveu as mudanças internacionais, iniciadas nos polos de 

produção científica mais desenvolvidos. Segundo ele,  

 

da noite pro dia, o Brasil dos bacharéis transformou-se no Brasil dos tecnocratas. A 

filosofia e o latim foram suprimidos dos currículos. A história deixou de ser 

lecionada como disciplina autônoma. [...] Em compensação, aumentou 

assustadoramente o número de vagas nas disciplinas certas, as que convêm a um 

país em desenvolvimento: química, engenharia, eletrônica, informática (p. 306).  

  

 Essa constatação atesta que a formação nas instituições de ensino passaram por uma 

reforma, visando a prover aos indivíduos um processo de aprendizagem baseado nas 

demandas técnicas que favorecem a manutenção do sistema mediante a criação de postos de 

trabalho técnico. Assim, torna-se mais importante e menos conflitante para a homeostase do 

sistema que as pessoas se profissionalizem, tornando-se peritos, especialistas capacitados para 

exercerem uma função na qual aplicarão sua perícia com objetividade para obtenção de 

máxima eficiência. Uma formação crítica e questionadora dentro das humanidades é 

desestimulada por seu potencial de resistência e transformação de uma sociedade que 

“apressadamente” fez a escolha por não pensar. Afinal, ante a máxima capitalista de que 

tempo é dinheiro, e da concorrência no mercado em que todos estão em disputa veloz pela 

inovação e monopólio, não há tempo para paciência ou cautela a ser “gasto”. O risco é 
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inerente ao processo e a aceleração é uma norma capitalista. Corroborando essa ideia, Klein 

(2007) questiona:     

 

[...] é incontestável que uma prática iniciante da pesquisa científica exige 

antecipadamente longos e pesados esforços. Então nesses tempos em que a ideia de 

futuro se enfraquece, ou em que só se privilegia o curto prazo, ou em que a 

distração, constantemente oferecida, infiltra-se por todos os lados, temos o direito de 

nos perguntar se a ciência não é simplesmente a primeira vítima dessa “crise de 

paciência” que toca todos os setores da vida social (p. 263).  

 

A mudança na Educação Superior descrita em Rouanet parece refletir uma tendência 

que se iniciou com o que Foucault (1999) descreveu como “sociedades disciplinares” e foi 

posteriormente descrito como “sociedades de controle”, por Deleuze (1992). A docilização 

dos sujeitos passa por um processo em que, para a manutenção do sistema vigente operante, 

as estruturas sociais devem silenciar ou desestimular o potencial questionador dos indivíduos 

e direcioná-los ao desenvolvimento de capacidades úteis à adaptação dos homens, como peças 

de uma engrenagem que movimentam a máquina capitalista. Deste modo, prioriza-se a 

capacitação técnica em desfavor da formação humana, reflexiva e crítica acerca da realidade 

social. Rouanet (1987) explana esse fenômeno: 

 

o que aconteceu foi simplesmente o seguinte: com o fim das humanidades acabou 

também, em grande parte, o pensamento crítico. O fim da filosofia significou o fim 

de toda uma prática de reflexão questionadora que bem ou mal tinha se iniciado nos 

anos 60. O fim da história significou o fim de um estilo de pensamento que vê o 

presente como fluxo e, portanto, algo transformável (p. 307). 

 

 Desta maneira, a “decadência” das ciências humanas operada pela prevalência da 

capacitação técnica-tecnológica, possibilita que se criem ambientes em que a falta de 

considerações éticas pode nos levar a “novos holocaustos” pela falta de formação em 

humanidades de nossos cientistas, assim como pela heteronomia econômica que direciona 

algumas práticas e desenvolvimentos nas pesquisas científicas. Sobre este ponto, Klein (2007) 

destaca que, 

 

sobre o desenvolvimento, mesmo melhorado em desenvolvimento sustentável, este 

último ignoraria o que não é mensurável, nem calculável (por exemplo, qualidade de 

vida) e fingiria não ver que o crescimento técnico-econômico produz também 

subdesenvolvimento moral e psíquico (p. 257). 

 

A opinião acima é de enorme importância, ao sinalizar para uma circunstância  de 

produção da ciência em que se agrava a problemática que elegemos, a saber, a intensificação 



99 
 

 

dos processos tecnológicos sem reflexão crítica ou sem levar em consideração valores outros 

que não aqueles a serviço da eficiência e da produtividade. De tal modo,  minimiza-se o 

potencial crítico necessário e rarificam-se as possibilidades de ponderação, reflexão, diálogo e 

negociação acerca dos caminhos da humanidade. Ficam estabelecidas como características do 

campo de desenvolvimento da ciência, por um lado, a ausência ou inobservância de valores 

éticos, políticos e humanos que seriam capazes de balancear minimanente os progressos 

técnicos e humantários, e, por outro, legitimam-se o desenvolvimento tecnológico e todos os 

seus valores como inquestionáveis, inevitáveis e irredutíveis. Percebemos, assim, que o 

próprio sistema, em sua natureza instrumental de dominação, tenha eliminado o “antídoto” 

que poderia ser capaz de reverter esse estado de predominância e hegemonia do pensamento 

calculista e quantitativo em um concílio com o qualitativo e sensível.  

Como recurso da resistência a esse processo de superestimação e primazia da 

tecnologia, Rouanet (1987) prossegue sua explicação sobre a importância da manutenção de 

certas disciplinas nos currículos dos profissionais que estamos formando, em especial, dos 

cientistas que não podem prescindir dessa formação para o exercício responsável, crítico e 

implicado com a realidade que nos rodeia. Em primeira pessoa, ele assim se expressa: 

 

proponho chamar de humanidades as disciplinas que contribuam para a formação 

(Bildung) do homem, independentemente de qualquer finalidade utiltária imediata, 

isto é, que não tenham necessariamente como objetivo transmitir um saber científico 

ou uma competência prática, mas estruturar a personalidade segundo uma certa 

paidea, vale dizer, um ideal civilizatório e uma normatividade inscrita na tradição ou 

simplesmente proporcionar um prazer lúdico (p. 309).    

 

Outro argumento é expresso para agravar a falta de mobilização de frentes de 

resistência: ante a insuficiência do pensamento pragmático na resolução de problemas que 

exigem valorações e não quantificações, instala-se um estranhamento aparentemente 

interpretado como fracasso e ineficiência. A objetividade como norma, já amplamente 

praticada e internalizada no lidar com os problemas, não reconhece ou simplesmente é 

incapaz de realizar operações valorativas. Assim, perante a impossibilidade de resolução pela 

via pragmática própria do raciocínio lógico-matemático dominante, renuncia-se à reflexão 

crítica, concebendo-a como improdutiva, irrelevante ou mesmo caótica e anárquica. Sobre 

essa dificuldade em instituir uma voz valente e efetiva para advogar em favor de valores 

humanitários, outro ponto é indicado por Pisani (2014). Assim, esta exprime que, para 

justificar a não adesão à crítica da tecnologia, os seguintes aspectos devem ser considerados: 
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a recepção brasileira da crítica da tecnologia foi tardia e, talvez, se deva 

compreender esse fato dentro do contexto de recusa da negatividade implícita às 

conceituações críticas em um contexto desenvolvimentista, que identifica 

ideologicamente progresso tecnológico com progresso humano, e a dificuldade em 

pensar a partir de categorias dialéticas, críticas, contraditórias próprias a um 

pensamento que não aponta saídas fáceis, mas que problematiza de forma complexa 

dos fenômenos históricos (p. 23). 

 

O potencial crítico e revolucionário das humanidades, certamente, foi condenado e 

desestimulado nas formações das pessoas de modo a garantir a manutenção do sistema e 

mobilizar as forças para uma atuação a favor da maior produtividade nas fábricas e na 

sociedade como um todo. Segundo Foucault (1999), os indivíduos migravam de um ambiente 

de confinamento a outro a depender do estádio de suas vidas e o poder disciplinar operava 

sobre os corpos. Família, escola, caserna, fábrica, hospital e prisão disciplinaram o homem, 

produzindo, assim, as transformações pretendidas para a funcionalidade e otimização do 

sistema de produção de riquezas via exploração de força do trabalho que atingia seu clímax na 

fábrica, ao “[...] concentrar; distribuir no espaço; ordenar no tempo; compor no espaço-tempo 

uma força produtiva cujo efeito deve ser superior à soma das forças elementares” 

(DELEUZE, 1992, p. 219). 

No contexto das sociedades de controle, que substituíram as sociedades disciplinares, 

a tecnologia cumpre um papel ainda mais importante com modos refinados de vigilância e 

opera com uma coerção silenciosa, já internalizada nos indivíduos. Tal configuração permitiu 

que as próprias pessoas se comportem de modo motivado a “quitar” a dívida infinita 

pressuposta para adquirir as cifras sociotécnicas necessárias para o acesso restrito às 

informações e evitar o bloqueio ou rejeição do acesso condicionado ao seu pertencimento 

dentro de “[...]amostras, dados, mercados ou ‘bancos’” (DELEUZE, 1992, p. 221). Deleuze 

descreve os indivíduos como endividados, em débito com os ideiais introjetados para que a 

servidão voluntariosa seja esforçada em busca dos números da vitória sempre provisória, para 

que a competição com seus pares se mantenha alimentada e alimentando a dinâmica do 

mérito.  

Para Deleuze (1992), nenhum processo finda na sociedade de controle. O controle é 

contínuo e a modulação dos indivíduos é permanente, pois,  “[...] a empresa introduz o tempo 

todo uma rivalidade inexpiável como sã emulação, excelente motivação que contrapõe os 

indivíduos entre si e atravessa cada um” (p. 220).  No que diz respeito às máquinas que se 

sofisticaram e otimizaram as modalidades de controle social nas sociedades de soberania, 

disciplinares e de controle, Deleuze esclarece que 
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as antigas sociedades de soberania manejavam máquinas simples, alavancas, 

roldanas, relógios; mas as sociedades disciplinares recentes tinham por equipamento 

máquinas energéticas, com o perigo passivo da entropia e o perigo ativo da 

sabotagem; as sociedades de controle operam por máquinas de uma terceira espécie, 

máquinas de informática e computadores, cujo perigo passivo é a interferência, e o 

ativo a pirataria e a introdução de vírus (p. 221). 

 

 Sobre a descrição da evolução das máquinas e seu vínculo com a dominação acima 

exposta, é possível observar que o surgimento dos computadores não excluiu o uso das 

máquinas anteriormente predominantes. O avanço parece ter ampliado o controle, na medida 

em que a informação e as sistemáticas empregadas no tratamento de dados passaram a ser 

importantes recursos para a produção. Essa ampliação parece ter direcionado o controle para 

aqueles que executam o trabalho intelectual e para os que operam os computadores nos mais 

diversos campos de produtos e serviços ofertados, permitindo, assim, aos próprios sistemas 

implementados a função de vigilância e avaliação do trabalho.   

Mediante essa transição da vigilância para o controle que descrevemos, notamos o 

importante papel da tecnologia, ao mostrar como o aparato é capaz de operar, tornando o 

controle internalizado. De modo atualizado, no pensamento de Julian Assange (2013) autor do 

livro Cypherpunks, encontramos interessante ponto de vista sobre as modalidades de 

vigilância hoje operadas por intermédio das novas tecnologias da informação e da 

comunicação que se proliferam. Ele afirma que: 

 

[...] a situação atual não inclui apenas uma maior vigilância das comunicações em 

relação ao que existia antes, mas tambem o fato de que atualmente temos muito mais 

comunicação. E não é só uma questão do maior volume das comunicações, mas 

também de uma proliferação dos tipos de comunicação. Todos esses novos tipos de 

comunicação que antes eram privados agora são interceptados em massa (p.43, 

grifamos). 

 

Com ideia similar a de Deleuze (1992) há pouco apresentada, e atualizada por 

Assange, Marcuse (1992) entende que essa internalização do controle foi responsável por um 

aperfeiçoamento da dominação uma vez que os parâmetros de sucesso são compartilhados e 

exibidos por todos. Os comportamentos são mimetizados e, assim, homogeneízam a massa 

que reproduz maquinicamente as ações e atitudes que favorecem o sistema e reprimem e 

punem aquelas que comprometem o seu funcionamento ótimo. Tal mudança seria promotora 

da internalização do controle, relegando aos sujeitos as funções de vigilância e coação 

violenta, em uma espécie de relação na qual o sujeito é ao mesmo tempo senhor e escravo. 

Uma caracterização da evolução da disciplina e obediência a uma instância externa para a 
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internalização desse controle, sobre a qual Deleuze reporta, também é encontrada na obra A 

sociedade do Cansaço de Han (2015). Segundo ele, 

 

o sujeito de desempenho está livre da instância externa de domínio que o obriga a 

trabalhar ou que poderia explorá-lo. É senhor e soberano de si mesmo. Assim, não 

está submisso a ninguém ou está submisso apenas a si mesmo. Nisso que ele se 

distingue do sujeito de obediência. A queda da instância dominadora não leva a 

liberdade. Ao contrário, faz com que a liberdade e coação coincidam assim, o sujeito 

de desempenho se entrega a liberdade coercitiva ou a livre opção de maximizar o 

desempenho o excesso de trabalho e desempenho agudiza-se numa auto exploração. 

Essa é mais eficiente que uma exploração do outro, pois caminha de mãos dadas 

com o sentimento de liberdade (p. 19). 

 

Desta maneira, os indivíduos são tensionados para a contínua elaboração de seus 

distintivos numéricos e sígnicos adquiridos como prêmios pelas metas atingidas, benfeitorias, 

submissões ao controle e, em última instância, favorecimentos ao funcionamento do aparato 

que se concretiza e se fortalece. Todas essas práticas de controle e direcionamento das pessoas 

a um ideal de atuação na empresa modernizada pelos computadores possibilitaram também o 

enfraquecimento e desestímulo do pensamento crítico. Exemplo dessa semelhança dos 

pensamentos de Marcuse (1999) e Deleuze (1992), aquele explica sobre o processo de 

fortalecimento do controle e do aparato e impotência da crítica, ao afirmar que 

 

várias influências contribuíram para causar a impotência social do pensamento 

crítico. A mais importante entre elas foi o crescimento do aparato industrial e seu 

controle que abrangeu todas as esferas da vida.  A racionalidade tecnológica 

inculcada naqueles que mantém este aparato transformou vários métodos de 

compulsão externa e autoridade em métodos de auto disciplina e autocontrole. A 

segurança e a ordem são, em grande parte, garantidas pelo fato de que o ser humano 

aprendeu a ajustar seu comportamento ao de seus semelhantes até os mínimos 

detalhes. Todos os homens agem de forma igualmente racional, isto é, de acordo 

com os padrões que asseguram o funcionamento do aparato e, portanto, a 

manutenção de sua própria vida. Mas esta internalização da coerção e da autoridade 

reforçou, em vez de atenuar, os mecanismos de controle social. Os homens, 

seguindo sua própria razão, seguem aqueles que fazem uso lucrativo da Razão 

(MARCUSE, 1999, p. 86). 

 

No que se refere à docilização dos sujeitos resultante de uma sofisticação do controle 

via aparato tecnológico, os posicionamentos consonantes de Deleuze e de Marcuse nos 

remetem a outra discussão feita pelo teórico-crítico frankfurtiano sobre os conceitos de 

“princípio de rendimento” e “mais-repressão” elaborados com base em sua apropriação do 

pensamento freudiano e dos conceitos de “princípio de realidade” e “repressão”. Sobre a 

dinâmica da repressão e a civilização, Marcuse (1975) considera que 
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a luta contra a liberdade reproduz-se na psique do homem, como auto-repressão do 

indivíduo reprimido, e a sua auto-repressão apoia, por seu turno, os senhores e suas 

instituições. É essa a dinâmica mental que Freud desvenda como dinâmica da 

civilização (p. 36). 

 

A leitura de Marcuse (1975) sobre o arcabouço conceitual freudiano resulta 

principalmente na ampliação dos conceitos do âmbito ontogenético para o filogenético, ou 

seja, a dominação é expressa numa perspectiva histórica continuada, levando em consideração  

“[...] o fato histórico de que a civilização progrediu como dominação organizada” (p. 48). 

Assim, segundo essa concepção marcuseana, além da repressão das pulsões individuais a 

serviço da civilização, há um excedente de repressão em atuação a serviço do progresso 

técnico que está identificado e alinhado com a manutenção das relações de dominação 

operadas pelas instituições sociais. Por esta característica de maior alcance, a “mais-

repressão” é analisada como desnecessária para o sujeito, sua justificativa é social e está 

ligada ao princípio de desempenho, afinal, “[...] os vários modos de dominação (do homem e 

da natureza) resultam em várias formas do princípio de realidade” (p. 51). Assim, percebemos 

que as novas modalidades de organização social demandaram modelos de repressão 

planejados e realizados para perpetuar a dominação. Esta atualização e sofisticação repressiva, 

em mais-repressão, teve como resultado a submissão dos indivíduos ao “princípio de 

desempenho” como “[...] forma histórica predominante do princípio de realidade” (p. 49), 

organizado para um aperfeiçoamento da sociedade baseado na dominação, e, 

consequentemente, no progreso técnico. Assim, com a proposição de Marcuse, é evidenciado 

o caráter político da repressão que não fora endereçado por Freud. O conceito de “mais-

repressão” explica de modo historicizado a instauração de realidades que demandem dos 

indivíduos desempenhos e performances com mais renúncias e sacrifícios para que sirvam de 

motor do progresso técnico.  Incrementadas as submissões, criam-se condições para aumento 

e diversidade das modalidades de dominação e redução das resistências, 

unidimensionalizando a experiência humana.    

Os meios de comunicação de massa são exemplos desse desenvolvimento técnico-

científico que possibilitaram ampla difusão de valores culturais e um aprofundamento da 

dominação por parte dos grandes produtores industriais sobre os indivíduos e as nações não 

industrializadas. No âmbito individual, difundiram-se novas demandas de desempenho no que 

diz respeito ao modo de se submeter à produção industrial tecnológica e usufruir da liberdade 

no exercício do consumo. Já na contextura global, o domínio de técnicas de produção 

possibilitou o crescimento do abismo entre países desenvolvidos e não desenvolvidos recém-
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saídos da colonização imperialista. Se a humanidade evoluiu para um estado em que a 

dominação, em grande parte, não mais se dá de modo brutal e visível como em tempos 

passados, contudo, esta assumiu formas mais sutis e silenciosos, ensejando submissões mais 

voluntariosas, menos resistentes e até entusiasmadas ao unidimensionalizar a realidade. 

Segundo Marcuse (1973), “[...] toda libertação depende da consciência de servidão”( p. 28) e 

aparentemente, os homens têm se esforçado mais para se submeter à servidão catalisada por 

um “fetichismo tecnológico” (p. 217)  do que para se libertar.  

  No âmbito global, a dominação e a exploração restam evidenciadas desde os tempos 

de colonialismo. Observamos também um aperfeiçoamento dessa dominação entre os estados. 

Assim, a violência física foi gradualmente substituída, em grande parte, pela violência cultural 

e econômica como os embargos econômicos, monopólios de tecnologias e a própria Indústria 

Cultural. Fazendo um adendo, posteriormente, em nosso quarto capítulo, discutiremos o modo 

como o esporte participou desta difusão que o tornou popular e funcional para a sociedade 

industrial. Corroborando estas ideias, Trivinho (2001) complementa, ao dizer que as 

diferenças se acentuam não somente na dinâmica entre os países, mas também dentro dos 

próprios países desenvolvidos. Ele se posiciona, afirmando que, 

 

guardadas as proporções e diferenças de patamar de criação e distribuição de 

tecnologias, nesses países há também segundos e terceiros mundos, estes 

representados por zonas territoriais afastadas e/ou grupos sociais submetidos à 

segregação cultural total que acompanha o modelo tardocapitalistade 

desenvolvimento da economia internacional (p. 96). 

 

Desta maneira, observamos que a tecnologia catalisa grandes transformações na 

dinâmica global, transformando tanto as relações entre as nações, quanto as relações entre as 

pessoas. A racionalidade tecnológica associada a uma utilização lucrativa do aparato resume-

se aos processos de melhoria da produtividade, eliminando as possibilidades de aplicação da 

tecnologia nas resoluções relevantes para o progresso humanitário. Para a aplicação da 

tecnologia, atacar a desigualdade e injustiça social não é relevante “cientificamente” como 

empregar cada vez mais novas tecnologias para adaptar o homem aos campos onde a 

dominação em curso é protagonista. Sobre esse avanço das tecnologias que aceleram o ritmo 

de vida do homem, tornando tudo mais instável e volúvel, com data de validade determinada 

pelo próximo modelo da criação, Trivinho concorda com as ideias de Marcuse sobre uma 

maior repressão em busca de um maior rendimento. Para o autor, surgem modalidades de 

submissão, pressão, privação e sofrimento em nome de uma realidade mais comprometida 

com a contínua dominação. Para ele, 
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o avanço tecnológico não significa necessariamente mais bem-estar ou felicidade, 

mesmo para os beneficiários do sistema. Significa, antes, novas modalidades de 

obrigação, maior exigência pulsional, maior pressão exógena e outros tipos de 

privação e sofrimento (TRIVINHO, 2001, p. 104). 

 

Ante as exposições que indicam historicamente aumento da dominação e esgotamento 

dos meios de resistir e transformar a sociedade em um ambiente mais propício para a 

emancipação do homem, advogamos em favor da canalização das conquistas obtidas pelas 

vias da razão para se fazer um futuro com menores exploração e dominação pela via da 

técnica em sua pura instrumentalidade. É preciso acreditar que a capacidade intelectual de 

usar o juízo e a razão conseguirão propor uma solução que nos permita usufruir dos produtos 

de nossas formulações coletivas baseadas em nos interesses compartilhados e nas 

necessidades mais urgentes, ao contrário dos proveitos individuais e de pequenos grupos que 

dominam e detêm grande parte da riqueza de todo o globo. Marcuse (1999) sinaliza para a 

possibilidade do uso da técnica em favor do homem, ao dizer que: “[...] a técnica por si só 

pode promover tanto o autoritarismo quanto a liberdade, tanto a escassez quanto a 

abundância, tanto o aumento quanto a abolição do trabalho árduo” (p. 74). Porém, reconhece 

que para a reversão e redirecionamento da técnica para as questões humanitárias, é necessária 

uma mudança essencial no âmbito das necessidades sociais. Esta mudança seria capaz de 

domar a técnica a favor do progresso humanitário, direcionando sua potência e eficiência 

contra a dominação, o sofrimento, a injustiça e as desumanidades inseridas na humanidade, 

assim como, Adorno e Horkheimer (1991) advogaram contra a irracionalidade dentro da 

racionalidade. 

A má distribuição dos recursos e a desigualdade social figuram como graves 

problemas desprezados pelos esforços genuínos da ciência. Este desequilíbrio expresso no 

binômio da abundância e da escassez embota o julgamento na escolha dos problemas. 

Expressão disso é que, segundo Sibilia (2010) “[...] o problema da obesidade sufocou o antigo 

problema da fome” (p.203) e, de acordo com o testemunho de Trivinho (2001),  “[...] onde 

existe concentração de vida high tech formam-se bolsões de pobreza e miséria” (p. 97). Outro 

exemplo do descompasso evidencidado no planeta Terra é o fato de a globalização ainda não 

ter sido capaz de promover a universalidade dos direitos humanos. Aparentemente, 

mercadorias são mais facilmente globalizadas do que direitos, mediante os quais o sistema 

não se beneficia, ao contrário, necessidades satisfeitas ensejam menos consumo de bens e 

serviços. Assim, observamos que os empreendimentos científicos belicamente se digladiam 
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em busca de monopólios, propriedades intelectuais para a exploração e lucro dos seus 

patrocinadores, os Estados-nações ou conglomerados econômicos multinacionais. Jamais o 

progresso técnico parece ser planejado para a fruição indistinta da população mundial, ou seja, 

raramente o progresso técnico, na concepção de técnica atual, se concilia ou confunde com o 

progresso humanitário. Neste ponto, talvez tenhamos conseguido explicitar a ideia de 

Marcuse (1999) sobre uma mudança essencial da técnica e da ciência, hoje identificadas como 

instrumentalidade pura e produtivista, portanto, mais maquínica e menos humana. A 

manutenção da lucratividade como inerente ao aparato não só cria obstáculos para os esforços 

filantrópicos e humanitários como também os torna grande ameaça à sustentabilidade do 

mercado. Segundo Marcuse, 

 
a racionalidade individualista viu-se transformada em eficiente submissão à 

sequência pré-determinada de meios e fins. Esta última absorve os esforços 

libertadores do pensamento e as várias funções da Razão convergem para a 

manutenção incondicional do aparato. Tem-se enfatizado frequentemente que as 

descobertas e as invenções científicas são arquivadas assim que ameacem interferir 

com os ditames lucrativos do mercado (p. 80). 

 

O problema descrito reside justamente na necessidade de chancela econômica do 

progresso, seja técnico ou humanitário, pois, no sistema capitalista, ambos são percebidos 

como produtos e serviços. De ambas as noções de progresso, quantitativa ou qualitativa, parte 

da humanidade está alienada pelo longo e legitimado histórico de uso da técnica com fins de 

dominação e exploração econômica. Observamos que a disparidade e o abismo sociais e 

econômicos positivaram-se por intermédio de séculos de colonialismo, imperialismo, 

exploração e apropriação da técnica com esses fins. Pisani (2009) lembra que a 

 

[...] expansão do capitalismo só se fez possível pelo processo de apropriação privada 

de riquezas fomentado por decisões políticas e legislativas na concessão de patentes 

e de direitos de propriedade intelectual: iniciada pelo cerceamento de terras e 

passando pela exploração do trabalho manual no século XIX, hoje a apropriação se 

faz por meio do conhecimento científico-tecnológico (p.139-140). 

 

Ante as questões que evidenciam as contradições da racionalidade, do progresso e da 

humanidade que temos assistido se constituir, nos questionamos: por quanto tempo seremos 

capazes de justificar a exploração do homem e sua consequente desumanização para encobrir 

tamanho monopólio das riquezas materiais e intelectuais? Como justificamos nossa paralisia e 

apatia para permitir um sistema que extrai seu combustível de relações nefastas naturalizadas 

entre os homens? Não seria a preponderância do econômico danosa à humanidade?  Não seria 

o problema socioeconômico da miséria que assola a humanidade um problema da ciência a 
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ser refletido globalmente, como sugere Marcuse (2009), em sua contundente afirmação, a 

seguir: 

 

a transformação da ciência é imaginável apenas em um ambiente transformado; uma 

nova ciência exigirá um novo clima, em que novos experimentos e projetos serão 

sugeridos ao intelecto por novas necessidades sociais. Em seu sentido mais geral, 

essa transformação implicaria o desaparecimento das necessidades sociais de 

produção e produtos parasitários e desperdiçadores, de defesa agressiva, de 

competição por status e conformismo, e exigiria a correspondente liberação das 

necessidades individuais de paz, alegria e tranquilidade. Em vez de promover a 

conquista da natureza, a restauração da natureza; em vez da lua, a terra; em vez da 

ocupação do espaço extraterrestre, a criação do espaço interno; em vez da 

coexistência não-tão-tranquila da afluência e da pobreza, a abolição da afluência até 

que a miséria tenha desaparecido; em vez de armas e manteiga nas nações 

superdesenvolvidas, margarina suficiente para todas as nações (p. 162-3). 

    

Entendemos que as respostas não são fáceis, mas que as opções existem e as ciências 

cumprem importante papel nesse redirecionamento da sociedade e do homem à emancipação 

iniciada no Iluminismo. Os ideais lá constituídos para o homem e para a sociedade parecem 

ser o vetor por via do qual intentamos direcionar um progresso reconfigurado, mais 

equilibrado com um antropocentrismo atualizado em conciliação com a tecnologia hoje 

soberana. Analogamente, Trivinho (2001) expressa que a tecnologia funciona como um vetor 

central em nossa sociedade, e assim, define a configuração social contemporânea como 

“sociedade tecnológica”: 

 

[...] uma sociedade em que a tecnologia, vigorando como valor determinante em 

todos os níveis, comparece simultaneamente como componente sine qua non de 

modo de vida cotidiano, como religião e como espetáculo. Em particular, na 

atualidade, trata-se de uma formação social recortada e esquadrinhada por redes 

comunicacional-informáticas (p. 97). 

 

Em paralelo à apatia e à irracionalidade de nossas elaborações, observamos a 

eficiência com que a tecnologia se aprofunda e se legitima como novo senhor/tutor para o 

homem. Para ele, a vetorização central da tecnologia se dá em três principais aspectos: na 

esfera do cotidiano, em uma intensificação da característica da tecnologia como religião e a 

tecnologia como espetáculo. Mediante esses aspectos, podemos melhor compreender o estado 

em que o indivíduo se encontra em termos de dependência, encantamento, estranhamento e, 

também, violenta exclusão de sua relação com sua obra da técnica: a onipresente máquina. 

Em relação à esfera do cotidiano, Trivinho (2001) descreve um estado de coisas que 

nos alerta para a noção de que não somente os técnicos, que têm seu ofício ligado ao fazer-

tecnologia tal como descrito por Pinto (2005) em sua explanação sobre a ideologização da 
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tecnologia, mas também a pessoa “ordinária” é levada por uma forte crença de que o 

desenvolvimento tecnológico e sua aceleração não podem parar, nem mesmo para refletir 

sobre as transformações a que o viver humano está submetido. Deste modo, Trivinho (2001) 

assim se exprime: 

  

o pensar que se pode fazer algo sem ela (tecnologia) e com eficácia e sucesso se 

tornou idílico.(...) Essa condição revela, no início do século mais cientificamente 

avançado, a extrema dependência do humano em relação a máquina. Nele, a 

tecnologia é meio e fim, mas é como meio que ela é também um fim em si mesma 

(p. 82).    

 

Corroborando essas ideias, Oliveira (2011) entende que parte desse entusiasmo e 

encantamento para com o cotidiano se dá por conta do “[...] desenvolvimento acelerado das 

forças produtivas, em função da necessidade constante de renovação de realizações e feitos” 

(p. 47), que alimenta ideologicamente essa percepção de que o mundo é, essencialmente, 

tecnológico e, portanto, incorpora os valores de eficiência, produtividade e eficácia. Em face 

disto, temos o reflexo dessa rotina de inovações que se confunde com progresso e é explicado 

por Leopoldo e Silva (2008), que assim descreve: 

 

a inovação como regra absoluta do progresso torna o processo rotineiro. Vivemos 

num tempo em que o aparecimento de novidades e avanços tecnológicos situa-se 

totalmente dentro do previsto. O novo, que a cada dia nos chega, não nos afeta como 

surpresa, antes tende a nos entediar como continuidade rotineira de um processo 

com o qual já nos acostumamos e que, na medida mesma em que se define pela 

apresentação do novo, nada de novo tem mais a nos oferecer. Isso significa que o 

progresso deixou de ser uma expectativa ou uma crença para tornar-se um hábito ( p. 

155). 

 

Percebemos no paradoxo exposto que a abundância de novidades lançadas como 

mercadorias torna a expectativa de progresso desinvestida por se tornar tediosa, “mais do 

mesmo” (KEHL, 2009). O novo progresso nada tem de novo, cristalizou-se como expressão 

mercadológica dos ciclos produtivos cada vez mais curtos e com cada vez mais opções de 

mercadoria para a escolha dos consumidores disputados pela concorrência. Aparentemente, 

esse incessante movimento favorece a apatia e a distração das pessoas sobre progressos 

outros, de ordem não tecnológica e mercadológica, assim como parece desmobilizar 

igualmente a população contra as regressões e destruições operadas em nome do progresso 

tecnológico. Um efeito dessa instensificação e aceleração tecnológica é identificado pelo 

autor como certa vertigem que nos aliena da história e do progresso. Deste modo, somos 

tragados pelas forças dominantes que ditam os caminhos desprovidos de sentido. Além disso, 
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tal processo tende a legitimar a associação entre o progresso e sua abordagem quantitativa 

expressa na frenética criação de novidades. Leopoldo e Silva (2008) prossegue:  

 

[...] a rotina prevalece, e se fortalece a certeza de que tudo muda para continuar o 

mesmo. Assim, entendemos o progressos como uma força sempre presente em 

nossas vidas, mas cujo sentido já nos é difícil decifrar. [...] O progresso e a história 

são forças que acompanhamos ou que nos arrastam; mas já não sabemos se possuem 

sentido. Assim, as mutações que traduzem a história e o progresso se apresentam, 

sobretudo, como quantidade: medimos o tempo que passa pela quantidade de opções  

que nos são oferecidas no que se refere aos mais diversos aspectos da vida (p. 155). 

 

Percebemos que as configurações culturais descritas por Leopoldo e Silva,  Pinto e 

Trivinho (2001) estão relacionadas com o conceito de “obsolescência programada”, descrito 

por Bauman (2008), e com a definição de aceleração social do tempo, expressa por Rosa e 

Scheuerman (2009). Naquela, Bauman (2008) explicita que a produção deve levar em 

consideração ciclos de consumo cada vez mais curtos, de modo que os produtos se tornem 

descartáveis seja por sua funcionalidade (valor de uso) seja por sua depreciação sígnica ( 

valor signo).  

Em consonância com essas ideias, Rosa e Scheuerman (2009) explicam o fenômeno 

de aceleração social do tempo como dividido em uma vertente econômica, uma 

eminentemente tecnológica e uma cultural, intrisecamente relacionadas. Tais forças seriam 

capazes de produzir o fenômeno de “fome temporal” que vivenciamos, no qual, nos falta 

tempo para tudo, e, assim, o entendimento da aceleração do tempo produz indivíduos que têm 

seus ritmos de vida acelerados e modelados tal como os avanços obtidos nos campos dos 

transportes e das comunicações. A aceleração tecnológica é operada pelo sistema capitalista 

que determina a profusão de mercadorias e novidades de modo a movimentar o mercado, 

possibilitando, assim, o crescimento econômico de nações, empresas, e no âmbito individual, 

também.  E, por último, em seu aspecto cultural, Rosa e Scheuerman (2009) evidenciam que 

ante a grande variedade de produtos culturais e possibilidades de consumo de identidades, 

signos e atributos humanos criados no mercado para mobilizar o desejo humano, estimula-se 

que a vida seja otimizada em termos de consumo. Nesse sentido, empreende-se a ideia de que 

em uma só vida as pessoas se apropriem das mercadorias culturais para vivenciar ao máximo, 

desligando-se definitivamente da ideia religiosa de vida eterna ou vida pós-morte. A 

eternidade desloca-se para o aqui e agora que impera pelo consumo de cada vez mais produtos 

e serviços, estabelecendo nova cultura baseada no hedonismo potecializado em uma só vida. 

De modo relacionado, Trivinho (2001) pensa que tecnologia se constitui como uma espécie de 

nova religião com características intensificadas:   
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[...] não só a ciência e a técnica são uma nova religião, a máquina também a enseja. 

O objeto tecnológico, de extensão do ente humano, passou a ser vetor de processos, 

ocupando por isso o centro da cena, enquanto o ente humano, em mais uma de suas 

frustrações antropológicas, acabou por figurar como um de seus anexos (p. 83). 

 

 Completando seu pensamento sobre os três principais vetores mediante os quais a 

tecnologia se instala na sociedade, ou seja, na vida cotidiana, como religião e como 

espetáculo, Trivinho relaciona a tecnologia com o espetáculo contemporâneo e se posiciona 

de modo a afirmar que  

 

é como religião que a tecnologia, cultuada pelas indústrias, publicidade, pelos media 

convencionais e pelos consumidores, pode comparecer também como espetáculo 

cotidiano. (O inverso também é válido: é como espetáculo que a tecnologia afirma-

se como religião). (p. 84). 

 

A necessidade defendida aqui de refletirmos sobre essas relações do homem com a 

máquina (materialização da técnica) é justificada pela ideia de que no decorrer do tempo, 

principalmente com o avanço obtido nas últimas décadas, pode-se ter perdido de vista a noção 

de que as máquinas, como obras humanas, se constituem como uma nova natureza. 

Aparentemente, já dominamos as forças da natureza e a compreensão de seus fenômenos ao 

ponto de conseguirmos alterar significativamente o objeto das investidas técnicas; partindo da 

distinção grega dos objetos da realidade physis e poiesis, a primeira referindo-se à natureza, 

àquilo que emerge de si mesmo, e outra determinando que algo passe a existir por meio de 

uma atividade prática de criação.  

Atualmente, a  contemplação, o desejo de controle e a dominação parecem angustiar o 

homem e movê-lo em direção a se adaptar ao mundo de suas criações e artefatos (poiesis) 

mais do que a natureza (physis).  Operar esta adaptação, entretanto, significa responder aos 

apelos publicitários e consumir as mercadorias tecnológicas que se renovam 

programadamente. Corroborando essa ideia, Oliveira (2011) argumenta:  

 

nesse universo civilizado, a “natureza” tornou-se um produto ideológico  da 

percepção do mundo pelas sociedades desenvolvidas e dominantes; qualquer 

interrupção de funcionamento ou disponibilidade dos produtos humanos (corrente 

elétrica, meios de transporte, internet), salvo raras exceções, é percebida como 

alteração da ordem natural da realidade. A generalização do espanto e entusiasmo 

humanos em relação aos procedimentos artificiais que os cercam convertem tal 

atitude em ideologia (p. 47). 
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Consideramos interessante pensar esta perspectiva da ideologização, naturalização e 

dependência da tecnologia e os cuidados que devem advir destas constatações, para que não 

venhamos a incorrer em erros que podem levar a humanidade à sua tragédia, por vezes, neste 

trabalho anunciada. Desta maneira, é salutar uma vigilância crítica sobre os desenvolvimentos 

que acontecem pela relação do capitalismo com a tecnologia, de modo que existe sempre, 

reflexiva e atuante, uma consciência do nosso papel como o de sujeito potencialmente 

produtor da sociedade e do homem que nela se insere. Trivinho (2001) atenta para a 

transformação operada pela racionalidade que tão custosamente foi desenvolvida e hoje é 

valorizada, ao acentuar que, “se o processo ocidental de racionalização, operado pelo 

desenvolvimento das técnicas no capitalismo, havia promovido o desencantamento iluminista 

do mundo, os objetos tecnológicos, e mais ainda os informáticos em tamanho mini, 

reencantam-no” ( p. 83).  

 Nossa crítica reside exatamente no discurso homogeneizante e isento de oposição que 

a Sociedade tecnológica, quase unanimamente, desfruta, uma vez que os produtos 

tecnológicos e comunicacionais parecem exibir magicamente a certeza de seu valor positivo 

por mostrar ao homem uma sociedade que coleciona marcas do progresso tecnológico, 

clamando para si superioridade em relação às sociedades que a antecederam. Os gadgets 

tecnológicos parecem encantar e fazer adormecer as instâncias da crítica e da censura em um 

jogo intensificado do fetiche da mercadoria, que hoje além de velar as relações de exploração 

do homem pelo homem, remetem aos indivíduos como consumidores ao mundo do 

entretenimento, constituindo-os identitariamente. As esportividades contemporâneas também 

parecem ser constituídas destes elementos tecnológicos e mercadológicos ligados às práticas 

diversificadas e buscamos, assim, compreendê-las. 

Contemporaneamente, o homem se mostra acuado. Por um lado, é mobilizado pelo 

progresso tecnológico impulsionado pelas conquistas avaliadas dentro de um prisma 

quantitativo do desenvolvimento. Por outro, é enfraquecido de sua consciência histórica, 

reflexão crítica e engajamento político para com o progresso humanitário e qualitativo, e, 

assim, obtemos uma conformação pacífica aos ideias propostos para o mantenimento do 

controle dos homens com o protagonismo da tecnologia aprofundando a dominação na 

produção e no consumo. A sociedade tecnológica exerce controle sobre as resistências, 

contrariedades e qualquer oposição, mantendo a dinâmica da distribuição de poder em que 

minorias poderosas determinam o modo de vida do restante da população mundial. Sobre a 

reificação da tecnologia, De Oliveira (2011) explica que      
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o problema da reificação tecnológica ocorre quando o homem, ao adotar uma 

atitude, ingênua, maravilhado pelas possibilidades de progresso, torna absoluto os 

modos de existência de sua época e as criações humanas nela possíveis, por ser esse 

tipo de posicionamento que atribui ao presente um caráter ideológico, o que acaba 

por favorecer exclusivamente as classes que desfrutam da possibilidade de algum 

tipo de posse sobre tais feitos (p. 47).  

 

Diante desse quadro, como observamos que os desenvolvimentos científicos estão 

aliados ao capital e buscam inovações para a exploracão objetiva e subjetiva do homem, 

pactuamos com a perspectiva de que a manipulação tecnológica da genética humana ensaiada 

e, posteriormente ilustrada como promissor campo de desenvolvimento científico,  se projeta 

com vistas a ser mais um avanço capaz de aprofundar a dominação. Esta tecnologia de 

manipulação dos genes estaria disponível aos poderosos unicamente, que farão uso de modo a 

perpetuar a dominação. A predição sobre esse avanço específico pode ser generalizada para 

outros campos que operam sob a mesma modulação da tecnociência mercadológica. Assim, 

percebemos que os ímpetos tecnológicos avançam a passos largos para a transformação do 

humano, seja de dentro para fora, com a biotecnologia e a manipulação genética, seja de fora 

para dentro com os instrumentos e redes criados para utilização e posterior adequação 

humana. Deste modo, a academia, residência da intelectualidade de onde deveriam partir 

resistência, reflexão e criticidade, parece sofrer de um mal-estar, do jeito como exprime 

Trivinho (2001):  

 

o mal-estar da teoria é, no fundo, uma protuberância, no âmbito da criação 

intelectual, do mal-estar que se espraia por dimensões inaferíveis do próprio mundo 

tecnológico avançado.[...] O mal estar se manifesta num (e em virtude de um) vácuo 

de tensão.[...] O que não produz tensão interna apresenta-se inócuo, não produz 

nenhum movimento e seu destino resulta sempre viciado: converge para o interesse 

das estruturas existentes (p. 16). 

 

 Por isto, é preciso tensionar esse estado de coisas, reaver a teoria muitas vezes restrita 

aos muros da academia e ponderar acerca desses avanços que ensaiam promover uma invasão 

de nossa configuração genética e já estabelecem novas configurações socioculturais. Assim, 

neste trabalho, buscaremos apontar alguns elementos críticos para questionar uns caminhos 

que a humanidade é impulsionada a percorrer pelos desenvolvimentos tecnológicos que nem 

sempre estarão ligados ao “[...] nobre propósito, tão batido, segundo o qual os cientistas se 

consagram ao seu trabalho por amor à humanidade” (LECOURT, 2005, p. 112). A 

preocupação é, portanto, que a “[...] nossa humanidade científica e tecnológica” estaria por 

gestar uma pós-humanidade que “[...] não reconheceria mais nenhum dos valores que até hoje 

marcaram o seu caminho”. Tragicamente, julgada segundo os valores atuais, essa “pós-
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humanidade [...] apareceria como pura desumanidade” (p. 13).  Chamamos atenção para o 

detalhe conceitual de que há uma humanidade essencialmente “científica e tecnológica”, 

segundo as palavras de Lecourt, em oposição ou em cisão a uma outra ou outras humanidades, 

e, isso nos alarma para essa disputa de forças que produzem efeitos nos corpos 

(biotecnológicos), nas leis, na educação, no trabalho, no lazer etc.  

Habermas (2004) alerta para os desenvolvimentos científicos que tensionam aspectos 

éticos e morais em decorrência do que chama “o novo encantamento da natureza interna” (p. 

36), provocando debates acerca de um novo ímpeto de “eugenia liberal” do ser humano 

hipertecnológico. Agora, tal eugenia seria instrumentalizada a partir da manipulação do 

patrimônio genético com a justificativa no “princípio liberal de que todos os cidadãos devem 

ter a mesma chance de mudar sua própria vida de maneira autônoma” (p. 35). Ele explica que 

 

com o diagnóstico genético de pré-implantação, hoje já é difícil respeitar a fronteira 

entre a seleção de fatores hereditários indesejáveis e a otimização de fatores 

desejáveis quando existe a possibilidade de escolher mais de um único composto 

multicelular potencialmente “excedente”, não se trata mais de uma decisão binária 

entre sim e não. O limite conceitual entre a prevenção do nascimento de uma criança 

gravemente doente e o aperfeiçoamento do patrimônio hereditário, ou seja, de uma 

decisão eugênica, não é mais demarcado (p. 30). 

 

Como perspectiva de resistência e transformação da sociedade, Trivinho (2001) alerta 

para  a necessidade de produção teórica de tensão com a ordem vigente que segue sem freios, 

cada vez mais enaltecida e encantadora, hoje representada fortemente pela “mágica” 

comunicacional gerada com a internet: 

  

quase toda produção teórica sobre a lógica da sociedade organizada pela cibercultura 

e pelo cyberspace, tendo suspendido por demais a categoria da crítica, já não tem 

como parâmetro precípuo nenhuma produção de tensão com o universo 

infotecnológico e virtual vigente (p. 17). 

 

 O resgate da crítica e o cuidado necessário para o exame das condições históricas que 

produziram a sociedade hipertecnológica ganham concordância nas palavras de Rouanet 

(1987), em sua obra As Razões do Iluminismo. Segundo ele explica, a filosofia se habilita 

como instrumento para a crítica e contra qualquer dominação do homem. O problema reside 

exatamente na paralisação desse exercício de pensamento que hoje acontece com as 

formações em ciências humanas e sociais. Tal desestímulo do desenvolvimento desses saberes 

parte, por vezes, dos Estados. Estes direcionam seus recursos, prioritariamente, para as 

ciências aplicadas e tecnológicas, mais adaptadas à dinâmica do mercado em que o viés 

econômico prevalece e a racionalidade instrumental impera soberana de modo quase imune às 
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criticas ou opções que sacrifiquem minimamente a idolatrada eficiência. Fazer minguar os 

saberes que podem promover resistência parece uma estratégia efetiva para que a adesão aos 

ideais da tecnocultura seja total, porém, desconhecemos os efeitos que podem ser gerados 

com limitação tão radical ao modo de desenvolver as ciências e o conhecimento. Rouanet 

explica que 

 

é óbvio que uma disciplina que tem a crítica como razão de ser não pode ser 

estimulada pelos regimes autoritários. A filosofia é a atividade do pensamento 

enquanto pensamento, a razão em sua negatividade pura, não pode ser posta a 

serviço de nenhum projeto de escravização do homem (p. 320).  

 

A ideia de restaurar a produção teórico-crítica para alimentar a reflexão sobre o modo 

como os fins tecnocientíficos justificam os meios é defendida por Oliveira (2011), que pensa 

tal questão apoiada numa perspectiva que ganha expressividade mediante o conceito de razão 

técnica. O desenvolvimento desta razão, segundo a autora, deveria ser capaz de ampliar 

questões teóricas que antecedem as práticas para as quais a técnica e a tecnologia se voltam e, 

deste modo, conscientizar os indivíduos como responsáveis pelas suas produções 

tecnocientíficas, bem assim por seus efeitos transformadores sobre a humanidade como um 

todo. Desta maneira, Oliveira (2011) expõe o propósito da “razão técnica” como consistindo 

 

 [...] no incremento do saber e na incessante aquisição de novas ideias, decorrentes 

da atividade fecunda da produção que, para isso, deve integrar teoria e prática; deve, 

ademais, tornar os indivíduos mais conscientes daqueles que os precederam e mais 

potencializados como agentes da humanização, por ver ampliada a própria 

possibilidade de cuidado com o mundo, com os que nele habitam e com os que a ele 

ainda virão (p. 50).  

 

Com este posicionamento, compreendemos que a autora se alinha ao pensamento de 

Marcuse, ao observar a possibilidade de utilização restrita da técnica ao controle de 

necessidades sociais e direitos coletivos para uma fruição do progresso mais equilibrado, 

direcionado ao combate das desigualdades e à melhoria do homem. A utilização da tecnologia 

livre de sua instrumentalidade pura e reducionista quiçá proveria uma racionalidade mais 

responsável, ética e justa. Concordamos com o posicionamento da autora e a proposição de 

pensar a relação entre razão e técnica, possibilitando a defesa de avanço técnico no âmbito 

teórico e acerca das questões do emprego da técnica, ou seja, uma reflexão mais aprofundada 

sobre os fins para os quais a técnica tem servido.  

Como consequência dessa mudança estrutural utópica, teríamos sérias implicações 

para a deliberação de novos valores norteadores da sociedade capazes de melhor gerir a 
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técnica, pois,  afinal, “[...] a sociedade não estava suficientemente madura para fazer da 

técnica o seu instrumento e que a técnica não estava suficientemente desenvolvida para 

dominar as forças elementares da sociedade” (BENJAMIN et al, 2012, p. 33). Segundo eles, 

ao tratar das devastações da técnica expressas pela guerra. Prosseguem e professam duas 

características da guerra imperialista:  

 

[...] 1) é determinada pela discrepância entre os poderosos meios de produção e seu 

emprego insuficiente no processo produtivo (por causa do desemprego e da falta de 

mercado); 2) é a rebelião da técnica, que reivindica em material humano o que lhe 

foi recusado pela sociedade em matérias naturais. Em vez de canalizar rios, conduz a 

corrente humana ao leito das trincheiras; em vez de usar aviões para semear a terra, 

semeia explosões sobre as cidades (p. 33, grifamos). 

 

 Benjamin (et al.) aborda a guerra como um importante ponto de análise sobre o 

descontrole da técnica que se barbariza quando sufocada em sua produtividade. Como 

expressão mais cruel da incapacidade de dialogar e encontrar opções não destrutivas para as 

relações de poder em questão, a guerra expõe o pior dos homens e realiza o pior dos mundos. 

A técnica desperdiçada usurpa o controle racional, direcionando-o à destruição justificada 

pela produtividade, o monopólio e o poder. Em remate, os fins econômicos de dominação e 

exploração justificam os meios desumanos. Sobre a belicosidade de nosso progresso e a 

irracionalidade potencial da técnica, Marcuse (1973) afirma que “nós nos submetemos à 

produção pacífica dos meios de destruição, à perfeição do desperdício, a ser educados para 

uma defesa que deforma os defensores e aquilo que êstes defendem” (p. 13).  

A questão da guerra e das produções destrutivas é sinalizada como um interessante 

enfoque a ser pensado pelo viés da crítica da ciência que objetivamos neste trabalho. Acerca 

disso, Paul Virilio (1999), no livro A Bomba Informática, expõe as seguintes ideias sobre a 

transformação da ciência em tecnociência: 

 

impelida durante quase meio século à corrida armamentista da era da discussão entre 

Leste e Ocidente, a ciência evoluiu na perspectiva única da busca de desempenhos-

limites, em detrimento da descoberta de uma verdade coerente e útil à humanidade. 

Tendo se tornado progressivamente TECNOCIÊNCIA,  produto da confusão 

inevitável entre instrumento operatório e pesquisa exploratória, a ciência moderna 

afastou-se de seus fundamentos filosóficos e se extraviou, sem que ninguém se 

preocupasse com isso, à exceção de alguns líderes ecológicos e religiosos (p. 9). 

 

Todas essas questões relacionadas à subversão da técnica e da tecnologia é que, nos 

permitem retratar e temer o homem como um bárbaro, calculista, inescrupuloso e ganancioso, 

capaz de empreender contra seus pares os instrumentos mais sofisticados de violência, 
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extraindo lucratividade das relações com aqueles que são tratados como objetos ou recursos 

para exploração. São essas visões do futuro que nos mobilizam a defender outros valores para 

a humanidade e denunciar a própria ciência tecnológica como operadora e legitimadora dessa 

irracionalidade que se traveste de racionalidade universal e consensual. O conhecimento na 

sociedade cientifica converte-se em possibilidade de poder sobre os pares e revela a 

mistificação da ciência:   

 

esta não consiste apenas no cálculo e no exame de probabilidades, ordenação e 

controle da natureza mas simultaneamente, no exercício de um poder do pensamento 

abstrato, de dominação, violência e sacrifício da natureza e de todos os viventes do 

universo. Como as vítimas da Razão instrumental submetem-se ao pensamento 

lógico, revivendo O Ritual mítico do sacrifício, só que agora a vítima se inverte na 

Apoteose do escolhido; na ciência moderna a natureza como um todo se converte 

em um conjunto de objetos disponíveis e manipuláveis pela Vontade de saber que é 

vontade de poder (MATOS, 2006, p. 92). 

 

Reconhecer a dinâmica de poder existente na sociedade tecnológica e científica é de 

enorme importância para que possamos refletir sobre a ciência, o papel e a responsabilidade 

individual do cientista nesse processo de manutenção de uma sociedade que se move pela 

exploração do homem e pelo desejo de poder, capazes de garantir, por via do infortúnio de 

muitos, o acesso e fruição de uma minoria poderosa aos luxos, superficialidades e 

desenvolvimentos tecnológicos. A motivação da ciência e avaliação desta como identificada 

com a ideologia própria ao sistema capitalista reflete em sentimentos diversos: desespero, 

desesperança, conformismo, indignação e também revolta canalizada para a violência.  

O ativismo político contra essa atitude essencialmente mercadológica  de cientistas 

exibiu práticas extremas ao tentar chamar atenção do mundo para essas questões.  Acerca 

desse problema, ao analisar o Manifesto contra a Sociedade Industrial, escrito pelo 

biocatastrofista Theodore Kaczynski, que ganhou notoriedade como Unabomber por efetivar 

atentados mortais contra cientistas ligados à informática e à atividade industrial,  Lecourt 

(2005), parafraseando  Kaczynski,  comenta que  

 

[...] os belos discursos dos cientistas que pretendem que a ‘curiosidade’ constitua o 

primeiro motivo de suas pesquisas mostram-se como mera ilusão ou hipocrisia.(...) 

‘A ciência e a tecnologia avançam às cegas, obedecendo tão-somente à necesidade 

psicológica dos cientistas, dos governantes e dos empresários que financiam as 

pesquisas’ (p. 112). 

 

 No manifesto citado, ideias sobre a sociedade industrial e as submissões da 

humanidade são expostas de modo a prover a seguinte explicação para os estranhamentos que 
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o levaram a tomar medida violentas para passar sua mensagem de indignação e propor uma 

defesa da tradicionalidade. Segundo ele,  

 

a Revolução Industrial e suas conseqüências foram um desastre para a raça humana. 

Aumentou enormemente a expectativa de vida daqueles que vivem em paises 

‘avançados’, mas desestabilizou a sociedade, tornou a vida um inferno, submeteu 

seres humanos a indignidades, provocou sofrimento psicológico (no terceiro mundo 

sofrimento físico) e infligiu um dano severo ao mundo natural. O contínuo 

desenvolvimento da tecnologia piorará a situação. Certamente submeterá os seres 

humanos a grandes indignidades e infligirá maior dano ao mundo natural, 

provavelmente conduzirá a um grande colapso social e sofrimento psicológico, e 

pode incrementar o sofrimento físico inclusive em paises ‘avançados’ 

(KACZYNSKI, 1995, p. 2).   

 

Concordamos com as proposições seguintes de  Lecourt (2005) e Soares (2002), que 

afirmam por meio de suas denúncias que estamos em um momento de suma importância para 

problematizar o papel do cientista na execução de seu ofício.  Eleva-se a necessidade de nos 

posicionarmos contra as atuações científicas que permanecem motivadas pelos interesses do 

mercado e do empresariado e, consequentemente, cegas para com as potencialidade negativas 

criadas com origem no progresso eminentemente tecnológico. Assim, Lecourt (2005) nos diz 

que  “temos confusamente a consciência de estar vivendo um desses momentos perigosos em 

que nos cabe a responsabilidade de ter de inventar uma nova concepção, uma nova prática da 

vida humana” (p. 17). Tal ideia é complementada por Soares (2002), que reforça o argumento 

defendido, ao considerar que “[...] vivemos um momento de entorpecimento ético e moral; 

mais do que nunca, nossa sociedade, desencantada, está em busca de sentido com a plena 

consciência da precariedade, da fragilidade do que construímos em nome do Progresso” (p. 

33). 

Parecemos entrar em um limbo à espera do desenrolar da história, mas é esperado de 

nós mais do que uma simples observação dos fatos. Nossa vigilância deve ser ativa e 

interventiva, de modo que resgatemos nossa implicação política nesse mundo cada vez mais 

habitado pelas linguagens computacionais, tornando-se hostil para aqueles que não 

conseguem, não querem ou simplesmente não podem participar do mundo que cobra altos 

tributos, financeiros e psíquicos, para a inclusão digital:   

 

há uma consciência de que a economia e a sociedade são regidas por novos 

imperativos, por uma tecnociência computadorizada que invade nosso espaço 

pessoal e substitui o livro pelo micro, e ninguém sabe ao certo se tudo isso anuncia 

uma nova Idade Média ou uma Renascença (ROUANET, 1987, p. 230). 
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Se até o momento procedemos à crítica frankfurtiana do progresso técnico e da 

racionalidade instrumental, denunciando os produtos da ciência como impregnados da lógica 

de dominação associada ao poder econômico, a escolha de tal percurso visou fundamentar e 

extrapolar essa crítica para o universo das máquinas tecnológicas que nos cercam e que 

parecem carregar em si o ímpeto de controle nelas instalado.  

Hoje, intimidado por sua humanidade falha, gradualmente enfraquecida em sua 

capacidade questionadora desde o Iluminismo, o homem se mune de suas criações e se 

significa pela posse delas. A habilidade adquirida pelo uso das maquinarias expande-se e 

potencializa a sensação de obsolescência no homem, cada vez mais dependente das 

necessidades que ele mesmo criou. Adiante, aprofundaremos a discussão sobre a tecnociência 

e a materialização da sociedade fundamentada pela aceleração tecnológica. A tecnologia 

torna-se mediadora dos processos humanos e não seria diferente para a produção de ciência. A 

ciência fetichiza-se como meio e feito finalidade - é processo e é produto, pensados para o 

mercado. 

Entendemos que as mercadorias produzidas como fruto do progresso técnico 

cumpriram um papel significativo ao silenciar quaisquer críticas. Ao ocultar as relações 

sociais de exploração, a produção de mercadorias tornou-se o processo legítimo de promover 

a humanidade a um estádio mais elevado de satisfação das necessidades.  O poder do fetiche 

foi exercido a cada materialização dos produtos com os consequentes ocultamentos e, com o 

incremento dos meios de comunicação de massa, o poder de encantamento (mas não de 

posse!) foi multiplicado e elevado até o alcance global. As técnicas desenvolvidas para a 

comunicação foram utilizadas a serviço da divulgação de produtos culturais e da própria 

técnica que proporcionava a criação do veículo de comunicação. Assim aconteceu com os 

produtos da imprensa, do rádio, do cinema, da telvisão, e, hoje, testemunhamos a exaltação do 

virtual. Como produto e como veículos de outros produtos culturais e mercadológicos, suas 

técnicas eficientes de comunicação constituiram uma autoridade pela efetividade da técnica 

neles inserida. A popularização e a ampla difusão dos meios de comunicação de massa como 

os descritos anteriormente, trouxeram à tona outro produtor de verdades que ganhou 

legitimação por sua proximidade com a vanguarda progressista e tecnológica que lançava no 

mercado invenções para as necessidades humanas, necessidades estas criadas pelos próprios 

produtores industriais que então se apropriaram da cultura. Segundo exprime Veblen (1969), a 

invenção é a “mãe da necessidade”. O mercado apresentado pela publicidade é um mundo de 

realizações de desejos e edificação da felicidade. Como os indivíduos enfraquecidos de sua 

autonomia poderiam se mobilizar para criticar e resistir contra máquinas que falam portando o 
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poder de “realizar” com arquitetada perfeição projeções de  realidade como simulacros, 

segundo Baudrillard (2006), julgadas mais do que reais?   

Essas modalidades de dominação implícitas, incorporadas nos produtos que 

produzimos, podem ser mais bem compreendidas com apoio no conceito de indústria cultural. 

Para os pensadores da Escola de Frankfurt, a negação do conceito de cultura de massa, por 

transmitir a ideia de que a cultura (popular) surgiria das massas,  para a adoção do termo 

“indústria cultural”, é explicativa deste tipo de dominação. Indústria Cultural é conceituada 

como “[...] a integração deliberada, a partir do alto, de seus consumidores” 

(ADORNO;HORKHEIMER, 1991, p. 247). Tal conceito denunciou que seria na cultura que a 

produção de mercadorias, impulsionadas pelo advento dos meios de comunicação, passariam 

por um processo de planejamento, tal como o industrial, com finalidade de mobilização dos 

indivíduos para o consumo fetichizado.  

O mercado, pilastra da sociedade capitalista, norteia as produções artísticas e culturais, 

homogeneizando as consciências e mantendo os indivíduos em estado de fascinação pelas 

novidades fabricadas “sob medida” para os distintos segmentos do mercado. Se a cultura se 

fez mercadoria ofertada aos sujeitos como produtos voltados para a felicidade, a ciência 

também se tornou, com o agravante de estar associadada à produção em série dos objetos de 

sua técnica dominadora. Nossa crítica à ciência e à técnica é feita por estas se ligarem também 

aos mercados com sua instrumentalidade racional e produzir efeitos de verdade em tudo o que 

se materializa pela aplicação da técnica. A apropriação, pelo mercado, das novidades capazes 

de ensejar lucro é feita e é observada em todos os campos. Com a comunicação não foi 

diferente. Por via do desejado monopólio comercial adquirido com propriedades intelectuais e 

patentes, hoje tecnologias, aplicativos e ideias são objeto de concorrência no mercado. 

Passamos, então, às questões relativas ao uso de instrumentos, à fabricação das 

máquinas, à aplicação da técnica na contemporaneidade e aos elementos subjacentes a esses 

processos que explicam as mutações pelas quais os homens têm passado no decorrer da 

história para constituir a civilização, em especial no intuito de esclarecer um conceito central 

nesta pesquisa: o “homem máquina”. 
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3. O HOMEM-MÁQUINA E A MÁQUINA CIENTÍFICA 

 

Neste capítulo, ciência e tecnologia são discutidas como associação condicionante da 

sociedade tecnológica contemporânea com profundas implicações para o humano. Assim, 

evidenciaremos a concepção, as provocações e as profecias sobre o “homem-máquina”, 

conceito norteador deste estudo. Por último, nossa reflexão tem como objeto os produtores de 

ciência, implicados diretamente na elaboração de nossa realidade. Assim, os cientistas são 

concebidos como aqueles que manuseiam os instrumentos da ciência e, por sua vez, são 

também produtos e agentes de um modo de pensar sobre o fazer ciência com implicações para 

o conhecimento elaborado e para a sociedade que fizemos. Também discutiremos, tendo 

sempre por horizonte os ideais de emancipação concernentes à teoria crítica, de que modo a 

própria ciência e sua prática de formulação de conhecimento é norteada em função das 

evoluções proporcionadas pela tecnologia.  

Como um exemplo desse desenvolvimento de certas áreas do conhecimento, 

proporcionado por maior interlocução da tecnociência com o mercado, citamos o campus 

temático de tecnologia, da Universidade Federal do Ceará, em Quixadá-CE. Tendo como 

matriz o campo da Ciência da Computação, que comporta subáreas em um espectro que vai 

das disciplinas puramente teóricas, como as de ordem prática com grande aplicação nas 

empresas de softwares e sistemas de informação, outros cinco cursos foram criados com 

origem no seu núcleo curricular. Assim, de acordo com o desenvolvimento em face de uma 

demanda do mercado, novas graduações tecnológicas surgiram como: Rede de Computadores, 

pela evolução das comunicações com a Internet; Engenharia de Software pela maior aplicação 

da computação na criação de programas para uso doméstico, empresarial, industrial, em 

dispositivos móveis etc; Sistemas de Informações, formação tecnológica ligada à gestão da 

informação em adiministração de empresas; Engenharia da Computação, área impulsionada 

pelas telecomunicações para a produção de sistemas embutidos para a automação; e Design 

Digital, campo em desenvolvimento com foco no usuário dos sistemas para favorecer a 

comunicação e a interação homem-computador de modo eficiente.  

Demandamos estabelecer, assim, uma conexão entre a racionalidade privilegiada pelo 

progresso científico e as transformações no homem contemporâneo, suspeitando que os 

signos de esportividade permeiam as expressões culturais em diversos terrenos de atuação do 

ser humano. Corroborando nossa preocupação sobre as transformações que vivenciamos, 
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Achille Mbembe (2016) em seu texto
20

 A Era do Humanismo Está Terminando alerta para a 

ideia de que: 

 

A noção humanística e iluminista do sujeito racional capaz de deliberação e escolha 

será substituída pela do consumidor conscientemente deliberante e eleitor. Já em 

construção, um novo tipo de vontade humana triunfará. Este não será o indivíduo 

liberal que, não faz muito tempo, acreditamos que poderia ser o tema da democracia. 

O novo ser humano será constituído através e dentro das tecnologias digitais e dos 

meios computacionais (s/p). 

 

Desta maneira, seguindo a indicação de Mbembe, procuraremos desvelar as 

características deste novo humano hiperconectado, atravessado pelas novas tecnologias 

propulsionadas por um mercado ávido por novidades. Objetivamos, assim, posteriormente, 

compreender esta relação tríplice do homem com a ciência hipertecnológica e a esportividade.  

  

3.1 Do Homem-Instrumento ao Homem-Máquina: As Profecias de Transformações 

Humanas  

 

Na discussão acerca da interação constituinte de homem e ciência, cabe ao nosso 

propósito refletir sobre a atual mutação em curso, neste período de grande culto e reverência à 

tecnologia. Partilhamos de um pensamento de constante dúvida e questionamento sobre o 

porvir, anunciadamente marcado pela tecnologia. Na sociedade, a velocidade e a aceleração 

social (ROSA e SCHUERMAN, 2009) imprimem um ritmo de mudança e renovação 

frenético. O homem é objeto dessas mudanças e mostra-se tensionado para acompanhar tudo 

com seu aparato orgânico, hoje considerado ultrapassado pelos circuitos digitais que 

apresentam a máquina como novo modelo a ser aderido. Este homem tem um grande desafio 

diante de si, sendo constantemente confrontado com o propósito de levar a cabo essa 

superação de si. Com o reforço do progresso científico contínuo, ele deve planejar seu 

upgrade e servir-se das tecnologias e saberes ofertados, com o fim de aumentar o seu 

desempenho, assemelhando-o as de uma máquina polivalente prescrito para desenvolver ao 

máximo certas valências, em detrimento de outras. Assim, consideramos a esportividade 

como uma valência que potencializa a submissão do homem aos ditames da sociedade regida 

por um Culto da Performance (EHRENBERG, 2010).   

                                                           
20

 “A era do humanismo está terminando” – Achille Mbembe. Revista Prosa Verso e Arte, Rio de Janeiro, s/d. 

Disponível em: http://www.revistaprosaversoearte.com/achille-mbembe-era-do-humanismo-esta-terminando/ 

Acessado em13/03/2017. 
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Com a sistemática de produção industrial, o ritmo da transformação do homem 

também se acelera e demanda novos modelos e outras versões humanas aprimoradas, 

imprimindo ao homem a lógica das inovações. Como assinala Adauto Novaes (2009), ante o 

tamanho fardo de transformar a si, o homem deve: “[...] concluir o trabalho, o que o põe na 

posição de deus fabricante do mundo, o demiurgo, e ao mesmo tempo o condena a considerar-

se superado. O orgulho e a desmesura de certo humanismo científico conduzem diretamente à 

obsolescência do homem” (p. 14). Segundo ele “[...] estamos em fase de transição e não 

temos conhecimento do que acontece: não se pode dizer mais, com o pouco de certeza que se 

tinha, ‘o que é o homem’, ‘o que é o mundo’ “(p. 16).  Qual deveria ser o projeto de 

humanidade a ser implementado para o/pelo homem? De que modo as tecnologias teriam se 

descompromissado em relação a humanidade, sua criadora, em favorecimento da aceleração 

tecnológica e da produtividade como valores soberanos?  

Ante tais perguntas, defendemos uma reflexão para que uma melhor compreensão seja 

obtida sobre esse processo que enseja uma maquinização do humano à revelia da nossa 

humanidade emancipada segundo o projeto iluminista. Desse modo, nossas reflexões serão 

permeadas por questionamentos sobre o homem e a sociedade que estamos constituindo para 

gerações futuras. Preocupa-nos o fato que, em vista do caminho observado no atual percurso 

da ciência, o próprio projeto de humanidade inclua a superação mesma do homem e que 

sejam exatamente os ideais de humanidade singular, autônoma e criativa, a se sacrificarem ou 

padronizarem em nome da soberania da dominação tecnológica repressiva.  

O mundo como um todo é objeto dessas mudanças mas parece calar sem resistência ou 

argumentar sem eficácia para frear a “Invenção do Pós-Humano” (LEOPOLDO E SILVA, 

2009) que se constitui gradualmente e é assistida com entusiasmo como espetáculo midiático 

ou uma nova mercadoria que se oferta projetada nas telas que estão por toda parte. 

Acreditamos que temos grande responsabilidade diante do que se insinua para a humanidade 

como protótipo tecnológico em contínuo reversionamento, pois,    

 

[...] o pós-humano não é uma fatalidade histórica, nem uma consequência necessária 

da tecnologia, nem o destino ético da humanidade, mas uma produção humana da 

desumanização, o formidável poder que somente ao homem pode se atribuir, de 

comprometer-se com o percurso de mutação cujos resultados podem vir a ser a 

impossibilidade do autorreconhecimento ( p. 88). 

 

 A partir do exposto, percebemos que a evolução do homem e a transformação naquilo 

que optamos chamar de homem-máquina estão intimamente ligadas à evolução da máquina. 

Com isso, entendemos como relevante historicizar essa relação para perceber pontos 
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históricos em que a máquina foi introduzida pelo homem em seu projeto de sociedade, com o 

objetivo de dominação, que foi capaz de fragilizar ou paralisar a capacidade humana de 

criticar e resistir. Definhado de sua utopia e desejo revolucionário, o indivíduo é ideologica e 

factualmente destinado à submissão aos instrumentos pelos homens criados, originalmente 

para enfrentar as incertezas da natureza, suprir suas necessidades, mas também com o 

propósito de explorar, obter poder e instrumentalizar a coação econômica.  

Como primeiro passo neste capítulo, apresentaremos uma contextualização histórica 

acerca da evolução, até o presente, dessa relação homem-máquina e como os cientistas têm 

pensado o futuro dessa relação e suas consequências para o homem. Deste modo, nos 

voltaremos à história para demarcar as mudanças qualitativas observadas no homem e na 

sociedade, que pela via do trabalho e acúmulo de conhecimento proporcionaram as condições 

para o estabelecimento da sociedade e da ciência moderna. 

Desde as civilizações pré-históricas, temos constituído uma herança acumulada dos 

produtos do conhecimento e experiências humanas, intensificada com o advento da ciência 

moderna como organizadora e sistematizadora deste conhecimento. Tanto instrumentos 

quanto saberes propiciam melhor adaptação à natureza no combate das necesidades mais 

primordiais para a sobrevivência. Não é particularidade da contemporaneidade que o homem 

é transformado pelo meio, assim como, em contrapartida, o produz quando atua sobre a 

natureza. A interação do homem com o meio é transformadora de ambos e, nos escritos de 

Engels
21

, este retrocede ao estudo da evolução filogenética do homem e descreve a mão 

humana como uma transformação do corpo em um instrumento pelo trabalho, o qual foi 

necessário para a criação de outros instrumentos e para a efetiva adaptação à natureza. 

Segundo o autor citado, “[...] o trabalho criou o próprio homem” (ENGELS, 1876, p. 1); ou 

seja, antes mesmo de o homem primitivo se tornar constituído de racionalidade e consciência, 

tal como nos reconhecemos, podemos falar dessa construção de mão dupla entre 

natureza/meio e homem. Sobre essa passagem, Engels esclarece que 

 

[...] a mão não é apenas o órgão do trabalho; é também produto dele. Unicamente 

pelo trabalho, pela adaptação a novas e novas funções, pela transmissão hereditária 

do aperfeiçoamento especial assim adquirido pelos músculos e ligamentos e, num 

período mais amplo, também pelos ossos; unicamente pela aplicação sempre 

renovada dessas habilidades transmitidas a funções novas e cada vez mais 

complexas foi que a mão do homem atingiu esse grau de perfeição que pôde dar 

vida, como por artes de magia, aos quadros de Rafael, às estátuas de Thorwaldsen e 

à música de Paganini (p. 1). 

                                                           
21

 O Papel do Trabalho na Transformação do Macaco em Homem , de Friederich Engels (1876) in 

https://www.marxists.org/portugues/marx/1876/mes/macaco.htm 
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Resta evidente na exposição de Engels que o trabalho foi fundamental para a 

organização do conhecimento, que proporcionou ao homem o gradual controle das forças da 

natureza e a consequente constituição civilizatória.  Definido como “[...] atividade racional 

que adapta os objetos da natureza para satisfação das necessidades, dispêndio de energia 

física, mental e nervosa para criação de produtos (objetos de trabalho) necessários para a sua 

existência, gerador de transformação humana e do meio” (SÁVTCHENKO, 1987, p. 7), o 

trabalho foi capaz de singularizar o humano como ser social e consciente. Segundo Antunes e 

Braga (2009), 

 

na longa história da atividade humana, em sua incessante luta pela sobrevivência, 

pela conquista da dignidade, humanidade e felicidade social, o mundo do trabalho 

tem sido vital. Sendo uma realização essencialmente humana, foi no trabalho que os 

indivíduos, homens e mulheres, distinguiram-se das formas de vida dos animais (p. 

231). 

 

Desde a relação do ser humano com o trabalho, a evolução das capacidades humanas é 

explicada a seguir como catalisadora de grandes criações da humanidade que aumentaram 

significativamente as obras com as quais os homens interagiam e se desenvolviam, 

alimentando um ciclo de mútua constituição, do homem e da sociedade. O salto qualitativo 

deste como operador das mudanças na realidade e a transformação cumulativamente 

precipitada por esse avanço da relação objetiva do ser humano com a natureza é exposto 

assim por Engels (1876): 

 

graças à cooperação da mão, dos órgãos da linguagem e do cérebro, não só em cada 

indivíduo, mas também na sociedade, os homens foram aprendendo a executar 

operações cada vez mais complexas, a propor-se e alcançar objetivos cada vez mais 

elevados. O trabalho mesmo se diversificava e aperfeiçoava de geração em geração, 

estendendo-se cada vez a novas atividades. A caça e à pesca veio juntar-se a 

agricultura, e mais tarde a fiação e a tecelagem, a elaboração de metais, a olaria e a 

navegação. Ao lado do comércio e dos ofícios apareceram, finalmente, as artes e as 

ciências; das tribos saíram as nações e os Estados (p. 3). 

 

 Tal retrospectiva à história filogenética da espécie humana foi feita com o objetivo de 

corroborar a ideia apresentada de mútua trasformação que ocorre nas atividades sobre a 

natureza, afinal, “[...] cada gesto, ação ou comportamento interessam na exata medida em que 

transformam o indivíduo à imagem e semelhança do mundo e o mundo à imagem e 

semelhança do indivíduo” (CODO, 1994, p. 53). Deste modo, não podemos pensar que as 

mudanças hoje evidenciadas na sociedade tecnológica não tenham semelhante poder de 
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transformar as pessoas que, hoje, se relacionam com uma natureza complexificada pelas 

próprias criações humanas. Os instrumentos para o trabalho, como produtos e criações 

humanos, mudaram o mundo e transformaram o seres humanos. Uma importante constatação 

é feita por Ulrick Beck (2010), ao tratar da “sociedade de risco” e da natureza pelo homem 

transformada que o aflige e o tensiona para a adaptação bem-sucedida. Ele ensina que, 

 

ao longo de sua transformação tecnológico-industrial e de sua comercialização 

global, a natureza foi absorvida pelo sistema industrial. Dessa forma, ela se 

converteu, ao mesmo tempo, em pré-requisito indispensável do modo de vida no 

sistema industrial. Dependência do consumo e do mercado agora também significam 

um novo tipo de dependência da ‘natureza’, e essa dependência imanente da 

‘natureza’ em relação ao sistema mercantil se converte, no e com o sistema 

mercantil, em lei do modo de vida na civilização industrial (p. 9). 

 

Desta maneira, diferentemente do exposto anteriormente como atividades focadas na 

sobrevivência da espécie, neste capítulo, direcionamos a atenção para o estado atual da 

ciência como atividade humana transformadora, em especial, a ciência que direciona o 

desenvolvimento da produção deste que chamamos homem-máquina. Na sociedade industrial 

avançada, as demandas e riscos que convocam o sujeito à atividade são outros, apoiados no 

sistema social em vigência nesta civilização que conta com alguns séculos de registros, 

acúmulos técnicos e descobertas sobre o modo humano de ser e viver. Resultante deste 

processo histórico, a realidade se positiva como a sociedade tecnológica e nova natureza. Por 

progresso, neste ponto, nos apoiamos na noção básica de Marcuse (2001): 

 
progresso indica que, no decurso da revolução cultural e apesar de muitos períodos 

de regressão, as aptidões e os conhecimentos humanos aumentaram de uma maneira 

geral, ao mesmo tempo que, a sua aplicação, no sentido do domínio do mundo 

ambiente humano, bem como do mundo exterior se tem tornado cada vez mais 

Universal (p. 99). 

  

Antes deste estabelecimento da sociedade indutrial tecnológica, milhares de anos se 

passaram e, se, antes, os processos de elaboração do conhecimento tinham interferência dos 

mitos, primitivos ou não, de uma certa aleatoriedade e casualidade e da falta de sistemática 

que o método científico eliminou, hoje não é de modo algum aleatório como  nos voltamos 

para a compreensão e elaboração de conhecimento sobre a realidade. Ao contrário, a ciência 

moderna inaugurou um modo de pensar e tornou este trabalho de descobertas sistematizado e 

racionalizado para a melhor adaptação do humano à natureza e à sociedade. O homem da 

ciência é produto das várias criações anteriores que permitiram ao humano se dedicar a pensar 

sobre sua realidade e suas necessidades de modo metódico e também racional.  
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Sobre essa transição de ações desprovidas de objetivo ou finalidade consciente para as 

atividades com foco e intenção, características do trabalho humano, temos a concepção de que 

 

o trabalho do homem aparece cada vez mais nítido quanto mais clara for a intenção e 

a direção do seu esforço. Trabalho neste sentido possui o significado ativo de um 

esforço afirmado e desejado, para a realização de objetivos; onde até mesmo o 

objetivo realizado, a obra, passa a ser chamado trabalho. Trabalho é o esforço e 

também o seu resultado: a construção enquanto processo e ação, e o edifício pronto 

(ALBORNOZ, 2012, p. 11-2). 

 

Em cada produção humana inovadora e bem sucedida para adaptar o homem à 

natureza, estabeleceu-se uma vantagem perante as práticas correntes, na medida em que essa 

especialização era explorada na comunidade como excedente da produção. Os ofícios foram 

se desenvolvendo e o domínio das técnicas se converteu em dominação sobre os pares. Vale 

lembrar que, segundo Sávtchenko (1987), no trabalho, a união dos objetos de trabalho 

(recursos naturais que o trabalhador manipula) com os meios de trabalho (instrumentos, 

instalações etc), geram os meios de produção capazes de impor a dominação que 

mencionamos, restando aos sujeitos comercializar sua força de trabalho para aqueles que têm 

propriedade dos meios de produção. Cabe aqui um apontamento esclarecedor de Marx 

(1867/2013) sobre o objetivo da maquinaria empregada de modo capitalista. Segundo o autor, 

em sua obra O Capital,  

 

tal como qualquer outro desenvolvimento da força produtiva de trabalho, ela há de 

baratear mercadorias e encurtar a parte da jornada de trabalho de que o operário 

precisa para si mesmo, para prolongar aquela outra parte de sua jornada de trabalho 

que ele dá gratuitamente ao capitalista. Ela é meio para a produção de mais-valia ( p. 

67).    

 

 Com origem nessa constatação, Marx parafraseia Stuart Mill, ao citar a obra 

Princípios de Economia Política e exprimir que “É questionável se todas as invenções 

mecânicas já feitas aliviaram a labuta de algum ser humano não alimentado por trabalho de 

outras pessoas”. (MILL apud MARX, 2013, p. 67, grifos de Marx).  Desta maneira, é 

reforçada a ideia de que “[...] o desenvolvimento do saber e sua aplicação tecnológica, e a 

busca de novas tecnologias levando a novo conhecimento, é um processo fecundo que - só em 

parte é desinteressado e lúdico, pois também é movido por objetivos materiais evidentes” 

(ALBORNOZ, 2012, p. 22). 

A ligação entre ciência e produção material é descrita como distintiva da modernidade, 

uma vez que a burguesia foi responsável pela inovação de aplicar o conhecimento acumulado 
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sobre a natureza aos processos de produção e, assim, impulsionou o desenvolvimento 

econômico. Ainda nas palavras de Albornoz (2012),    

 

entre as características da era moderna que a distinguem do passado está a aplicação 

da ciência à produção. Embora mantendo certa autonomia em relação às condições 

materiais, artes e Ciências acompanham de perto o desenvolvimento econômico. A 

performance histórica da classe burguesa em seu momento criativo teria sido, pois, a 

idéia de aplicar à produção os conhecimentos sobre a natureza e os fenômenos 

físicos e aplicar a ciência ao aumento da produção material (p. 21). 

 

 Inicialmente partindo da Europa, berço das transformações técnicas, culturais e 

econômicas no florescer da Modernidade, observamos que o domínio sobre o resto do globo 

se fez via colonização e tal acúmulo de riqueza proporcionou aos Estados europeus 

desenvolvidos um aprofundamento da dominação desde as primeiras conquistas técnico-

científicas representadas pela chamada primeira revolução industrial, na Inglaterra. 

Gradualmente, o desenvolvimento técnico dos Estados convertia-se em dominação e 

exploração dos países/Estados que não detinham o conhecimento para aplicar como 

incremento da produtividade e permaneciam dependentes dos produtos da evolução 

tecnológica conquistada pelos países mais desenvolvidos. A seguir, verificamos breve 

descrição do momento histórico que nos é importante para identificar os primórdios da 

supremacia da técnica na dinâmica global: 

 

depois de alguns séculos em que a colonização dos novos mundos descobertos 

carreara para a Europa riquezas consideráveis, e com a aplicação da ciência a 

produção, a expansão capitalista gerou o que se chamou de Revolução Industrial. 

Desde o início da era moderna podem-se reconhecer três estágios de 

desenvolvimento da tecnologia: O primeiro da invenção da máquina a vapor: é a 

revolução tecnológica do século XVIII. O segundo estágio do desenvolvimento da 

tecnologia moderna, no século XIX, se caracteriza pelo uso da eletricidade, que 

ainda continua a determinar a fase atual do reino do artifício humano. A automação 

representa o estágio mais recente da evolução tecnológica: a invenção do 

computador, a revolução industrial do século XX, ou a terceira onda da Revolução 

Industrial (ALBORNOZ 2012, p. 22). 

 

Considerando esses elementos, justificamos o uso da expressão homem-máquina. 

Percebemos, assim, que essa relação a nos preocupar hoje é tornada complexa e materializada 

nos produtos da terceira revolução industrial, os computadores, mas que teve início nos 

primeiros passos dessa dominação da técnica que se converteu em dominação sobre os 

homens. Com a conectividade da internet hoje, com base no que nos diz Alves (2011) sobre a 

quarta idade da máquina, entendemos que uma nova Revolução Industrial se estabeleceu. 

Assim, entendemos como necessário remontar a história da relação homem-máquina para 
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evidenciar o papel da técnica nesse processo. Esse papel é descrito por Mumford (1934/2002) 

na citação seguinte: 

 

na verdade, desde o princípio, as conquistas mais duradouras da máquina residiram, 

não nos instrumentos mesmo, que  rapidamente ficaram antiquados, nem nos bens 

produzidos, que de imediato foram consumidos, mas nos modos de vida tornados 

possíveis graças à máquina e na máquina: o extravagante escravo mecânico [a 

máquina] era também um pedagogo (p. 03). 

 

Portanto, nossa escolha pela dicção “homem-máquina” se baseia na percepção de que 

as transformações que hoje se dão na humanidade, objetiva e subjetivamente, no corpo e no 

psiquismo, são fruto da supervalorização e incremento de nossas máquinas, cujas 

características almejamos incorporar para controlar, e, quem sabe, até suplantar aquilo que 

restar de humano para permitir maior desempenho e eficiência. As máquinas ficaram 

complexas, do mecânico, ao elétrico, para o eletrônico e hoje no mundo digital portam grande 

capacidade de servir e, em contra-partida, transformar o ser humano, inclusive como fonte de 

inspiração, conforme exprime Sibilia (2002):   

 

em todas as sociedades o corpo está imerso em redes que lhe impõem certas regras, 

obrigações, limitações e proibições. No caso específico da sociedade industrial, o 

biopoder se propõe a converter os corpos e os tempos dos individuos em força 

produtiva, tendo a máquina como modelo e metáfora inspiradora (p. 32). 

 

Podemos supor que, no decorrer da história da evolução dos instrumentos, essa relação 

do humano com a máquina evoluiu de tal modo que o dispensou como operador da 

maquinaria para permitir uma automação da máquina. Inicialmente, a máquina substituiu a 

força humana para operar mecanicamente e hoje já substitui em atividades que necessitam da 

cognição, percepção e raciocínio lógico-matemático.  Cada vez mais o homem se torna menos 

necessário ao funcionamento das máquinas automatizadas, que hoje já trazem em seus 

circuitos e memórias as capacidades para as quais foram programadas para realizar com 

rendimento calculado. Se a linha de produção manteve o trabalhador como operador de seus 

intrumentos, supomos que seja porque as condições de implantação das máquinas ainda não 

sejam favoráveis ou viáveis para abdicar totalmente da participação humana. É percebido, 

entretanto, em larga escala, a substituição não só da força do homem, iniciada nos primórdios 

da revolução indutrial, mas também de sua capacidade de responder a comunicações humanas 

mais recentemente com as máquinas em terminais de atendimento, centrais telefônicas de 

bancos, linhas aéreas e empresas de vários ramos que implementaram o chamado serviço de 
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atendimento ao cliente 2.0.
22

 Sobre esse organismo cibernético, mescla entre homem e 

máquina que temos nos tornado, Haraway em seu Manifesto Ciborgue afirma que 

 

A cultura high-tech contesta - de forma intrigante- esses dualismos. Não está claro 

quem faz e quem é feito na relação entre o humano e a máquina. Não está claro o 

que é mente e o que é corpo em máquinas que funcionam de acordo com práticas de 

codificação. Na medida em que nos conhecemos tanto no discurso formal quanto na 

prática cotidiana, descobrimo-nos como sendo ciborgurs, híbridos, mosaicos, 

quimeras. Os organismos biológicos tornaram sistemas bióticos- dispositivos de 

comunicação como qualquer outro. Não existe, em nosso conhecimento formal, 

nenhuma separação fundamental, ontológica, entre máquina e organismo, entre 

técnico e orgânico (p. 100). 

 

Os dualismos por ela citados são os mais importantes e problemáticos para nossa 

compreensão atual das lógicas e práticas de dominação operadas pelo “eu dominante” 

constituído historicamente. Os dualismos seriam: “eu/outro, mente/corpo, cultura/natureza, 

macho/fêmea, civilizado/primitivo, realidade/aparência, todo/parte, agente/instrumento, o que 

faz/ o que é feito, ativo/passivo, certo/errado, verdade/ilusão, total/parcial, Deus/homem 

(p.99).   

Nas sociedades industriais avançadas, o avanço tecnocientífico enseja lucratividade, 

altera significativamente o trabalho como ação humana. Assim, pouco a pouco as máquinas 

parecem suplantar a participação humana, destinando-a primordialmente para o consumo e 

utilização de máquinas já acabadas, prontas para a transformação e “educação”. Segundo 

Sennet (2006), a sociedade do trabalho na Cultura do Novo Capitalismo mostra-se como 

sociedade das capacitações: 

 

[...] talvez precise apenas de uma quantidade relativamente pequena dos educados 

dotados de talento, especialmente nos setores de ponta das altas finanças, da 

tecnologia avançada e dos serviços sofisticados. A máquina econômica pode ser 

capaz de funcionar de maneira eficiente e lucrativa contando apenas com uma elite 

cada vez menor (p. 84). 

 

É sabido que o ser humano foi sendo destronado do processo de criação artesanal, para 

ter seu trabalho alienado nas fábricas com a divisão do trabalho que ocasionou o fim da 

identificação do trabalhador com o produto de seu trabalho. A transformação deste processo 

de criação em trabalho alienado foi operada pela técnica a serviço da maior produtividade 

desejada pelos detentores dos meios de produção. A organização industrial do trabalho 

fracionou as tarefas e promoveu o uso da engenharia científica na produção, com vistas a 

minimizar a fadiga humana e maximizar a produção e, consequentemente, o lucro 
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(taylorismo). Nas palavras de Marx, em seus Manuscritos Econômico-Filosóficos, datados de 

1844, a relação entre o mundo dos homens/trabalhadores e o mundo das coisas/mercadorias é 

problematizada: 

 

todas essas conseqüências decorrem do fato de o trabalhador ser relacionado com o 

produto de seu trabalho como com um objeto estranho. Pois está claro que, baseado 

nesta premissa, quanto mais o trabalhador se desgasta no trabalho tanto mais 

poderoso se torna o mundo de objetos por ele criado em face dele mesmo, tanto mais 

pobre se torna a sua vida interior, e tanto menos ele se pertence a si próprio. Quanto 

mais de si mesmo o homem atribui a Deus, tanto menos lhe resta. O trabalhador põe 

a sua vida no objeto, e sua vida, então, não mais lhe pertence, porém, ao objeto. 

Quanto maior for sua atividade, portanto, tanto menos ele possuirá. O que está 

incorporado ao produto de seu trabalho não mais é dele mesmo. Quanto maior for o 

produto de seu trabalho, por conseguinte, tanto mais ele minguará. A alienação do 

trabalhador em seu produto não significa apenas que o trabalho dele se converte em 

objeto, assumindo uma existência externa, mas ainda que existe independentemente, 

fora dele mesmo, e a ele estranho, e que com ele se defronta como uma força 

autônoma. A vida que ele deu ao objeto volta-se contra ele como uma força estranha 

e hostil 
23

. ( 1844, sp)  

 

As afirmações de Marx nos são importantes para situar historicamente o momento em 

que essa relação entre o humano e a máquina passou a ser, primordialmente, intermediada por 

um outro homem. Naquele momento do estabelecimento do capitalismo, a máquina se fez 

meio de produção operado pelo trabalhador submetido pela exploração de sua força de 

trabalho ao contato com a maquinaria. A hostilidade descrita por Marx pode ser bem ilustrada 

com as sabotagens reportadas dos trabalhadores, em resistência a sua exploração. Desta 

maneira, danificavam-se as máquinas  que seriam capazes de produzir as mercadorias que 

encantariam a sociedade como um feitiço, ocultando as relações sociais geradoras das 

mercadorias. O fetichismo da mercadoria oriundo dessas relações de exploração dentro do 

sistema capitalista descrito por Marx oferece um importante prisma de análise, uma vez que 

situa o trabalhador no centro do processo de produção das mercadorias, as quais, atualmente 

em especial, também são consumidas como máquinas tecnológicas e computacionais. Se as 

máquinas um dia estiveram apenas dentro das fábricas e ligadas ao trabalho, hoje elas estão 

por toda parte, instrumentalizando e aprofundando a transformação do homem em homem-

máquina. Exemplo dessa transformação fetichista é oferecido por Marcuse (1999), ao 

assinalar que 

 

as relações entre os homens são cada vez mais mediadas pelo processo da máquina. 

Mas os equipamentos mecânicos que facilitam o contato entre os indivíduos também 

interceptam e absorvem sua libido, desta forma distanciam-se do reino por demais 
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perigoso no qual o indivíduo se encontra livre da sociedade. O homem médio 

dificilmente se importa com outro ser vivo com a intensidade e persistência que 

demonstra por seu automóvel. A máquina adorada não é mais matéria morta, mas se 

torna algo semelhante a um ser humano. E devolve ao homem o que ela possui: a 

vida do aparato social ao qual pertence. O comportamento humano se reveste da 

racionalidade do processo da máquina, e esta racionalidade tem um conteúdo social 

definido. O processo da máquina opera de acordo com as leis da ciência física, mas 

da mesma forma opera com as leis da produção de massa p. 81). 

 

Percebemos, com efeito, que a relação com as máquinas iniciadas no chão da fábrica 

também é experienciada no âmbito do consumo. O fordismo foi pioneiro na produção das 

máquinas de transporte, os automóveis, e o século XXI expandiu a grande intensificação da 

produção das máquinas comunicacionais, mais bem representadas pelos avançados telefones 

celulares. Curiosamente, os transportes e a comunicação sempre existiram como alvos dos 

desenvolvimentos tecnológicos e como pontos para discussão nas profecias anunciadas nas 

obras de ficção científica. De certo modo, quando Marx (1844) anunciou que “[...] a 

desvalorização do mundo humano aumenta na razão direta do aumento de valor do mundo 

dos objetos” (s/p), ele também parecia profetizar sobre o mundo infinito de mercadorias que 

se criou com o avanço da técnica e a dificuldade crescente de perceber o progresso 

humanitário que dali poderia se originar. 

Parece correto afirmar que o processo de alienação do homem acima descrito por 

Marx iniciado nas fábricas, sofisticou-se com o taylorismo empregado, que impôs ao homem 

um modo específico de reproduzir com seu corpo o modo de operar a maquinaria da fábrica. 

Assim, sua subjetividade ficava em desuso, deixada de fora da execução dos seus gestos 

racionalizados, metaforicamente fora da fábrica. Segundo os princípios do taylorismo, a 

execução das tarefas na produção das mercadorias deveria seguir rigoroso estudo científico 

dos gestos e, assim, aos trabalhadores restava a conformação aos modos de operar as 

máquinas planejados pelos engenheiros e donos dos meios de produção.  

Compreendemos que o trabalho é um ponto de grande relevância para a análise sobre 

o homem-máquina, pois as máquinas se ofertam como instrumento a ser dominado para o 

trabalho gradualmente feito complexo pelo avanço tecnocientífico. Tal ponto de vista é 

comentado por Antunes e Braga (2009): 

 

[...] com o advento do capitalismo, houve uma transformação essencial que alterou e 

complexificou o labor humano. Essa dupla dimensão presente no processo de 

trabalho que, ao mesmo tempo cria e subordina, emancipa e aliena, humaniza e 

degrada, oferece autonomia, mas gera sujeição, libera e escraviza, impede que o 

estudo do trabalho humano seja unilateralizado ou mesmo tratado de modo binário e 

dual (p. 233). 
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Hoje, além da complexidade das relações de trabalho, o homem tem a maquinaria 

dispersa, porém existente, nos mais diversos lugares, físicos ou digitais, constituindo o 

indivíduo não somente cognitiva e emocionalmente por essa mediação tecnológica. Ainda 

sobre a natureza das transformações no mundo laboral e as consequências do intenso contato 

dos homens com os produtos tecnológicos, Kehl (2003) atenta para a naturalização de nossa 

submissão ao trabalho, que se aprofunda gradualmente. A autora expressa a ideia de que, 

  

Hoje submetemos todas as horas do nosso dia à violência do ritmo do trabalho 

industrial, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Aliás, também esse ritmo 

já se transformou. Nossos corpos, que há mais de cem anos pulsavam como motores 

mecânicos, hoje estão mais rápidos ainda; vibram no ritmo das ondas 

eletromagnéticas, decompõem suas funções em bits de informação, antecipam-se ao 

futuro, ultrapassam o comando do eu  (p. 244). 

 

Na fábrica, as próprias máquinas já evoluíram e dispensaram o trabalhador do 

desempenho de suas funções mecânicas, restando-lhe a função de utilizar sua inteligência em 

favor da manutenção da produtividade, inaugurando o que Gorz (2005) chamou de “trabalho 

imaterial”. Com o foco no consumo, o conhecimento adquirido no chão de fábrica foi 

incorporado ao processo de produção e voltou-se aos segmentos do mercado, buscando os 

atributos humanos para incorporação aos produtos com auxílio da legitimação promovida 

pelos meios de comunicação.  

A transformação ocorrida dentro das fábricas com a crise do capitalismo nos anos 

1970 foi nomeada de toyotismo e representou um ajuste do capitalismo  às demandas por 

produtos com atributos humanos, capazes de mobilizar o desejo e ofertar personalização e 

distintividade social. Tal mudança nos é interessante, pois os produtos tecnológicos passaram 

a ser investidos e valorizados além de suas funcionalidades e facilidades geradas no 

desempenho das atividades para os quais eram projetados.  

Como revela Baudrillard (2008), “a ‘verdade’ do objeto contemporâneo já não 

consiste em servir para alguma coisa, mas em significar; deixou de ser manipulado como 

instrumento, sendo utilizado como signo” (p. 151). Ou seja, a valorização sígnica, 

operacionalizada pela publicidade, incorporou nos produtos a subjetividade projetada para os 

indivíduos e acresceu ao espectro de alienação humana a história dos sujeitos, tornando-os 

dependentes do caráter subjetivo das mercadorias embutido nos produtos e explorado 

comercialmente. Assim, além do ocultamento das relações sociais objetivas para a produção 

das mercadorias que Marx (1844/2013) chama de fetichismo da mercadoria, por ocultar a 
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exploração do trabalhador no âmbito da produção, temos a segunda exploração, agora da 

subjetividade direcionada aos homens, reduzidos ao status de consumidores.   

Ao segundo processo de acobertamento das relações sociais, agora no âmbito do 

consumo, em que a subjetividade dos indivíduos encontra-se produzida nas mercadorias, 

acenando para o desejo de personalização, Severiano (2007) deu o nome de duplo-fetichismo. 

Descreve este processo de mudança na sociedade, ao afirmar que 

 

o objeto em sua forma sígnica contemporânea, não está, em absoluto, livre das 

determinações anteriores. Nele, todas as etapas do desenvolvimento do sistema 

capitalista estão incluídas; todas as significações históricas estão presentes. Não 

desapareceram, estão simplesmente “ocultas”. O signo, na realidade, não passa da 

abstração última de um modelo geral do sistema que vai desde a concreção( valor de 

uso- formas pré-capitalista), passando pelo valor de troca (“capitalismo de 

mercado”), até sua forma sígnica mais abstrata (valor signo – “sociedade de 

consumo”). O esquecimento dos níveis anteriores é o que transforma o signo em 

simulacro: ausência absoluta de qualquer determinação. Dupla fetichização, em que 

são ocultadas a história do objeto e do sujeito (p. 52). 

 

Tal processo, operado em especial pela publicidade como instância simbólica 

privilegiada, evidencia a humanização das mercadorias que mobilizam pela lógica do desejo 

aos sujeitos cada vez mais coisificados, esvaziados de seus atributos humanos que são 

ofertados e monopolizados pelo mercado. Sobre essa transformação do trabalho humano e de 

apropriação por parte da máquina de competências humanas além da força, Antunes (1995) 

entende que, 

 

com a conversão do trabalho vivo em trabalho morto, a partir do momento em que, 

pelo desenvolvimento dos softwares, a máquina informacional passa a desempenhar 

atividades próprias da inteligência humana, o que se pode presenciar é um processo 

de objetivação das atividades cerebrais junto à maquinaria, de transferência do saber 

intelectual e cognitivo da classe trabalhadora para a maquinaria informatizada (p. 

12-3). 

 

A descrição de tal realidade de multiplicação das mercadorias dotadas de atributos 

humanos e da criação de máquinas capazes de substituir, mesmo que parcialmente as 

competências intelectuais do homem, nos aproximam do que vivenciamos na 

contemporaneidade: os variados acoplamentos entre homem e máquina, seja na produção das 

mercadorias, seja na fruição delas para a realização das mais diversas atividades. Assim, 

percebemos que a visada sobre o homem-máquina nos permite analisar esta relação no âmbito 

da produção ligada ao trabalho e na contextura do consumo, que além do dispêndio para o 

trabalho também permeia o tempo livre do trabalho (SEVERIANO et al., 2014). 
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Deste modo, podemos ilustrar composições do que chamamos homem-máquina nos 

transportes com o uso da força de tração e queima de combustível, nas artes com o uso das 

câmeras, lentes objetivas e sintetizadores de som e  imagem, nas comunicações, com a 

tecnologia dos smartphones, nos sistemas automatizados empregando a inteligência humana 

ali programada e em uma infinidade de outros usos das máquinas, ora para a salvação do 

humano via medicina, por exemplo, e ora para sua destruição via indústria bélica. Sobre este 

ciborgue, homem-máquina, Haraway (2000) explica que 

 

as máquinas do final do século XX tornaram completamente ambígua a diferença 

entre o natural e o artificial, entre a mente e o corpo, entre aquilo que se auto cria e 

aquilo que é externamente criado, podendo-se dizer o mesmo de muitas outras 

distinções que se costumavam aplicar aos organismos e as máquinas. Nossas 

máquinas são perturbadora mente vivas e nós mesmos assustadoramente inertes (p. 

46). 

 

Se em dado momento da história a mão humana cumpriu importante papel e foi 

instrumento para a transformação da humanidade pela via do trabalho, posteriormente, à 

chegada da máquina fotográfica e a técnica nela embutida ocasionou a ameaça do seu 

sacrifício problematizada por Benjamim no texto A Obra de Arte na Era da 

Reprodutibilidade Técnica. Sobre esse momento histórico da relação entre o homem e a 

máquina no campo das artes, segundo a leitura de Pisani (2014), “[...] a técnica da fotografia 

marcou um momento crucial nessa história ao dispensar a mão nas tarefas de reprodução 

artística da imagem e introduzir o [...] olho que vê por meio de uma objetiva” (p. 11). Ainda 

sobre este processo de maquinização do homem pela via da substituição de órgãos por 

equipamentos, Sibilia (2008) complementa e anuncia sobre a continuidade da transformação 

do homem pela adoção das próteses tecnológicas. Exprime que:  

 

aquelas mãos que, após o advento da fotografia, também foram liberadas das 

responsabilidades pictóricas, em proveito de um olho cada vez mais soberano. Hoje 

as mãos ainda digitam nos teclados, mas é bem provável que logo mais esse gesto 

seja dispensado.[...] pois o teclado, essa interface ainda pouco amigável para os 

parâmetros atuais, remete a pré-história analógica das máquinas de escrever e, 

portanto, parece condenada fatalmente a extinção. De fato tanto nos computadores 

como nos demais dispositivos que hoje utilizamos tão assiduamente para nos 

comunicar e expressar, já se percebe o movimento em direção ao abandono dessa 

espécie de fóssil da escrita mecânica. Essa tendência se apoia no aperfeiçoamento 

das interfaces de voz, por exemplo, cuja as primeiras versões ainda disponíveis no 

mercado há algum tempo: esses dispositivos utilizam uma ferramenta de software 

capaz de reconhecer os sons da voz do usuário, digitalizando a fala para transformar 

os fonemas em letras escritas. Evita-se, desse modo, a necessidade de digitar o texto 

letra por letra pressionando as teclas com os dedos. Tudo acontece, então, na tela (p. 

150). 
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Muitas vezes não é claro se o uso das máquinas tecnológicas representa benefícios ou 

malefícios, mas a intensificação dessa relação nos transforma tanto objetivamente, em nosso 

corpo, quanto subjetivamente, em nosso modo de pensar e processar nossas experiências, cada 

vez mais habituais, na contemporaneidade, com as telas dos computadores, os ambiente 

virtuais e o universo cultural disponível online. Como exemplo dessa relação, citamos o text 

neck, ou pescoço de celular, evidência de que nosso corpo reage e se transforma pelo contato 

com essas novas ferramentas de uso humano
24

. Segundo a notícia, usuários de celulares 

consultam seus dispositivos móveis até 150 vezes por dia - o que somaria aproximadamente 

quatro horas do dia com o pescoço inclinado para baixo.  

No âmbito psíquico, estudos indicam um número crescente de dependentes digitais, 

com a compulsão pelo uso do aparelho celular
25

 que resultam em alterações de humor dentre 

outros sintomas que justificaram a criação da primeira clínica especializada nesse tipo de 

tratamento no Brasil. Assim,  ambos os casos parecem ser evidências de que a ergonomia, 

ciência que se preocupa com a adaptação dos trabalhadores aos instrumentos e equipamentos 

de uso humano, precisa hoje considerar uma série de novos fatores para dar conta dessas duas 

frentes de maquinização do homem. Além disso, podemos citar a própria ergonomia como 

saber desenvolvido a partir desta relação do homem com as maquinarias de toda sorte. 

Corroborando nossas questões, Sibilia (2002) assinala que   

  

existem agenciamentos coletivos, usos e apropriações das tecnologias por parte dos 

sujeitos, que, por sua vez, também vivenciam seus efeitos em seus próprios corpos e 

subjetividades. Os aparelhos e ferramentas exprimem as formas sociais que os 

produzem e lhes dão sentido, formando redes, teias de pensamento, matrizes sociais, 

econômicas, políticas, que permeiam o corpo social inteiro e estão 

inextrincavelmente ligadas às novas tecnologias (p. 11). 

 

 O pensamento ora exposto dialoga com a ideia de que as sociedades disciplinares 

(Foucault, 1999) produziram instrumentos de adestramento do sujeito para a produção, 

criando tanto os ambientes como as ferramentas. Tal disciplinamento foi capaz de apresentar 

a máquina ao humano como modelo racionalizado e controlado de funcionamento pautado no 

valor da eficiência. Gradualmente, as máquinas pensadas para tarefas específicas foram 

superando os homens e cada vez mais se autonomizando. Apesar de serem  produtos 

humanos, a familiaridade ao humano parece ter se perdido e aumentado a distância do 
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instrumento que um dia foi artefato e hoje é mercadoria e, por tal motivo, tem como 

característica própria o ocultamento de sua relação com os os trabalhadores explorados que a 

produziram material e simbolicamente. Como devemos nos posicionar diante da humanidade 

que se edifica por via da adoção da tecnociência para solucionar os problemas humanos?  

Para dar início à essas reflexões, algumas respostas aos questionamentos feitos, são 

encontradas no pensamento de Paula Sibilia (2002) em seu livro o Homem Pós-Orgânico. 

Segundo a autora, mudamos de uma perspectva prometeica de uso da máquina e da técnica 

para uma perspectiva fáustica. Tal denominação se origina dos mitos ocidentais de 

Prometeu
26

, aquele que teria dado o fogo à humanidade, e de Fausto
27

, o que teria vendido a 

alma ao demônio para viver eternamente. A autora explica tal utilização dos mitos ocidentais 

relacionados com o uso da técnica e da ciência da seguinte maneira: 

 

em oposição à tradição prometéica, que pensa a tecnologia como possibilidade de 

estender e potencializar gradativamente as capacidades do corpo (sem aspirar ao 

infinito, guardando certo respeito pelo que é humanamente possível e pelo que ainda 

pertence ao território divino), a corrente fáustica enxerga na tecnociência a 

possibilidade de transcender a condição humana. Assim, valendo-se da nova 

alquimia tecnocientífica, o homem pós-biológico teria condições  de superar as 

limitações impostas pela sua organicidade, tanto em nível espacial quanto temporal. 

Adequadamente definido como fáustico, tal projeto é extremamente ambicioso: 

valendo-se dos sortilégios digitais, ele contempla a abolição de distâncias 

geográficas, das doenças, do envelhecimento e da própria morte (p. 13-4).   

 

 Percebemos nessas palavras que, os avanços tecnocientíficos com sua maquinaria 

conquistados pelo homem pareceram produzir um estado de euforia ante as possibilidades de 

manutenir a aceleração social conceituada no capítulo anterior em Scheuerman e Rosa (2009), 

materializada na aceleração tecnológica e promoção da intensificação desse propósito. Além 

de Sibilia, autores como Lecourt (2005) e Kurzweil (2007) sugerem que tal aprofundamento 

da instrumentalização da máquina como prótese humana se daria pela adoção de 

contribuições dos campos da genética, nanotecnologias, inteligência artificial e 

biotecnologias. Uma série de iniciativas, como o Projeto Genoma, Inteligência Artificial, 

Artificial Life, clonagem de animais já inauguraram as buscas por descobertas que permitem 
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aos seus financiadores monopolizar um segmento do mercado e multiplicar os lucros das suas 

corporações.  

Seguiremos os indícios dessas transformações que se anunciam por esses pensadores 

visionários e uma descrição do que seremos futuramente será buscada para responder às 

questões levantadas ao longo deste escrito. A era das Máquinas espirituais, de Ray Kurzweil, 

é uma das obras que expõe interessantes e provocantes profecias sobre o humano e sua 

criatura-máquina nos séculos que estão por nos aguardar como espécie humana “pós-

orgânica” (SIBILIA, 2002). Kurzweil (2007) nos antecipa profeticamente que, 

 

na primeiras décadas do século XXI, a emergência de uma nova forma de 

inteligência na Terra que possa competir com a inteligência humana, e no fim das 

contas superá-la de modo significativo, será um desenvolvimento de maior 

importância do que a criação da inteligência que a criou, e terá profundas 

implicações em todos os aspectos do esforço humano, incluindo a natureza do 

trabalho, o aprendizado humano, o governo, a guerra, as artes e nosso conceito de 

nós mesmos (p. 22). 

  

Já é realidade que algumas capacidades cognitivas humanas, como o processamento de 

informações, realizações de cálculos complexos e armazenamento de dados são mais bem 

desempenhados pelas máquinas computacionais, programadas para superar a inteligência 

humana. As implicações há pouco descritas já aportaram à civilização e nos convocam a 

exercitar a inteligência nos aspectos relacionados à ética e à justiça, para as quais ainda não 

fomos capazes de programar nossas máquinas mais desenvolvidas. O questionamento que 

devemos levar à reflexão é se estamos dispostos a abrir mão desse processo de decisão e 

relegar tão importantes questões para a humanidade ao cálculo computacional e estatístico das 

máquinas em busca de padrões e normas, como já observamos prototipado para o caso de 

decisões judiciais
28

.  

Na sequência, percebemos nas palavras de Kurzweil (2007) o anúncio de uma nova 

era de necessidade de esclarecimento, ante a escuridão que reside no futuro a que nós mesmos 

nos dirigimos fatidicamente, metamorfoseando-nos com as máquinas:   

 

Antes do fim do século XXI, os seres humanos não mais serão o tipo de entidade 

mais inteligente ou capaz neste planeta. Na realidade, deixe-me retirar o que acabei 

de dizer. A verdade desta última afirmação vai depender de como definimos o que é 

humano. E aqui vemos uma profunda diferença entre o século XX e o XXI: a 

principal questào política e filosófica do século XXI será a definição de quem somos 

(p. 18). 

                                                           
28

 Um software que antecipa 80% das decisões do tribunal. Espaço Vital, Porto Alegre, 03/03/2017. Disponível 

em:http://www.espacovital.com.br/publicacao-34735-um-software-que-antecipa-80-das-decisoes-do-tribunal 

acessado em 05/12/2016. 
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Com a libertação e autonominização da técnica em relação às limitações humanas, a 

máquina parece ter deixado a previsibilidade do cálculo operar soberana, controlar e guiar a 

humanidade, tendo o mercado e a eficiência como critérios de julgamento nessas 

experimentações questionáveis do ponto de vista ético. O controle sobre a natureza se 

desenvolveu e se converteu em controle sobre a natureza humana,  seja vitimada ou celebrada 

pela constituição de sua “nova humanidade” equipada de máquinas movidas pela “[...] 

informática, as telecomunicações e as biotecnologias que representam três áreas fundamentais 

da tecnociência contemporânea” (SIBILIA, 2002, p. 11). Segundo ela, a nova humanidade é 

denominada de “pós-humanidade”, na qual 

 

a criatura humana passaria a dispor, de fato, das condições técnicas necessárias para 

se autocriar, tornando-se um gestor de si na admnistração do seu próprio capital 

privado e na escolha das opções disponíveis no mercado para modelar seu corpo e 

sua alma [...], hibridizando-se as diversas próteses bioinformáticas que já estão a 

venda  (p. 16). 

 

 Diante do quadro acima descrito pela autora, percebemos que a descrição mescla parte 

realidade com parte profecia, pois, realmente existem implantes informáticos “instalados” em 

experimentações realizadas com algumas pessoas
29

,  entretanto, o mercado ainda não 

disponibiliza ao público global os desenvolvidos avanços neste tipo de chip implantado
30

 que 

seria capaz de processar estímulos nervosos, sinápticos e outros comandos com origem no 

corpo humano. Este acoplamento entre homem e máquina e o destronamento do humano pela 

tecnologia sobre os quais devemos refletir, são listados por Trivinho (2001) como modelos 

típicos da pós-modernidade, nos quais polos opostos hoje se apresentam amalgamados, 

confundindo-se e dificultando definições mais sólidas e claras, como já foi possível em 

tempos passados não tão distantes. Para ele, 

 

o fenômeno pós-moderno está implicado (..) no embaralhamento das oposições 

binárias claras e distintas ( esquerda e direita, Ocidente e Oriente, público e privado, 

indivíduo e sociedade, interno e externo, objetivo e subjetivo, local e global, 

masculino e feminino, razão e imaginário, real e ficção, começo, meio e fim, 

passado, presente e futuro, emissor  e receptor, ativo e passivo, sedentário e nômade, 

autômato e humano, etc.) com a consequente promoção de hibridismos/(con)fusões 

                                                           
29

Brasileiro implanta biochip no corpo. Ig. São Paulo, 2014. Disponível em: 

http://delltecnologiasdofuturo.ig.com.br/para-empresa/brasileiro-implanta-biochip-no-corpo/ acessado em 

12/12/2016. 
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 Chip cerebral é implantado em paciente tetraplégico. Universidade Positivo, São Paulo, 17/10/2016. 

Disponível em: http://www.up.edu.br/blogs/engenharia-da-computacao/2016/10/17/chip-cerebral-e-

implantado-em-paciente-tetraplegico/ acessado em 27/04/2017. 
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e de inversões, aqui incluso o destronamento do ente humano pela tecnologia através 

do acoplamento irreversível entre ele e a máquina (p. 44). 

 

Segundo Le Breton (2004), em sua obra Sociologia do Corpo, a fantasia desse híbrido 

de homem e computador, a ser materializado na imagem do organismo cibernético, é 

característica da atual hipervalorização do corpo e consequência do desenvolvimento 

tecnológico avançado. Assim, como advento positivo, estimula-se a “[...] imaginação da 

radical manipulação genética do homem para condicionar a saúde, a forma, e até mesmo os 

comportamentos; sonhos do acoplamento do homem com a informática na forma de cyborg” 

(p. 91). Aquilo que há de máquina no homem, em suas próteses eletrônicas, assim como as 

mercadorias sígnicas, é elevado como fator de distinção social e vanguardismo, colocando as 

pessoas “à frente de seu tempo”, solucionando os defeitos humanos e podendo converter essa 

diferenciação pela submissão à máquina em lucro para o sujeito. 

Com suporte nas ideias de Sfez (1996), em seu livro A Saúde Perfeita, extraímos 

algumas caracterizações que possivelmente expliquem tanto a entrega deliberada do destino 

da humanidade nas mãos dos tecnocientistas representados pelos estusiasmados tecnoprofetas, 

quanto a simples falta de reflexão que pode guiar a humanidade às cegas a um destino 

desumanizado ou sem humanos. Nas palavras do autor, 

 

[...] a situação atual da tecnociência abandonou o plano do real para se orientar para 

uma utopia universal, dando a pensar o mundo – os corpos e o próprio planeta – 

como uma construção, um artefato que já não visa o real e a natureza, mas sim uma 

sobrenatureza (p. 104). 

 

Nesta vertente mais preocupada com os avanços tecnológicos do que com os cuidados 

humanitários, de um ponto de vista exaltado sobre as máquinas computacionais criadas pelos 

homens, alguns cientistas celebram a possibilidade de manter e aprofundar esse contato ao 

ponto de, gradualmente, minimizar tudo aquilo da ordem do humano e maximizar a sua 

eficiência e produtividade, adotando a máquina como um “sistema operacional”, gerenciando 

as ações humanas. Desta maneira, poder-se-ia superar e descartar as características humanas 

limitantes para um melhor desempenho e possibilitar a soberania da máquina sobre seu 

criador. Essa mescla de homem com máquina informática foi desejada otimistamente por 

Alan Turing, pai fundador da computação, que profetizou sobre a capacidade da máquina de 

aprender para ultrapassar o humano. No trecho abaixo, parafraseado por Lecourt (2005), 

Turing expressa:  
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Pode-se esperar – escrevia - que esse processo seja mais rápido que a evolução. A 

sobrevivência do mais apto é um método lento para medir as vantagens. O 

pesquisador que utiliza a sua inteligência para conceber essas máquinas deveria estar 

preparado para acelerar a sua construção. O sonho de Turing afirma-se por meias 

palavras: uma máquina que teria por modelo a inteligência humana, mas que 

disporia de autonomia e talvez pudesse, finalmente, ser capaz de ultrapassar e 

suplantar o seu modelo humano (LECOURT, 2005, p. 54).      

 

 Acima fica evidente que a velocidade experimentada no desenvolvimento das técnicas 

é, por alguns, desejada para evolução humana. Tamanha é sua força heterônoma que a 

máquina se coloca como meio e fim da transformação do humano, visto como um modelo a 

substituir. A manipulação da raça humana parece ser uma experimentação sedenta pelos 

resultados. Ideias semelhantes e provocantes são postas pelo ex-diretor do programa de 

Inteligência Artificial, Marvin Minsky, do Massashussets Institute of Technology (MIT), 

renomeada universidade estadunidense. Nas descrições de Lecourt (2005), Minsky afirma que 

  

[...] adota decididamente o ponto de vista da evolução. O cérebro humano?  Não 

passa de uma ‘máquina de carne’! O corpo humano? Um maldito caos de matéria 

orgânica! O que importa é o espírito. ‘Seremos um dia capazes de construir máquina 

inteligentes?’ Por princípio: sim, uma vez que nossos cérebros são eles próprios 

máquinas. Minsky lança a formula dominante da ‘simbiose entre o homem e a 

máquina’, destinada a conhecer grande sucesso. Mas ele considera essa simbiose 

apenas uma primeira etapa. Máquinas autônomas surgirão, sem dúvida; portanto 

podemos nos perguntar se elas nõa marcarão ‘uma reviravolta na evolução humana’ 

(p. 54).   

 

 Diante do caminho vislumbrado acima, uma reflexão sobre as consequências dessas 

transformações, tanto no âmbito psíquico quanto na contextura da sociedade, deve ser feita de 

modo cuidadoso, uma vez que a humanidade está em jogo e as regras são determinadas pelos 

valores próprios da sociedade capitalista. Tal relação entre o capital e  a ciência é denunciada 

por Gorz (2005) ao exprimir que a ciência “[...] desde sempre esteve intimamente ligada ao 

capital. Ela preparou o caminho para ele, ao isolar o mundo sensível e conceber a realidade 

com um sistema de relações obediente à lógica pura do cálculo, e compreensível apenas em 

termos matemáticos”( p.12). 

 O isolamento do mundo sensível e a obediência à lógica do cálculo, descritos como 

atributos da ciência a serviço do capital, são considerados de enorme relevância para nosso 

estudo. Por meio desse propósito científico, conseguimos perceber que a melhoria da vida 

humana em sociedade enfrenta obstáculos da ordem do cálculo, da racionalidade instrumental, 

não permitindo a compreensão das questões essenciais, desde um ponto de vista qualitativo.   

Sobre a influência decisiva do capital nos projetos científicos e mercadológicos, 

entendemos que essa diferenciação do humano high-tech em seu caráter maquínico é ofertada 
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como mercadoria e não chega para todos. O mercado tem que capitalizar e naturalizar essa 

distinção ou qualidade de máquina como um desejo de controle e poder sobre outros homens 

e suas vidas, hoje, ainda finitas. A morte como evento conclusivo da vida também é objeto de 

problematizações para a tecnociência. Sobre esta empreitada da ciência, Lecourt (2005) 

prossegue e descreve outro cenário futurístico e transformador para o homem que teria sua 

condição transcendida com ajuda das tecnologias ainda indisponíveis atualmente. Segundo 

descreve profeticamente o referido autor,  uma nova era de humanidade seria inaugurada: 

 

[...] na qual os robôs terão herdado a nossa inteligência e poderão, além disso, 

aumentar suas capacidades de um modo literalmente prodigioso. Esses pensadores 

anunciam a chegada de espíritos (minds) sem entraves, libertados do corpo, livres de 

paixões com tendências à imortalidade. (...) Todos gostariam muito de transcender 

os limites da condição humana. Um deles, Danny Hillis, um legendário designer de 

computadores, explica bem do que se trata: a negação da animalidade do homem 

não estaria mais na sua parte animal, mas na sua inteligência. Por infortúnio, essa 

inteligência acha-se petrificada na confusão de emoções com as quais o corpo a 

agride, e além disso  ela é terrivelmente limitada por uma duração de vida que, até 

hoje não excede os 120 anos. Vamos libertá-la! Vamos dar a ela o que Hillis chama 

de um “corpo de silicone”. Então, a nossa inteligência, a nossa verdadeira essência, 

terá a garantia de conhecer as delícias da vida eterna (p. 57).  

 

Nestas palavras, percebemos que, de nossa humanidade, apenas  a inteligência, 

associada a praticidade, criação e produtividade, seria preservada e otimizada na máquina, 

enquanto aquilo que não se submete ao cálculo ou encontra funcionalidade na dinâmica do 

mercado seria sacrificado em favor de maior eficiência. O “esquema da calculabilidade do 

mundo” (ADORNO e HORKHEIMER, 1991, p. 22) prevalece e atinge o seu ápice 

provisório, continuamente tensionado ao propósito do incremento econômico. Assim, os 

afetos, as emoções, paixões e a singularidade humana seriam extirpadas da nossa (pós-

)humanidade na sociedade tecnológica.  

Uma das questões endereçadas pela crítica à civilização tecnocrática é que esta seria 

responsável por um apagamento da memória e desestímulo da reflexão sobre o futuro para 

uma intensificação dos processos do presente. Tal característica encontra afinidade com o 

fenômenos hedonistas e consumistas amplamente estimulados na sociedade. Assim, toda e 

qualquer problemática é precipitada para o presente e demanda uma solução para qual a 

própria tecnociência proveria a solução. Segundo Novaes (2009), “A civilização tecnocrática 

vive do aqui e agora, do tempo veloz e volátil e do esquecimento do passado e do futuro. Sem 

memória, portanto, sem fazer reviver a imortalidade dos grandes mortos, não se cria 

sociedade” (p. 12). 



142 
 

 

A velocidade, a produtividade e o contínuo progresso quantitativo são valores centrais 

na lógica de mercado que permeia a sociedade capitalista. O controle sobre o processo e a 

capacidade de mensurar parecem mover o ideal humano que se municia de todo saber 

disponível para realizar a gestão de sua existência.  

Como problematizado anteriormente, existem frentes de experimentação e estudos 

sendo desenvolvidos para intensificar a simbiose entre homem e computador/redes 

computacionais e dar conta de certas problemáticas, desde necessidades criadas a adaptações 

à natureza tecnológica sempre mutante, chegando a considerar a morte como uma delas. 

Ressignificar o fim da vida e evitá-la por um atalho tecnológico parece ser um caminho que é 

ensaiado para contornar nossa limitação orgânica. Assim, dentro da agenda dos tecnoprofetas, 

será possível livrar-se de duas das três fontes do sofrimento humano descritas por Freud: a 

finitude humana pela decrepitude do corpo e o mundo externo, restando apenas as incertezas 

das relações com os outros. Segundo Freud (1996b),  

 

o sofrimento nos ameaça a partir de três direções: de nosso próprio corpo, 

condenado à decadência e à dissolução, e que nem mesmo pode dispensar o 

sofrimento, e a ansiedade como sinais de advertência; do mundo externo, que pode 

voltar-se contra nós com forças de destruição esmagadoras e impiedosas; e, 

finalmente, de nossos relacionamentos com os outros homens. O sofrimento que 

provém dessa última fonte talvez nos seja mais penoso do que qualquer outro. 

Tendemos a encará-lo como uma espécie de acréscimo gratuito, embora ele não 

possa ser menos fatidicamente inevitável do que o sofrimento oriundo de outras 

fontes (p. 49). 

 

As relações com a alteridade, entretanto, não restam incólumes aos ímpetos da 

transformação tecnológica acelerada socialmente. Encontramos aqui uma oportunidade para 

pontuar o quanto essas relações com os outros estão objetificadas e monetarizadas, na medida 

em que são mediadas tecnologicamente e a interatividade nas redes sociais é digna de 

percepção de ganhos pecuniários, como é o caso de youtubers e outros tipos de 

influenciadores digitais. Os avatares e perfis em redes sociais podem se converter em 

verdadeiras empresas com estratégias mercadológicas bem definidas. Supomos também um 

planejamento de visibilidade e sociabilidade dos “indivíduos S/A” (WOOD JR; PAULA, 

2010) para essa publicidade da intimidade com fins sociais, financeiros, afetivos, dentre 

outros, a depender do grau de empenho direcionado ao ciberespaço. 

Ponto importante de ser retomado é o fato de que as tecnologias não estão disponíveis 

para todos no globo. Assim, é criado um abismo entre aqueles que produzem as tecnologias e 

lucram com seu comércio, os consumidores que estão aptos economicamente para usufruir 

das benesses da tecnociência e uma grande massa de indivíduos que precisam vencer 
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obstáculos impostos pela enorme desigualdade social e que no máximo estarão incluídos no 

processo de produção das tecnologias com sua mão de obra nos países em desenvolvimento 

explorados pelas grandes corporações globais. Na análise de Fukuyama oriunda de seu livro 

Nosso futuro pós-humano: consequências da revolução da biotecnologia, o autor prevê uma 

abertura da sociedade para o aprofundamento das diferenças socioeconômicas pela via da 

genética e descreve que 

 

[...] todo o peso da tecnologia moderna poderá ser posto a servico da otimização dos 

tipos de gene que as pessoas transmitem às suas proles.  Isso significa que as elites 

sociais poderão não só transmitir vantagens sociais como também implantá-las 

geneticamente também Isso poderá incluir um dia não apenas características como 

inteligência e beleza, mas traços comportamentais como diligência, competitividade 

e assim por diante (FUKUYAMA, 2003, p. 166). 

  

Desde o panorama de maiores diferenças socioeconômicas descrito há pouco, 

resgatamos a história para refletir sobre o papel do progreso técnico irrefletido que por vezes 

cegou os caminhos trilhados pela humanidade. Aos pensadores da Escola de Frankfurt, as 

experiências ocorridas com o holocausto são um marco inconteste da capacidade humana de 

propor e executar o extermínio de milhões de pessoas sob uma justificativa científica 

fundamentada na eugenia. Muitos dão a experiência eugenista por encerrada com o fim da 

Segunda Guerra Mundial, porém, o que parece de fato ter acontecido foi uma transformação 

da eugenia em um movimento silencioso, em que a técnica cumpre importante papel. Afinal, 

nas sociedades de controle, as senhas cumprem o propósito de incluir e excluir as pessoas 

com base em suas habilitações no mundo sociotécnico.  

Com o exposto, percebemos correspondência entre aquele ímpeto “higienista” que 

empreendeu o extermínio de milhões e o ímpeto contemporâneo de modelar as subjetividades 

a partir dos valores tecnocientíficos norteados por um ideal, não mais baseado na etnia ou 

genética, mas atualmente baseado na aptidão e capacidade de se adaptar e seguir os 

mandamentos necessários para se conformar aos padrões normatizantes ofertados aos 

indivíduos.  Dentre esses valores que compõem essa nova eugenia figuram a obsessão pela 

velocidade, performance, produtividade, competitividade e eficiência maquínicas. Sobre tal 

obsessão, Baudrillard (2008) opina no sentido de que 

 

a produtividade, enquanto obsessão coletiva consignada nos livros de contas, 

desempenha antes de mais nada a função social de mito. Para alimentar semelhante 

mito, tudo é bom, mesmo a inversão de realidades objetivas, que introduzem a 

contradição nos números que a sancionam (p. 37). 

 



144 
 

 

Uma importante questão para nossa pesquisa é apontada por Paul Virilio (1999). O 

autor descreve a ciência que se produz hoje com traços dos esportes contemporâneos, 

pautados no risco, na aventura, nas exacerbações e limites que tensionam o corpo humano e o 

levam, por vezes, a morte em tantas modalidades, sendo as pessoas profissionais ou não do 

esporte31. Similarmente, a ciência segue ou dita esses passos perigosos ao caminhar da 

humanidade. Nas palavras do referido autor, encontramos consonância com nossas 

preocupações acerca do progresso que se produz, mutando ou matando o homem, por vezes, 

incapaz de acompanhar a velocidade imposta pelas mudanças, a força dos imperativos e a 

injustiça nos reducionismos e inculpações direcionadas ao humano. Essa interface da ciência 

com o esporte ilustra bem as características propagadas nesta modalidade de eugenia, pois, 

produz, tanto para os indivíduos que internalizam essas prescrições na gestão de suas vidas 

mediadas pela tecnologia, quanto para a sociedade que se constitui seguindo os progressos da 

ciência e seus produtos legitimados como racionalmente o melhor caminho existente para a 

“universal humanidade”.  

Assim, estamos todos submetidos a essa eugenia e se torna um grande desafio 

encontrar pontos de resistência e crítica para caminhos alternativos para uma humanidade que 

se paute no singular como carcterística essencial do humano, e que, consequemente, não 

possa ser eliminada das equações decisoras do nosso futuro. Melhor ainda seria, que os 

modelos de decisão não fossem pensados como equações matemáticas e cálculos, mas sim 

através da deliberação e reflexão, considerando aspectos da ética e da justiça social.  

  Abaixo verificamos, nas palavras de Virilio, um acordo sobre este componente 

comum, dessa interface com a qual o humano se relaciona e se constitui, qual seja, esporte e 

tecnociência. Em nosso trabalho, essa relação será explorada para encontrar elementos em 

outras áreas da atuação humana, como no trabalho, no consumo, no lazer, na sociabilidade e 

na própria esportividade que analisaremos. O alerta de Virilio (1999) busca nos explicar que,   

  

a exemplo de um esporte olímpico em que as drogas estimulantes e os anabolizantes 

prejudicam o sentido do esforço dos atletas pelo abuso da farmacopeia, a ciência do 

extremo desvia-se de sua paciente pesquisa da realidade para participar de um 

fenômeno de virtualização generalizada.[...] a ciência “pós-moderna” engaja-se 

agora num novo tipo de competição igualmente delirante: uma corrida aos 

desempenhos-limites nos domínios da robótica ou da engenharia genética que, por 

sua vez, arrasta os diferentes saberes para a trilha de um “extremismo pós-científico” 

que os afasta de toda razão[...] a ciência se mergulha num aventureirismo 

tecnológico que a desvirtua (p. 10). 

                                                           
31

 Advogado de 26 anos morre após completar 21km de corrina na Bahia. Globo, Rio de Janeiro, 06/04/2016. 

Disponível em: http://g1.globo.com/bahia/noticia/2016/04/advogado-de-26-anos-morre-apos-completar-21km-
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Como exposto, identificamos o fato de que a ciência e o esporte tem mostrado uma 

faceta em comum no ímpeto de superar limites e lidar com o risco, pormenorizado e 

apresentado como elemento necessário a ser superado para o estabelecimento dos feitos, 

preferencialmente grandiosos. Sejam os agentes da ciência ou do esporte, percebem os limites 

como barreiras a ultrapassar a qualquer custo, em nome do estabelecimento de records para a 

exaltação e apreciação do cálculo e posterior categorização e definição dos “vencedores” e 

dos “fracassados”. É nesse recorte que o sujeito é interpelado,  primeiramente, de modo mais 

generalista e difuso a cumprir a meta de aderir a tecnologia irrestritamente em seus campos de 

atuação para sua maior produtividade e eficiência. E, em seguida, no campo do lazer, de modo 

mais particular, é convocado a preencher requisitos com sua esportividade explorada e 

desenvolvida ao máximo de suas capacidades físicas e mentais. Em ambas as frentes, 

mutuamente influentes, a ciência respalda as máquinas como meios necessários e benéficos 

para essa relação com o homem que se modela, ou se substitui parcialmente pela automação e 

controle da máquina. 

Diferente de como o tom propagandista se coloca acerca dessas transformações na 

sociedade ao anunciar tantas vezes nos meios de comunicação os mais novos avanços e feitos 

heróicos, seja de esportistas ou cientistas, assumimos um tom mais cauteloso e desconfiado, 

ao abordar essas relações, em que o capital se entremeia de modo naturalmente focado no 

lucro. Por isso, para uma crítica deste discurso naturalizado, é importante trazer ao diálogo a 

figura do “estulto” descrita por Jurandir Freire Costa. Este descreve como estultícia a 

incapacidade de se adequar e seguir esses ideais identitários competitivos permeados pelo 

consumo sígnico com grande adesão aos produtos tecnológicos e referenciais midiáticos 

focados na visibilidade dos corpos atléticos. É preciso relativizar esses ditames que imprimem 

na subjetividade os desejos manufaturados tecnologicamente e propagados na mídia, através 

da qual o discurso publicitário inculpa os indivíduos e os relega a missão de se equipar com as 

características e os produtos ideais para sua performance otimizada com parâmetros 

inalcançaveis. Segundo Costa (2005) evidencia na definição seguinte, temos que  

 

[...] os “normais” são os que dão mostras da vontade forte. No polo oposto, estão os 

fracos, os piores, os estultos. Estultícia é a inépcia, a incompetência para exercer a 

vontade no domínio do corpo e da mente, segundo os preceitos da qualidade de vida. 

[...] O estulto ameaça pelo mau exemplo da fraqueza de vontade (p. 195). 
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Segundo Sfez (1996), hoje a eugenia se dá de maneira ajustada à sociedade 

tecnológica que criamos e é movida pela perfectibilidade da máquina como instrumento do 

progresso técnico evidenciado. O autor relata que essa demanda de atualização do homem 

permite comparar a “maquinização” do homem com a eugenia nazista. Segundo suas 

afirmações,   

 

o que impressiona desde o século XIX é a continuidade, que se pensou ter sido 

destruída pela experiência nazi. O que acabou em 1945 foi a dupla política do 

engenismo positivo ( o encorajamento dos mais aptos) e do eugenismo negativo ( a 

eliminação dos fracos). Mas o essencial continua sob a forma nobre e incontestável 

da ideologia do progresso humano. (..) essa ideologia consiste na crença na 

hierarquia da espécie (o homem no topo), na crença nas hierarquias no interior da 

espécie (alguns humanos são melhores que outros) e na crença na melhoria do 

homem e na sua perfectibilidade (p. 177). 

 

É importante ressaltar que, hoje, essa suposta perfeição buscada na integração da 

máquina ao humano é perpassada pelo mercado. Assim, podemos falar de uma idealização do 

homem-máquina via consumo de produtos tecnológicos para aparelhar o homem contra os 

problemas da sua humanidade, organicidade e falibilidade. Podemos perceber que as 

máquinas aparecem para solucionar o problema do obsoletismo do humano, seja em sua face 

técnica, programada nos instrumentos que utilizam o cálculo, o processamento e a 

transmissão de informações, seja em sua face biológica, gradualmente dominada até que seja 

dispensável em defesa da eficiência, previsibilidade e regularidade próprias da máquina.  

Sobre essa eugenia, Sibilia (2002) exprime que “[...] um aspecto iniludível dessa nova 

‘alquimia que pode dar certo’ é a sua ligação com o mercado: a nova eugenia esboça-se como 

um conjunto de produtos e serviços à venda, dirigidos ao público consumidor” (p. 17).  

Outro aspecto dessa eugenia a ser problematizado diz respeito às prescrições 

identitárias direcionadas aos indivíduos. Reunimos no decorrer deste escrito algumas aptidões 

que, dada a evolução tecnológica que experienciamos hoje, se farão decisivas para a inclusão 

ou exclusão das pessoas na cultura dominante que produz as subjetividades 

contemporaneamente. O mercado acolhe produtos tecnológicos ofertados como necessidades 

para a sobrevivência do homem nesses tempos de existência virtual. A origem e a utilização 

de tais produtos é ampla. Assim, vende-se tecnologia para o trabalho, o lazer, a saúde, a 

beleza, a sociabilidade, a comunicação, a educação, o transporte, a economia etc. A 

informatização do mundo pela via desse acréscimo tecnológico quase como uma linguagem 

universal a ser aprendida e seguida no ritmo frenético em que ela se reinventa baseada na 
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velocidade, fez com que Trivinho (2007) descrevesse o tipo essencial de aptidão para a 

contemporaneidade. Segundo o posicionamento do autor: 

 

[...] a dromoaptidão concerne às condições materiais e propensões subjetivas que, de 

acordo com o discurso tecnológico da época, precisam ser doravante totalizadas para 

se consubstanciar o leo domínio do objeto infotecnológico (completo e atualizado, 

incluindo o conjunto de softwares requeridos), da rede interativa ( língua inglesa e 

acesso wireless, via cabo ou mesmo or linha telefônica pressupostos), do estatuto 

social de ente teleinteragente, do capital cognitivo. Tais elementos funcionam de 

maneira cada vez mais cerrada, como linguagem tecnológica de acesso (senha 

infotécnicas) ao modelo predominante de existência, seja presencial (em geral, na 

esfera do trabalho e do tempo livre e lazer) seja virtual [no cyberspace, o mais 

recente universo tecnossimbólico/imaginário do multicapitalismo tardio, espaço 

renovado de atuação humana (p. 222-3). 

 

Aqui são listadas aptidões para a performance ideal na veloz sociedade tecnológica 

que demanda a participação e integração das pessoas em cada vez mais redes sociais, 

capacitação para operar sistemas, incorporar aos hábitos cotidianos o uso das tecnologias com 

suas normas de conduta, responder prontamente às notificações e “chamados” da rede, dentre 

outros. Percebemos que o corpo é objeto projetado e corrigido por próteses, idealizado como 

incansável para as atividades a que for convocado e, assim, incluímos o campo da cultura 

física aos demais.  A esses ditames propagados pelos meios de comunicação, adicionamos a 

esportividade como signo e valor a ser desempenhado pelos indivíduos em busca de uma 

performance maximizada. 

Maria Rita Kehl (2003) observa que gradualmente dominamos corpo e mente e 

desenvolvemos a capacidade para o controle sobre nossas inconstâncias, possibilitando a 

otimização do nosso tempo, cada vez mais percebido como sinônimo de dinheiro. Com foco 

na produtividade, o exercício desse controle é ofertado no mercado como meio para a gestão 

de sua vida e pode ser adquirido com o emprego de tecnologias materializadas em diversos 

produtos e serviços oriundos de variados saberes tal como farmacologia, nutrologia, 

psicologia, neurolinguística, autoajuda, coaching etc. A otimização desse controle seria capaz 

de prover ao homem as condições para a obtenção da felicidade, eliminando os possíveis 

imprevistos da vida. A autora acentua que 

 

desenvolvemos uma capacidade sem precedente de controlar o ritmo do corpo – 

sono, fome, carências afetivas e sexuais estão automaticamente submetidos às 

conveniências do tempo social. A contemplação deixou de fazer sentido. O ócio nos 

aflige, somos compelidos a ‘otimizar’os momentos vazios, transformá-los em 

trabalho ou em consumo de lazer ( p. 257). 
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Nas palavras da autora, percebemos que, tal como uma máquina, os momentos não 

produtivos da vida das pessoas perdem o sentido e são desestimulados, enquanto a 

produtividade deve ser buscada em um funcionamento ótimo. Esta otimização hoje, ao 

modelo da eficácia da máquina, é não precisar parar a produção para transformar todo o 

tempo destinado a atividades não produtivas, mas restauradoras e significativas para a vida, 

em lucro, capitalização e crescimento. Que valor tem uma máquina em seu descanso? 

Segundo a lógica capitalista vigente, que valores (se há algum) ela seria capaz de gerar ao não 

produzir? Os riscos hoje pressupostos para atingir excelência na produção parecem fazer parte 

da dinâmica do jogo neoliberal competitivo.  

O humano, visto como máquina de produzir, é motivado pelos ideais de 

superprodução e visibilidade dos atletas e empresários globais a gerar cada vez mais capital 

em uma contínua competição por performance. Em seguida, encontramos uma interessante 

associação entre esportistas e empresários e percebemos que essas duas figuras investidas de 

um heroismo se confundem, e nelas estão apoiadas muitas das prescrições identitárias 

produzidas para os indivíduos. O esportista também é gestor de sua carreira e controla sua 

imagem, produtividade e corpo. O empresário compete no mercado e tem na sua lida com os 

concorrentes o fruto de seu sucesso fnanceiro que cada vez mais se associa também à imagem 

de um esportista
32

.  Sobre essas performances que prescrevem como devemos lidar como 

nossa “maquinaria produtiva”, Lipovetsky (2005) acentua que, 

 

enquanto os atletas, os empresários e outros supervencedores posam de novos 

heróis, todos são intimados a ser superativos e operacionais em todas as coisas, a 

maximizar seus potenciais de forma e de saúde, de sexualidade e de beleza. Termina 

uma época: na que se anuncia, a sociedade é continuamente chamada a aceitar 

desafios da concorrência globalizada, o consumo, a desenvolver nossas aptidões, e 

os indivíduos, a aperfeiçoar seu saber-fazer e saber-ser. Construir-se, destacar-se, 

aumentar suas capacidades, a ‘sociedade do desempenho’ tende a tornar-se 

prevalente da hipermodernidade (p. 260). 

 

É nesse âmbito globalizado de visibilidade e supervalorização do desempenho 

permitido pelas redes sociais que este trabalho se insere para verificarmos essa relação da 

esportividade com outras atividades que norteiam o fazer humano. Pela possibilidade de 

comparação e posterior juízo de valor, a metrificação e a hierarquização das pessoas e suas 

perfomances nas mais diversas atividades parecem promover a competitividade por um lado, 

e por outro, a exclusão e alienação relativamente a esse ideal, na medida em que os indivíduos 

                                                           
32

 Para mais informações sobre essa relação empresário e esporte, verificar O Culto da Performance de Alain 

Ehremberg, 2010. 
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falham em percorrer tais passos e a seguir esses ditames da performatividade e produtividade 

aprofundados pela tecnociência e seus produtos.   

No contexto cibercultural  em que vivemos, observa-se que as comunicações na rede 

mundial de computadores são capazes de ensejar a movimentação de quantias impensáveis de 

dinheiro. Com a possibilidade de negócios online, a visibilidade e a aparência são 

fundamentais para a eficiência mercadológica de pessoas, empresas e marcas. Assim, 

consideramos importante a contribuição de David Le Breton (2005) com o conceito de 

“capital aparência”, pois, esse é um campo de afirmação das identidades no virtual, e a 

aparência cumpre papel importante para a produtividade e sucesso desejados amplamente 

pelas pessoas. A aparência exibida em vídeos e fotos é, por si só, capaz de produzir riqueza, e, 

além disso, mobiliza os indivíduos e catalisa as relações comerciais que dali se originam.  

Segundo o autor, as pessoas são movidas a constituir o     

 

“capital-aparência” cujas fontes devem ser gerenciadas da melhor maneira possível 

para que o melhor rendimento possa ser alcançado ou simplesmente para que não se 

prejudique por demasiada negligência. [...] Um mercado em pleno crescimento 

renova permanentemente as marcas que visam a manutenção e a valorização da 

aparência sob os auspícios da sedução ou da “comunicação”. Roupas, cosméticos, 

práticas esportivas, etc., formam uma constelação de produtos desejados destinados 

a fornecer a “morada” na qual o ator social toma conta do que demosntra dele 

mesmo como se fosse um cartão de visitas vivo (p. 78).   

 

Apoiados nessa ideia de um agente social, potencializado pela “personalidade” no 

mundo virtual que é constituída e assumida pelos sujeitos, buscaremos coletar de que modo os 

indivíduos se apropriam das redes sociais para compartilhar conteúdos próprios ou não, 

relacionados com a esportividade, em que podem representar em suas manifestações online 

suas performances.  

Precisamos levar em consideração o fato de que essa relação com as redes sociais e a 

internet, “máquinas comunicacionais”, tiveram início há tempos com as máquinas mecânicas 

inicialmente, elétricas posteriormente e eletrônicas em seguida. Essa relação homem-máquina 

que abordamos neste trabalho é naturalizada e muitas vezes não é problematizada. Afinal, as 

máquinas como instrumentos são de grande valia para a resolução dos problemas das do 

homem e contribuiram essencialmente para sua adaptação à natureza. Sobre o organismo 

resultante dessas relações simbióticas, Silva (2000) sumariza algumas características do 

homem-máquina, ou ciborgue, nomeclatura de sua preferência: 

 

De um lado, a mecanização e a eletrificação do humano; de outro, a humanização e a 

subjetivação da máquina. É da combinação desses processos que nasce essa criatura 
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pós humana que chamamos “ciborgue”. Implantes, transplantes, enxertos, próteses. 

Seres portadores de órgãos artificiais. Seres geneticamente modificados. 

Anabolizantes, vacinas, psicofármacos. Estados artificialmente induzidos. Sentidos 

farmacologicamente intensificados: a percepção, imaginação, a tesão. Superatletas. 

Supermodelos. Superguerreiros. Clones. Seres artificiais que superam, localizada e 

parcialmente (por enquanto), as limitadas qualidades e as evidentes fragilidade dos 

humanos. Máquinas de visão melhorada, de reações mais ágeis, de coordenação 

mais precisa. Máquinas de guerra melhoradas de um lado e outro da fronteira: 

soldados e astronautas quase artificiais; seres artificiais quase humanos. 

Biotecnologias. Realidades virtuais. Clonagem embaralham as distinções entre 

reprodução natural e reprodução artificial. Bits e bytes que circulam, 

indistintamente, entre corpos humanos e copos elétricos, tornando os igualmente 

indistintos:corpos humano-elétricos (p. 14-15) 

 

É importante ressaltar, porém, que a própria instrumentalidade dos objetos se faz 

secundária em relação so sistema de necessidades criado pela “natureza cultural-industrial” 

para o homem-consumidor e dependente de signos capazes de prover-lhe pertença social, 

dentre outras coisas. Deste modo, demandamos compreender o signo de esportividade no 

mercado e o modo como os indivíduos se apropriam dele nas redes sociais.  

Mediante esta reflexão, expomos nossa preocupação com o homem-máquina que se 

recria com a tecnologia e se evidencia em gestação acelerada pelo mercado, para pensarmos 

em favor de uma humanidade que não esteja submetida e reduzida aos valores numéricos, 

quatificáveis e produtivistas. É fundamental analisar as motivações permeadas nessa 

transformação acelerada pela adoção da tecnociência e seus produtos de modo incontestado 

para compreender e criticar as tecnociências tal como Stengers (2002) nos afirma: 

 

a crítica das “tecnociências” identifica a ‘racionalidade científica’com a 

racionalidade puramente operatória, que reduz ao cálculo e ao domínio técnico o que 

ela conquistou. Nega toda possibilidade de se distinguir entre produções científicas , 

técnicas e tecnológicas, e se refere tanto aos dispositivos sócio-técnicos que 

efetivamente  transformam as práticas humanas, como a informática, quanto às 

“visões científicas do mundo”, que reduzem, por exemplo, a realidade a uma troca 

de informações (p. 20). 

 

Entendemos que o pensamento sobre a aplicação da ciência aos objetos deva ser 

ampliado e que a possibilidade de crítica seja restaurada. Ante o que foi exposto no decorrer 

deste subcapítulo, acreditamos ter exibido elementos basilares para mostrar que a corrida 

científica empregada na sociedade se pauta em valores mercadológicos capazes de desvirtuar 

a busca por melhorias para a humanidade na lida com seus problemas. O mercado das 

inovações tecnológicas oferece prêmios aos pesquisadores e aos empresários patrocinadores 

por possibilitar o monopólio e a exploração comercial adquirida por tais pioneiros ou 

vencedores. Consonante essas ideias de que as inovações tecnológicas estão à frente da 
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produção das ciências humanas, especialmente em sua vertente crítica, Trivinho (2001) 

denuncia o momento atual das produções científicas como desprovido de crítica: 

 

[...] a ampla e inusitada suspensão, na esfera desse fazer teórico, de toda e qualquer 

preocupação com a politização da realidade, no que toca à forma corrente de 

organização desta, fincada na tecnologia de ponta, redundou num obscuro expurgo 

da crítica. A linguagem dessa proscrição é solene e encaminhada num único refrão: 

a crítica não tem mais mercado (p. 14). 

 

Em acordo com nossa linha de reflexão crítica sobre a relação do homem com a 

ciência e a tecnologia, Winner (2002) diz, de modo aparentemente trágico e irônico, que  

 

[...] o telos da ciência nada tem a ver com o atendimento das necessidades humanas 

ou o alívio das velhas aflições da humanidade [...] mas com a criação de uma 

criatura totalmente nova chamada por nomes como ciborgue, robô, super-homem, 

pós-humano ou meta-homem (p. 2). 

 

Assim, a ciência contemporânea parece trilhar caminhos limítrofes em que a ética, a 

justiça e o respeito à humanidade podem ser ofuscados por sua clara dependência dos valores 

de produtividade e eficiência que norteiam o mercado. Segundo Virilio, a prática científica 

tensiona limites de modo inconsequente, e assim põe em risco a humanidade e compromete 

sua atuação teoricamente ético-política. Deste modo, Virilio (1999) critica a produção 

científica assemelhada em parte ao esporte:  

   

Ciência do Excesso, da exacerbação, ciência-limite ou limite da ciência? [...] uma 

tecnociência sem consciência de seu fim iminente não passa de um esporte que 

ignora a si mesmo! Esportes radicais, esportes extremos, aqueles em que se corre 

voluntariamente o risco de morte, sob pretexto de se atingir um desempenho recorde 

(p.10). 

 

Fazem-se necessárias, assim, a defesa da necessidade da crítica nas produções 

científicas e a vigilância da comunidade acadêmica, em especial,  para as subversões que o 

capital pode trazer para a consolidação do nosso saber. É preciso, deste modo, exercer uma 

atitude ativa e implicada na evolução do conhecimento, de modo que os saberes ligados à 

crítica tenham relevância e se tornem capazes de propor opções que nos resguardem contra o 

possível enquecimento do progresso humanitário e contra a desinvestidura ou mesmo a 

erradicação do humano, conquanto sacrifiquemos a lucratividade ligada aos processos de 

aceleração tecnológica e cultural. O esclarecimento deveria prover a habilidade de nos 

posicionar de modo mais consciente acerca das transformações que nos implicam tão 
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essencialmente.  Em seu texto O corpo e o culto à performance na tecnocultura,  Ferraz 

(2015) assevera que  

  
[...] a visada crítica tem por fim produzir estranhamento frente a crenças e valores 

que vamos incorporando, para possibilitar nossa compreensão, o que tem por efeito 

nos retirar de uma posição de passividade ante os fenômenos e propiciar uma 

postura mais ativa, quer de endosso quer de transformação. Em vez de sofrer o 

estado de coisas, percebê-lo como inventado historicamente. Portanto totalmente 

alterável; não uma fatalidade, mas produção humana, histórica, cultural (p. 15-6). 

 

É preciso reaver nossa capacidade de assumir comportamentos mais comprometidos 

com as mudanças que podem prover às gerações futuras uma sociedade mais justa e menos 

hostil com a diferença, em especial, quando esta diferença implica autonomia perante a 

máquina tecnológica que se instala e promove a aceleração social. A supervalorização da 

máquina promoveu a depreciação do humano por seu caráter menos previsível, enigmático e 

falível.  Aprofundando esse pensamento crítico sobre a contemporaneidade e sua relação com 

a condição humana, Leopoldo e Silva (2008) prossegue expondo a ideia de que, 

 
nesse cenário deserto, a condição humana mostra sua heteronomia ética, sua 

desintegração política, sua fragmentação subjetiva, sua alienação histórica, sua 

regressão existencial, como se o propósito do homem contemporâneo fosse a 

desinvestidura do humano (p. 34). 

 

 

Em decorrência da percepção adquirida no decorrer desse escrito, consideramos 

fundamental buscar respostas que expliquem o limbo onde parecemos habitar, apáticos ao 

observar tantas transformações que se ensaiam para a humanidade nos laboratórios equipados 

do aparato tecnológico mais avançado, porém, carentes do pensamento dialético que 

examinaria aprofundadamente essas questões. Listamos mutações operadas em nossas vidas e 

sociedade com a adoção da tecnologia como solução para questões não quantificáveis do 

viver humano e, nas afirmações abaixo, percebemos que está em jogo na supervalorização da 

máquina, e sua ampla comercialização como mercadoria, é o mantenimento da aceleração 

econômica e da produtividade só atingidas com o incremento das relações comerciais.  

Com o passar das décadas, os meios de comunicação de massa com o reforço mais 

contemporâneo dos meios de comunicação de rede parecem ter objetivado e estabelecido um 

estado de homogeneização das consciências para um controle mais eficiente dos 

consumidores. Assim, constatamos o encantamento com os produtos tecnológicos 

acompanhado do silenciamento da crítica e enfraquecimento das resistências contra o 

estabelecimento desta sociedade hipertecnológica que produz “[...] indivíduos pós-modernos, 

programados pela tecnociência para pensar os mesmos pensamentos e comprar as mesmas 
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mercadorias” (ROUANET, 1987, p. 258) . A criação de produtos obedece a essa linha de 

produção cada vez mais descartável, de sorte que, as máquinas são atualizadas e ampliam sua 

atuação funcional, substituindo inclusive o humano e suas faculdades, minando qualquer sinal 

de resistência à tecnociência.  

Parte do processo de destituição do homem pela máquina é descrita por Adorno e 

Horkheimer (1991). Estes relatam que “[...] o pensar reifica-se num processo automático e 

autônomo, emulando a máquina que ele próprio produz para que ela possa finalmente 

substituí-lo”( p. 33). Em discurso semelhante, a invenção do pós-humano é descrita por 

Leopoldo e Silva (2009), assim concebendo um ser docilizado, politicamente paralisado e 

deslocado para a margem da sociedade que assiste entusiasmada ao show da máquina cada 

vez mais absoluta e, por enquanto, ainda subserviente aos poderosos criadores, que com as 

maquinarias, permanecem a explorar os outros homens. Vejamos:    

 

o processo de invenção do pós-humano é um processo de recusa do humano. Nesse 

sentido, não é propriamente algo que supera o homem, mas sim alguma coisa 

produzida por ele, pela capacidade de sua razão teórica e pela incapacidade de sua 

razão prática. Dessa maneira, a invenção do pós humano manifesta do modo mais 

nítido a dialética entre progresso e regressão de que falam Adorno e Horkheimer (p. 

87). 

  

   Como observado, esta humanidade que se desenha merece discussão para que 

tornemos esclarecidas as noções que estão disputando esse campo de verdades em que 

estamos inseridos.  Progresso e regressão formam um binômio de opostos, porém, seu 

espectro é nebuloso em um mundo reencantado pela ciência pretensiosamente benevolente e 

neutra. Para chegar a explicações sobre esse desgoverno da ciência que por vezes se volta 

contra a humanidade, compreendemos como de grande importância discutir a fundo as 

questões que estão estruturalmente instaladas no núcleo da produção científica que conduz a 

humanidade.  

Com a aliança entre mercado e ciência, temos produtos criados para o mercado e 

comunicados pelos veículos hegemônicos que garantem o ciclo de reprodução tecnológica e 

reabastecimento dos fundos para novas pesquisas e investimentos em inovações que 

retornarão para o mercado para competição pela sobrevivência. Para tal, a racionalidade 

tecnológica empreende de modo pragmático sua busca por produtividade e eficiência. 

Ao final desta discussão sobre as transformações que se projetam para o homem, para 

nossa pesquisa definimos o homem-máquina como um indivíduo prescrito para o 

aperfeiçoamento contínuo e acelerado, incorporando ao orgânico e/ou ao racional as 



154 
 

 

tecnologias que lhe proverão mais chances de sucesso medido pela produtividade. A 

tecnologia fetichizada direciona este homem ao mercado para servir-se de suportes 

identitários capazes de produzir performances eficazes, vitoriosas e exaltadas no ciberespaço. 

Deste modo, dedicaremos o último subcapítulo sobre essa discussão do homem da 

ciência, analisando sua relação com a máquina no sentido da produção; ou seja, sujeito 

intelectualmente desenvolvido, munido de máquinas, encarregado de projetar máquinas para o 

consumo e transformação do humano. Antes de problematizar o uso das tecnologias 

disponíveis por parte dos consumidores dos produtos como reprodutores das práticas 

tecnologicamente influenciadas em outros momentos deste trabalho, escolhemos 

problematizar na sequência deste capítulo o papel dos cientistas e representantes da “Ciência” 

como guardiã do melhor para a humanidade, aqueles que supomos reflexão, criticidade e 

posicionamentos éticos e justos, além de minimamente conscientes do poder empregado na 

instância Ciência contemporaneamente.  

Ao tratar da prática científica e do posicionamento que pode ser esperado dos 

profissionais com suas formações bem diversas, será preciso abordar pontos próprios de seu 

trabalho, ou seja, como a sociedade e a racionalidade tecnológica se (i)materializam para o 

pensador/pesquisador. Saber como estes têm se implicado em suas produções é de enorme 

importância por conta da indissociabilidade entre razão científica e política. Assim, 

conclusivamente, recobramos a assertiva de Marcuse (2009) que indica a necessidade da 

mudança da ciência pela transformação das necessidades humanas. A ciência projetada 

utopicamente pelo mencionado autor:   

 

[...] exigirá um novo clima, em que novos experimentos e projetos serão sugeridos 

ao intelecto por novas necessidades sociais e implicaria o desaparecimento das 

necessidades sociais de produção e produtos parasitários e desperdiçadores, de 

defesa agressiva, de competição por status e conformismo, e exigiria a 

correspondente liberação das necessidades individuais de paz, alegria e tranquilidade 

(p. 167, grifamos). 

 

 

3.2 O Fetiche da Mercadoria-Ciência, o Cientista como Mercadoria e a Dominação 

Tecnológica 

 

“A ciência (isto é, o cientista) é responsável pelo uso que a sociedade 

faz da ciência; o cientista é responsável pelas consequências sociais da 

ciência.” (MARCUSE, 2009, p. 159). 
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Este trabalho produz reflexões sobre o desenvolvimento da ciência na 

contemporaneidade, discutindo a influência dos avanços tecnológicos e seus produtos, 

considerando seus efeitos na produção da subjetividade humana, desde, principalmente, a 

crítica dos pensadores da Teoria Crítica à razão hegemônica que se desenvolveu na 

Modernidade. Com este subcapítulo, distutiremos problemas da produção científica, 

genericamente situada em universidades e centros de pesquisa, e buscar descrições como esta 

se encontra contemporaneamente nos seus aspectos ligados ao trabalho e à formação dos 

cientistas. Nosso propósito é identificar características passíveis de crítica para maior reflexão 

destas práticas, tendo em vista que aquelas produções são investidas de grande credo e 

esperança pela sociedade civil como realizadora do progresso que, como humanidade, 

devemos seguir.  Consoante Marcuse, na epígrafe, é preciso engajar e responsabilizar 

socialmente os cientistas nesta elaboração da realidade, observando atentamente os 

desdobramentos sociais das produções chanceladas pela ciência, assim como as estruturas 

condicionantes da produção científica. 

Neste terreno do fazer-ciência, também tencionamos encontrar para análises as 

manifestações da maquinização do homem-cientista permeado pela esportividade, tal como é 

sugerido no trabalho citado de Virilio (1999). Suspeitamos que seja possível um paralelo entre 

achados sobre a organização contemporânea de pesquisadores e cientistas e a esportividade na 

sociabilidade cibercultural. Desta maneira,  analisaremos este panorama de produção de 

conhecimento dotado de poder de transformação com implicações para nosso modo de viver, 

pensar e interagir em sociedade. 

Ao proceder com a crítica, nos muniremos de certa suspeita, tal como aquela 

apresentada pelos teóricos frankfurtianos, para que busquemos analisar as dinâmicas do modo 

de fazer ciência, tornando-as objeto de crítica e reflexão, com o cuidado de não redundar em 

crenças ingênuas de neutralidade ou na promoção da blindagem do discurso científico. Para 

tal, discutiremos modelos de produção científica, articulando-os ao conceito de racionalidade 

tecnológica mostrado por Marcuse (1999), atento à ideologização da tecnologia, por vezes, 

velada nos discursos científicos. Assim,  intentamos apontar alguns questionamentos acerca 

do projeto da modernidade, concebido por alguns autores como inacabado, em decorrência da 

incapacidade da racionalidade empregada de emancipar os indivíduos de seus mitos. Hoje, 

estes mitos se exprimem com a roupagem científica e tecnológica e velam os interesses 

mercadológicos que residem em seus propósitos. 
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Consideramos essa discussão a chave para nossos propósitos, por concordarmos com o 

fato de que a ciência, sendo também objeto de estudo e reflexão, passa por transformações e 

transforma. Tanto o homem produtor de saber científico, como o do senso comum, 

especialista e mero usuário consumidor, são transformados pela ciência embutida nos 

produtos materializados e no entendimento da realidade por via de conceitos abstratos.  Para 

chegarmos ao momento atual do desenvolvimento, observamos grandes  transformações nos 

produtos da ciência e nos seus objetos de estudo que implicam contínua adaptação demandada 

ao homem. Com o passar do tempo, novas disciplinas são criadas e subáreas de estudo se 

desenvolvem, ampliando o espectro do saber, produzindo ciências e descobertas com suporte 

na interação com as estruturas e instituições sociais.   

Notamos o caráter tecnológico como proponderante para criação das inovações, seja 

no processo, para o qual a tecnociência se coloca como método, seja para o seu produto, como 

instrumento tecnológico que se oferece como máquina para uso e constituição do humano em 

diversos campos de atuação. A noção de aparato indicada por Marcuse ilustra bem como os 

valores da racionalidade tecnológica se propagam na sociedade, comparecento de modo 

marcante nas produções humanas. Este apoia suas ideias em Husserl que registra em sua obra 

a ocorrência da “transformação das ciências modernas em técnicas” (HUSSERL, 1954/1976 

p. 85). Segundo ele, tal processo de “[...] tecnicização da ciência que está na base da ciência 

moderna inicia-se com a progressiva matematização da natureza operada a partir de Galileu” 

(PISANI, 2009, p.144). 

Ao abordarmos a produção de ciência, procederemos a dois apontamentos para a 

compreensão desta escolha dentro de nosso objetivo de compreender o homem-máquina e 

suas implicações. Primeiramente, em suas mais diversas formações, o cientista opera 

instrumentos, conjuntos de ideias, máquinas e metodologias, com o objetivo de ampliar as 

verdades e exprimir soluções. No seu ofício, o cientista transforma e se transforma por operar 

estes instrumentos, sejam eles conceitos abstratos para explicar a realidade ou instrumentos 

tecnológicos construídos para o consumo do ser humano. A primeira característica a ser 

expressa para discutir o modo de produção de ciência centra-se no lado do homem-máquina 

produtor de ciência. Este nos remete ao segundo ponto: o do consumidor destes produtos do 

empreendimento científico, ou seja, somos levados a refletir que a ciência se envolve na 

produção objetiva e subjetiva da realidade, e habilita-se também para direcionar a 

“virtualidade humana”, tanto no sentido do que pode vir-a-ser,  como no senso ligado ao 

mundo cibercultural.  
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Com a reflexão sobre o consumidor e a população em geral que consome ciência como 

produtos criados e o modo de explicar a realidade, obtemos a convicção da sobeja relevância 

desta instância como intermediária, mediadora e tradutora para o homem dos processos de 

investigação empreendidos pelas presquisas científicas. “Porta-voz do progresso ideal”, a 

ciência conduz, ou pelo menos deveria conduzir, o humano pelos enigmáticos caminhos, 

apontando valores capazes de auxiliar os julgamentos sobre o que é bom e ruim, o que é justo 

e injusto, e as opções possíveis para a adaptação das pessoas às mais diversas realidades.  

Destes pontos descritos como produção e recepção dos produtos científicos, 

guardamos o interesse em explorar as questões ligadas à razão da ciência e a potencialidade 

do cientista na transformação da sociedade em uma abordagem em que endereçamos aspectos 

ligados à filosofia da ciência como sendo capazes de redirecionar o progresso por via do que 

Habermas chamou de “valores regulativos” das produções técnico-científicas, repensadas sob 

uma concepção relativizada da racionalidade da ciência. Estas proposições utópicas de resgate 

do progresso humanitário como prioridade baseiam-se nas incongruências de como, o que, 

por que e para quem temos produzido ciência, de modo marcadamente tecnológico e 

mercantilizado.  Portanto, partimos de uma análise crítica da produção científica tal como esta 

se desenvolveu e se instalou, para, em seguida, retomarmos a defesa da transformação da 

ciência, apoiado em pensadores como Boaventura Sousa Santos, Pierre Bourdieu, Isabelle 

Stengers, Bruno Latour, Vladimir Safatle, Christian Laval, Pierre Dardot, dentre outros 

teórico-críticos.  

Neste percurso, inventariamos características que consideramos nocivas à produção 

científica por considerarmos prejudicadas as condições para a autonomia do cientista, 

especificamente, e para a emancipação humana, na medida em que são reproduzidas as 

modalidades de dominação baseadas na eficiência e lucratividade  próprias ao sistema 

capitalista em seu estádio mais avançado. Portanto, discorreremos acerca de pontos estruturais 

da produção científica, mas também problematizaremos as questões referentes à formação dos 

cientistas nas instituições sociais, sendo estes, em última instância, implicados por este 

processo de formulação da sociedade. Discutiremos o estado atual da produção de ciência, 

para que possamos apontar um posicionamento crítico para este modo de produção, desde as 

problemáticas assinaladas por interlocutores nossos. Assim, exercitaremos o pensamento 

dialético em busca da contraditoriedade da realidade e, por intermédio da crítica imanente, 

temos o intuito de apontar para uma possibilidade de realização de uma ciência mais coerente 

com os ideais fundantes do Estado democrático moderno. Desta maneira, queremos pensar, 

mesmo que idealisticamente, em uma sociedade melhorada para todos e mais livre. 
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Acreditando e defendendo a emancipação humana potencializada por uma ciência 

reconfigurada, endossamos o pensamento de Marcuse (2009) em seu texto A 

Responsabilidade da Ciência, conforme exprime: 

 

a ciência como um esforço humano continua a ser a mais poderosa arma e o 

instrumento mais eficaz na luta por uma existência livre e racional.(...) Tal libertação 

não será um objetivo externo ou subproduto da ciência, mas antes a realização da 

própria ciência (p. 164). 

 

Neste experimento de cunho acadêmico e objeto particularíssimo, assumimos este 

propósito de inquirir a ciência como implicada na escolha de seus empreendimentos ao fazer 

uso de critérios econômicos, por vezes mais voltada à criação de necessidades 

hedonistas/individualistas do que o suprimento das necessidades humanas que poderiam 

ensejar “[...] felicidade para o maior número de pessoas possíveis” (DARDOT E LAVAL, 

2016, p. 63). Percebemos aqui, que até o utilitarismo, de onde a máxima acima é retirada, 

também se desvirtuou e foi atualizado para um melhor emprego, de modo que ganhasse 

eficiência no mercado. Com o passar do tempo, evidenciamos uma sofisticação e uma 

homeostase atingida pelo sistema capitalista que logra gradualmente, minar ou eliminar as 

fontes de resistência e impedimentos para o fluxo do capital. 

Tal preocupação sobre a racionalidade tecnológica empregada na produção é por 

demais pertinente tendo em vista o fenômeno do obsoletismo programado. Este racionaliza e 

viabiliza produções industriais com validade reduzida e pré-limitada, deliberadamente, de 

modo que os consumidores possam consumir mais, diante da “pouca durabilidade” 

(intencional) dos objetos de consumo, sempre à espera de nova versão. Assim, podemos supor 

que, em especial, produções científicas que têm o mercado como laboratório de validação 

carreguem em seus processos produtivos essa espécie de planejamento e implementação bem-

sucedida da obsolescência no produto. Objetivam-se melhor performance da empresa/produto, 

maior lucratividade para o mercado e raramente uma melhoria de vida para o consumidor que 

poderia ser experimentada com a suspensão durável ou mesmo definitiva da necessidade da 

repetição do ato de compra para substituição do produto programadamente obsoleto. A 

obsolescência é uma técnica aplicada à produção justificada pelo caráter econômico da 

racionalidade científica empregada industrialmente. Desta maneira, podemos citar os acordos 

entre produtores para limitar a utilidade de seus produtos, tendo em vista a manutenção da 



159 
 

 

intensificação do consumo.
33

 Assim, percebemos a sistemática elaborada para a organização 

da produção, em favor da manutenção de altos níveis de produtividade e consumo, mesmo 

diante de questões ecológicas e ambientais que indicam uma insustentabilidade iminente para 

o acelerado ritmo de produção industrial. 

Ante uma normatividade produtivista conduzida em vários campos, somos levados a 

pensar que as ciências podem remeter seus produtos aos consumidores, considerando o 

alcance e pretensão de seus projetos, dentro de um espectro que vai de um polo mais restritivo 

até o mais amplo público. Assim, as problemáticas trabalhadas pelos pesquisadores podem ser 

endereçadas a um nicho reduzido de especialistas da área de estudo, ou podem almejar um 

alcance bem ampliado de pessoas, na medida em que o mercado pode ser a realidade de 

interação dos produtos científicos com os indivíduos. Em uma sociedade em que o mercado é  

árbitro e valorador das atividades, percebemos esta mercantiliazção dos produtos científicos 

como determinante da “utilidade”, no sentido de tornar usual à população, do ponto de vista 

do alcance e da eficiência mercadológica.  

Por conta disto, percebemos que as obras científicas parecem carecer de valor, pois, na 

medida em que se afastam ou não se aplicam  ao mercado, tal “desvalorização” ou não 

utilidade mercadológica relega uma série de saberes, em especial as “humanidades”, ao 

ostracismo, ao restrito intelectualismo acadêmico e à utopia crítica, enfraquecidos pela sua 

incompatibilidade de aplicação ao sistema. O mercado parece ter organizado com igual 

eficiência os segmentos produtores de crítica. Deste modo, o aspecto fetichista da mercadoria 

também opera dentro dos âmbitos mais críticos do sistema, usurpando sua força e potencial 

para o arranjo econômico. Deste modo, o mercado também abriga as mercadorias portadoras 

de crítica e resistência da ciência, submetendo-as igualmente a sua dinâmica da produtividade. 

Ao mercado, não só de produções científicas, a lucratividade é ditatorial enquanto a 

submissão é democrática.         

Parece sensato supor e, ao mesmo tempo, preocupante que a lógica da produção em 

massa e os apelos para a produtividade, própria das sociedades capitalistas industriais 

avançadas, tenham influxos também no campo das produções científicas. Os critérios de 

produtividade e as métricas sancionadoras saíram das indústrias e empresas e já estão nas 

universidades e institutos de pesquisa, tornando real e necessária a produção (com fins de 

pontuações em carreiras estruturadas, disputa por bolsas de pesquisa, recursos para eventos 

                                                           
33

 Para mais informações, ver tese de Doutorado: A Obsolescência como artifício do fornecedor para induzir o 

consumidor a realizar compras repetitivas de produtos e a fragilidade do CDC para combater esta prática; em 

https://sapientia.pucsp.br/bitstream/handle/19874/2/William%20Cornetta.pdf 
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acadêmicos, bônus pecuniários etc.) motivada por metas e não por contribuições significativas 

para o progresso humanitário, sendo este tipo de progresso ofuscado, se não esquecido, pela 

prevalência baseada na lucratividade do progresso técnico-tecnológico. Abaixo, nas palavras 

de Marcuse (2009), percebemos uma preocupação ao falar da genuinidade das intenções dos 

cientistas como separadas de seus produtos que interagem na sociedade como mercadorias, 

enfatizando a já denunciada relação entre ciência e mercado:  

 

a intenção do cientista é pura: ele é motivado pela “pura” curiosidade; busca o 

conhecimento pela busca do conhecimento. Mas seu trabalho, uma vez publicado, 

insere-se no mercado, torna-se mercadoria para ser avaliada pelos compradores e 

vendedores em potencial e, em virtude dessa qualidade social, seu trabalho satisfaz 

necessidades sociais. Além disso, através de sua relação com as necessidades sociais 

prevalecentes, o trabalho do cientista adquire um valor social; seu trabalho incorpora 

as características das tendências sociais predominantes e torna-se progressivo ou 

regressivo, construtivo ou destrutivo, libertador ou repressivo em termos da proteção 

e melhoramento da vida humana (p. 160). 

  

Na explicação de Marcuse, compreendemos seu apelo para a utilização da ciência 

tendo em vista seu valor social com os cuidados de não incorporar tendências dominantes que 

podem estar desalinhadas em relação ao melhoramento da vida humana. Uma vez que 

critérios de produtividade e eficiênca são adotados, o aprofundamento da dominação parece 

irreversível, aqueles se tornam patamares sancionadores, levados a cabo para a ampliação e 

incremento em eficiência do funcionamento da totalidade do sistema. Deste modo, a 

autonomia e a independência em relação a tais critérios tornam-se dificultadas e concebidas 

ilógicas para o sistema capitalista pautado na produtividade conduzida pela racionalidade 

tecnológica, ou, nas palavras de Marcuse (1999) “[...] todo protesto é insensato” dentro de um 

ordenamento “[...] não  apenas perfeitamente racional, mas também perfeitamente razoável” 

(p. 80). Portanto, protestos e resistências são amplamente desestimulados e punidos pelo 

caráter classificador e calculista tão difundido pelo próprio pensamento científico. 

Aprofundando este ponto de vista da impossibilidade de romper com a racionalidade 

instrumental dominante, Marcuse (1973) explica que 

 

o mundo tende a tornar-se o material da administração total, que absorve até os 

administradores. A teia da dominação tornou-se a teia da própria Razão, e esta 

sociedade está fatalmente emaranhada nela. E os modos transcendentes de pensar 

parece transcenderem a própria Razão (p. 162). 

  

Sobre a autonomia, Rouanet (2010) e Pisani (2009) posicionam-se de modo a 

reestabelecer os princípios que deveriam nortear esta prática, livre de interferências, em 
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especial do capital. Segundo Rouanet, “Do ponto de vista do cientista, a autonomia 

significava liberdade completa de pesquisa, que deveria ter como único horizonte a busca 

desinteressada da verdade, quaisquer que fossem suas consequências” (p. 361). 

Complementando, Pisani (2009) problematiza a relação econômica preponderante na ciência 

hoje, na medida em que seus produtos seguem a égide do mercado, claramente modificando 

produto e produtor da ciência. A autora ensina que:  

 

a ciência produz mercadorias na mesma medida em que produz o cientista como 

mercadoria. Assumir a responsabilidade da ciência significa restituir a autonomia do 

cientista em relação a sua própria atividade, restituir à ciência o seu próprio telos. E 

essa é uma tarefa política (p. 143). 

 

 A submissão de produto e produtor de ciência à mercantilização impõe marcas 

condicionantes para a prática científica. Com a participação do capital ditando estruturalmente 

as condições de produção de ciência, impondo suas valorações e permitindo maior dominação 

dos modos de operar com o conhecimento, observamos um conjunto de interferências 

impróprias para a ciência. As alianças feitas para o desenvolvimento científico deixam marcas 

dos interesses que promovem e patrocinam os cientistas e causam ingerência na suas 

autonomias. Recorreremos ao histórico dessas relacões entre ciência, Estado e empresas que 

se chocam no modo de produzir ciência da contemporaneidade com apoio em estudos sobre o 

produtivismo acadêmico e a política dominante de vinculação permissiva entre mercado e 

ciência. Sobre os convênios firmados com os governos e as consequencias, Marcuse (2009) 

cita Fullbright, para explicitar pontos a serem considerados problemáticos neste contexto de 

desenvolvimento da ciência. Segundo Marcuse faz referência, em um discurso, Fullbright 

afirma em primeira pessoa: 

   

Suspeito que quando uma universidade volta-se muito fortemente para as 

necessidades correntes do governo, ela incorpora um pouco a atmosfera de um lugar 

de negócios, enquanto perde a de um lugar de estudo. Suponho que as ciências são 

promovidas às custas das humanidades e, dentro das humanidades, a escola 

behaviorista nas ciências sociais às custas das abordagens mais tradicionais – e a 

meu ver mais humanas. De maneira geral, minha expectativa é a de que um interesse 

em informações vendáveis pertinentes aos problemas correntes seja enfatizado às 

custas de ideias gerais referentes à condição humana (FULLBRIGHT, apud 

MARCUSE, 2009, p. 161). 

 

 

  Com suporte na asserção anterior que, em si, já denota uma distinção entre ciências e 

humanidades, suspeita-se que estas ciências, compreendidas como as ciências naturais e 

tecnológicas, são incentivadas em proporção e intensidades diferentes, mantendo o 



162 
 

 

desequiíbrio lucrativo em que o progresso técnico se sobrepõe e anula o progresso 

humanitário. Podemos supor que os investimentos governamentais e empresariais sejam 

direcionados em grande parte para a criação das inovações tecnológicas. Similarmente, dentro 

das humanidades, supomos que haja uma prevalência dos projetos das ciências aplicadas ao 

mercado. Assim, as humanidades tornam-se também um laboratório de testagem de técnicas 

que melhor promovem a adequação do homem para a produção.  

No âmbito da Psicologia, além da citada predileção pela escola behaviorista, podemos 

apontar na história da ciência psicológica o marco do emprego de testes no contexto da 

primeira guerra mundial como movimento precursor que promoveu o crescimento das áreas 

aplicadas que serviram à guerra e posteriormente, à indústria com fins de otimizar a 

exploração das capacidades humanas.
34

 Atualmente, o fenômeno ascendente do esporte é 

expresso como uma demanda à Psicologia que se modifica também como um instrumento a 

ser utilizado em favor de administrar as performances dos atletas que buscam alto rendimento, 

este podendo se converter em lucratividade. Sobre o posicionamento da psicologia, ante 

outros saberes e sua utilização por interesses do capital, assinalamos com apoio na ideias de 

Souza (2012), que  

 

a submissão da psicologia, aos moldes históricos de outras ciências, operando a 

favor de uma lógica instrumentalista e economicista que sobrepõe o mercado às 

humanidades, quase sempre, a serviço das elites, por vezes, transforma-a na 

responsável técnica que respalda científicamente o roteiro preestabelecido de vida 

no capitalismo (p. 167). 

 

Desta maneira, entendemos que a Psicologia como área de saber também guarda 

relações possivelmente contrárias ao propósito de emancipação. A psicologia do esporte é 

uma subárea recente que conduz as universidades a incluir em suas grades curriculares 

conteúdos programáticos para capacitar o psicólogo a acolher demandas de profissionais do 

esporte em busca de melhor performance obtida por meio de efetivo domínio do corpo pela 

mente.  

Baseado na retrospectiva feita por Bianchetti e Machado (2011) para apontar na 

história os compromissos realizados entre economia, ciência e política, com o Presidente 

Roosevelt nos EUA, a primeira aliança entre governo e universidade foi situada no final da 

Segunda Grande Guerra, mediante a qual investimentos na nova ordem econômica 

estabelecida foram feitos com objetivo de espalhar as inovações desenvolvidas “[...] pela 
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economia em forma de aplicações tecnológicas” (LANGER, 2008, p.23 ). Os autores 

explicam este primeiro enlace como sendo a   

 

[...] primeira tentativa de planejamento público explícito do sistema científico de um 

país: “a planificação da educação, da ciência e da tecnologia se encontra no coração 

do planejamento da reprodução do capital” (LANGER, 2008, p. 23, tradução nossa). 

Ao longo das décadas de 1960 e 1970 investe-se em estudos, criam-se conceitos, 

teorias e consensos (no âmbito político e também acadêmico) sobre o potencial 

dessas três dimensões para gerar riqueza e bem-estar social, e também como 

estratégia para os países/regiões se tornarem competitivos economicamente (p. 247). 

 

Como citado anteriormente por Virilio (1999), com a corrida armamentista do pós-

guerra em um mundo polarizado, iniciada e estabelecida a divisão do mundo dominado por 

Estados Unidos da América e URSS, propondo seus modelos socio-econômicos, restaram 

favorecidas a aceleração da ciência e a competitiva busca por feitos que dessem aos seus 

países a hegemonia no desenvolvimento científico. Uma das contradições do progresso 

científico é explicitada justamete na organização de seus recursos e uso de seus instrumentos 

com fins de destruição. Atualizando a questão armamentista, sobre a guerra moderna, 

Haraway (2000) contribui com o entendimento de que 

 

é uma orgia ciborguiana, codificada por meio da sigla C3I (comando, controle 

comunicação e inteligência) - de 84 bilhões de dólares no orçamento militar. Estou 

argumentando em favor do ciborgue como uma ficção que mapeia nossa realidade 

social e corporal e também como um recurso imaginativo que pode sugerir alguns 

frutíferos acoplamentos (p. 41) 

 

Percebemos, assim com investimentos de tal grandeza, que os meios aprimorados 

servem a fins outros que não a felicidade e liberdade. Neste ponto, a ciência serve à barbárie e 

empresta suas tecnologias às finalidades desumanas. No capitalismo, esta carcterística sucede-

se o nome de “moratória da técnica”: “quando a técnica, da qual a humanidade esperava a 

abundância e a felicidade, portanto, a paz, se aplica especialmente à indústria da guerra” 

(ALBORNOZ, p.23, 2012). 

A conquista do espaço, o desenvolvimento de armas de destruição em massa e a 

criação de tecnologias da informação e comunicação, como a ARPNET (precursora da 

Internet), exemplificam bem a influência deste contexto histórico para a promoção da ciência 

como uma arma ou instrumento de dominação e controle de outros povos. Guerras com 

motivação ideológica aconteceram em nome desta disputa econômica pelo poder no mundo 

que se polarizava, mas também se globalizava gradualmente, tendo por fim o estabelecimento 

do capitalismo de mercado como modelo político-econômico hegemônico. Este modelo de 
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desenvolvimento espalha-se pelo globo e direciona como os países devem gerir seu “capital 

humano” de modo a torná-lo um instrumento de controle e vantagem perante os concorrentes. 

Com a associação entre inovação tecnológica e crescimento econômico e social, a ciência é 

investida de um papel mercadológico para os países. Sobre esta configuração, Bianchetti e 

Machado (2011) nos dizem que:  

   

nas décadas seguintes, tornar-se-á consenso mundial que a educação das populações 

e o conhecimento científico (capacidade de gerar novos conhecimentos e 

transformá-los em inovação tecnológica) são centrais para as economias nacionais, 

porque responsáveis pelo crescimento e desenvolvimento econômico e social. Nesse 

contexto, surge o conceito de capital humano, que correlaciona a elevação da 

educação à da renda  (p. 247). 

 

  

Desta maneira, entendemos como o incentivo à inovação tecnológica é investido de 

responsabilidade pelo desenvolvimento econômico e social, mesmo que  na dinâmica política 

empregada o primeiro se sobreponha ao segundo, tal como temos constatado nas produções 

humanas na contemporaneidade. Para explicar como os governos foram convencidos de que o 

melhor caminho para o crescimento econômico e a geração de bem-estar social era investir na 

aliança entre educação e produção de ciência, Bianchetti e Machado (2011) denunciam que 

   

por trás do avanço dessas teses nos consensos mundiais, esteve, e ainda está, nos 

bastidores, o interesse dos setores produtivos (empresariais), dissimulados entre 

nobres metas humanitárias (PARASKEVA, 2009), resultando na mercadorização da 

educação e da pesquisa (p. 249). 

 

  

No contexto atual de um gradual recuo do Estado intervencionista nas questões 

econômicas e mercadológicas, característica marcante do neoliberalismo, entendemos como 

problemático o “arrendamento” do desenvolvimento científico para o capital privado, movido 

pelo interesse de extrair o máximo lucro de seus empreendimentos. Como empresa, a ciência 

se fixa na rentabilidade de seus projetos e não na responsabilidade social, ética e melhoria das 

condições humanas. Assim, é estabelecido um conflito interior ao processo de produção de 

conhecimento resolvido comumente pela adoção de decisões empresariais permeada pela 

ética neoliberal dominante. Sobre a pregnância neoliberal neste modo de operar que 

estabelece o modelo da empresa como  ideal para pessoas e instituições, observamos que “[...] 

a grande inovação da tecnologia neoliberal é vincular diretamente à maneira como um homem 

é governado a maneira como ele próprio se governa” (LAVAL e DARDOT, 2016, p. 333). 
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Sobre essa caracterização preponderante que influencia os sujeitos e nas instituições, Laval e 

Dardot (2016) são de opinião que, 

 

do sujeito ao estado, passando pela empresa, mesmo discurso permite articular uma 

definição do Homem pela maneira como ele quer ser “bem-sucedido”, assim como 

pelo modo como deve ser “guiado”, “estimulado”, “formado”, “empoderado” 

(empowered) para cumprir seus objetivos. Em outras palavras, a racionalidade 

neoliberal produz o sujeito de que necessita ordenando os meios de governá-lo para 

que eles se conduza realmente como uma entidade em competição e que, por isso, 

deve maximizar seus resultados, expondo-se a riscos e assumindo inteira 

responsabilidade por eventuais fracassos. Empresa é também o nome que se deve 

dar ao governo de si na era neoliberal (p. 328). 

 

Na medida em que cumprem a função de padronizar as relações sociais, imprimindo 

seus valores dominantes, compreendemos como semelhantes as concepções de racionalidade 

tecnológica de Marcuse (1999) e de racionalidade neoliberal de  Laval e Dardot (2016), sendo 

esta última um incremento dos aspectos anteriormente apontados pelo Frankfurtiano.  

Carecterizam-se, pois, pela dominação com fins de aumentar a produção de modo eficaz e 

melhorado por um saber tecnológico. Perceber o engodo em que a ciência se envolve e 

denunciá-la  é condição necessária para restituir a autonomia dos pesquisadores e tensionar as 

escolhas realizadas em seus propósitos. Ao estabelecer o lucro como parâmetro de sucesso 

dentro da ciência, promovemos a desvirtuação de seus princípios nobres para com a 

humanidade. Pisani (2009) expõe esta problemática ao nos reportar que,   

 

no contexto de enxugamento cada vez maior do Estado enquanto representante das 

questões públicas, as grandes empresas se tornam o principal agente indutor das 

políticas de ciência e tecnologia: “assim, em vez de ser responsável, a ciência é 

levada a ser rentável” (Sevcenko, 2001, p. 101). Não se trata de culpar cientistas e 

técnicos simplesmente, mas de entender “como funcionam as políticas que 

controlam as decisões sobre a pesquisa e os processos produtivos” (p. 140). 

 

 Neste ponto, compreendemos que os cientistas têm figurado como peças das 

engrenagems desta sistemática orquestrada para que as empresas se beneficiem da abertura 

dada aos interesses do capital no núcleo de decisões. Como consequência desta adoção do 

modelo de empresa, os cientistas atuam de modo semelhante às organizações, moldados pelo 

ideal de empresa neoliberal competitiva, produtivista e economicamente orientada. As 

grandes empresas instalam-se dentro das universidades e organizam a produção de ciência em 

benefício próprio, procurando as soluções convenientes aos problemas de seus produtos no 

mercado. Deste modo, a universidade serve de laboratório para formação de pesquisadores e 

incremento dos produtos científicos mercantilizados. A serviço do capital privado, 
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universidades públicas e privadas são cooptadas para usar seu potêncial de desenvolvimento 

científico e tecnológico favorecendo seus investidores no mercado. Tal mercantilização da 

ciência naturaliza-se e a reflexão sobre a autonomia dos pesquisadores é menorizada. Em 

suma, constatamos que “[...] a autonomia da ciência aparece impedida exatamente por sua 

utilidade imediata e industrial” (ANTUNES, 2014, p. 42). 

Outro problema é apontado por Bianchetti e Machado(2011), ao denunciarem o fato 

de que as universidades podem estar perdendo, além de sua autonomia, também os produtos 

de seus projetos, que são explorados pelas empresas como propriedade intelectual ou patentes. 

Deste modo, tanto os cientistas quanto seus resultados estariam servindo à multiplicação do 

capital, apoiando-se na extração de mais-valia para o crescimento das empresas e não o 

desenvolvimento irrestrito da sociedade. Desta maneira, as empresas parecem assegurar que 

seus investimentos sejam recompensados de modo a garantir os monopólios comerciais e 

retroalimentar a cadeia de produção de poderosos empresários. Com esta sistemática, a 

ciência não permite uma apropriação democrática de seus produtos e ainda  impede que tais 

lucros sejam reinvestidos na “ciência pura”, comprometida com o desenvolvimento social. 

Contrariamente, as descobertas abastecem as grandes corporações focadas em explorar as 

inovações desenvolvidas. Contra essa política de exploração dos pesquisadores e da instância 

ciência privatizada, os autores se posicionam de modo a entender que  

 

são necessários dispositivos (políticas públicas) que impeçam as empresas de se 

apropriarem da força de trabalho dos intelectuais e, especialmente, de seus 

resultados, deles extraindo mais valia, o que caracteriza a subsunção da universidade 

à empresa, e descaracteriza a vocação da primeira. Afinal, a produção econômica e 

social deve ser apropriada de maneira irrestrita e não ser cativa ou privilégio dos 

poderosos da sociedade. Caso patentes de descobertas e inovações fossem custeadas 

por empresários, mas seus royalties garantidos aos pesquisadores e universidades 

que os abrigam, os lucros realimentariam a ciência, ao invés de contribuírem para a 

acumulação de capital privado (BIANCHETTI E MACHADO, 2011, p. 252). 

 

Se há pouco problematizamos o compromisso firmado entre universidades e empresas, 

expondo um foco quantitativo da ciência, em busca de aumento na lucratividade das 

atividades tecnocientíficas, sentimos necessidade de endereçar outra questão em que o cálculo 

e a quantificação se aplicam e modelam a prática dos pesquisadores nos programas de pós-

graduação no Brasil. Nestes programas, metas de produtividade são impostas por diretrizes de 

organismos internacionais, demandando adaptação dos cientistas e constituindo a cultura do 

produtivismo acadêmico. A seguir, a reforma que se deu no âmbito nacional da pesquisa em 

universidades é descrita por Borsoi (2012): 
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as ideias centrais norteadoras dessa reforma são “a modernização ou o aumento de 

eficiência” da administração pública, o que pode ser traduzido por “flexibilidade e 

redução de custos” (Sguissardi & Silva Junior, 2000). As ações adotadas durante 

esse período vêm oferecendo elementos para o surgimento de uma nova cultura 

universitária, centrada em uma lógica mercantil que tende a transformar as 

universidades em prestadoras de serviços para o mercado (p. 81). 

 

A contrapartida paga pela sociedade pela abertura da universidade e empréstimo das 

mais avançadas tecnologias científicas ao capital para a produção pode ser demasiado custosa 

no modo de liberdade humana subtraída. Docilizadas as consciências daqueles mais capazes 

de resistir e produzir mudanças significativas para a experiência humana, as forças físicas e 

intelectuais são cooptadas para a manutenção do estado vigente de exploração do homem da 

ciência, cada vez mais incapacitado de transformar o mundo com suas inovações, tornadas 

elas, também, instrumentos de dominação do homem comum. Aliada ao mercado, a ciência 

perde seu potecial questionador e libertador para se fazer tecnologia para melhor dominação 

do homem. Aprofunda-se, com efeito, a implementação da racionalidade neoliberal no seio da 

produção científica que, em tese, deveria ter autonomia e valores que norteassem a melhoria 

da vida humana.  

  

Podemos entender que essa engenharia social é atualmente composta pelos 

organismos internacionais supracitados
35

, seus diagnósticos que se transformam em 

prognósticos e seus “mapeamentos que são, de fato, prescrições. Os governos das 

diferentes nações têm abdicado de sua soberania, apoiando-se nessas orientações 

para tomar decisões que os afastam das necessidades dos povos que representam. 

Assim, também por circuitos extrauniversitários, invisíveis desde a universidade, 

foram gestadas as diretrizes que surpreenderam os integrantes da Pós-Graduação 

(BIANCHETTI E MACHADO, 2011, p. 251). 

 

Com o exposto acima, compreendemos que a produção científica mundial é 

parametrizada de modo a estabelecer critérios universais a serem seguidos pelos governos. A 

soberania dos governos é sacrificada em nome de adotar a normatizante ideia de progresso 

por esses organismos internacionais ligados fortemente ao modelo de exploração da sociedade 

capitalista com todos os seus entraves, monopólios e impedimentos ao progresso 

essencialmente humano. Observamos que os povos são remetidos a dinâmica neoliberal do 

mercado como meio de salvação e sobrevivência, uma vez que, aparentemente, a ciência se 

desprendeu de seus nobres atos e propósitos filantrópicos, avaliados como incovenientes para 

a melhor atuação e equilíbrio no mercado competitivo. A prática científica pura, autônoma e 

genuína parece ter sido “acuada” a alguns segmentos da produção de resistência tanto pelo 

lado exterior, uma sociedade neoliberal e produtivista que demanda viabilidade econômica 
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dos projetos, quanto em seu interior, nos programas de pós-graduação que submetem os 

cientistas às metas, publicações e pontuações necessárias para a obtenção de credenciamento, 

financiamentos etc. Tais circunstâncias de produção de ciência maculam o interesse “puro” do 

cientista e prejudicam o funcionamento das universidades baseado na autonomia dos 

pesquisadores e na escolha de problemáticas que deveriam ser comprometidas com o 

desenvolvimento das potencialidades humanas e  não com a lucratividade do mercado. Desta 

maneira, as pesquisas ficam descompromissadas em relação às realidades carentes de reais 

contribuições da ciência para melhorar as condições de vida em uma sociedade caracterizada 

pela desigualdade. No contexto de produção científica nas universidades públicas brasileiras, 

isto é exposto por Borsoi (2012) em seu texto Trabalho e produtivismo: saúde e modo de vida 

de docentes de instituições públicas de Ensino Superior: 

 

de certo modo, há a preocupação com o risco de se perder de vista o caráter 

acadêmico e social da produção científica, porque a relevância não está mais focada 

no resultado ou na contribuição real da pesquisa realizada – quer para a sociedade, 

quer para o mundo acadêmico –, mas em seu impacto quantitativo no currículo do 

professor e no programa de pós graduação no qual atua (p. 89). 

 

 Como instância universal guardiã da humanidade, a ciência e seus produtos são 

moldados pelas forças dominantes e estruturantes, desvirtuando seus propósitos mais dignos e 

instalando dentro de suas organizações as características da dinâmica social competitiva, 

desagregando as pessoas, minando os esforços cooperativos e solidários que daquele nicho de 

produção cientifica poderiam advir.  Borsoi (2012) prossegue com sua explicação sobre a 

realidade da produção nas universiadades e programas de pós-graduação, como campo de 

maior desenvolvimento da pesquisa: 

 

a corrida para a manutenção de bolsas de estudo ou para a obtenção de verbas com 

vistas a equipar laboratórios e salas de estudos, custear viagens a congressos etc. 

instaura uma verdadeira competição entre os docentes de um mesmo departamento 

ou programa de pósgraduação (p. 89). 

 

 Consideramos lamentável que, dentro dos departamentos e programas de pós-

graduação, sejam vivenciadas as condições há pouco descritas, em que os pesquisadores 

disputem de modo acirrado os prêmios de produtividade atribuídos segundo uma lógica 

determinada pela mercadorização dos conhecimentos. É criticável também que os critérios 

sejam alinhados ao aspecto quantitativo e produtivista da racionalidade vigente. Como 

consequência para o estado de produção científica e os pesquisadores, abaixo são descritas as 

circunstâncias preocupantes do ponto de vista da saúde do trabalhador e dos prejuízos para a 



169 
 

 

produção, da qual a sociedade depende para se guiar em tempos de tanta hostilidade, 

desigualdade e competitividade. 

 

Aos pesquisadores, resta integrar a força-tarefa da máquina científica e produzir, 

alienados do exercício da crítica e excluídos das decisões que controlam a ciência, a 

universidade, seu próprio cotidiano e a humanidade. O produtivismo acadêmico, na 

materialidade do paper, foi erigido a fetiche-mercadoria conhecimento (TREIN, 

RODRIGUES, 2010) e, em ritmo de Tempos Modernos, transformou os intelectuais 

em estressados, medicados, eficientes operários de alto padrão, seres “sem tempo” 

para a principal atribuição: analisar com rigor crítico a complexidade dos processos 

em curso (naturais ou sociais), possibilitando descortinar a lógica subjacente que 

comanda o espetáculo da história (BIANCHETTI E MACHADO, 2011, p. 251). 

 

O trabalho do cientista é flexibilizado e tensionado por melhores resultados para a 

“empresa” empregadora em uma dinâmica em que se explora primeiramente o produtor, 

objetivando-se que em seguida o consumidor possa ser semelhantemente explorado, seduzido 

a consumir signicamente os produtos frutos da ciência tecnologicamente otimizada. 

Mobilizado deste modo à produção de inovações, o coletivo de pensadores mantém-se 

distanciado de quaisquer movimentos de resistência contra uma ordem produtivista tão 

naturalizada. Paralisa-se a massa crítica e pensante, e geração após geração, com o 

desestímulo das formações em humanidades, a crítica é silenciada para que se escute apenas o 

quase-silêncio das máquinas tecnológicas que se tornam a supremacia operacionalizada para a 

produção. Em função de uma necessidade de valorização do trabalho, hoje alienado, Ricardo 

Antunes (2009) expressa que, “se a vida humana necessita do trabalho humano e de seu 

potencial emancipador, ela deve recusar o trabalho que aliena e infelicita o ser social” (p. 

232). Complementando esta ideia em defesa da capacidade libertadora do trabalho, nos 

apoiamos na leitura de Lima (2012) sobre o posicionamento de Horkheimer e dos teórico-

críticos: 

 

os representantes centrais da teoria crítica não só compartilham o esquema formal de 

diagnóstico do capitalismo como uma condição social de racionalidade bloqueada 

ou parcializada, mas também compartilham a ideia de que o instrumento adequado 

para a superação dessa condição está justamente nessa razão cuja realização está 

impedida pela organização capitalista. [...] Nos ensaios de Horkheimer é possível 

observar o conceito de trabalho humano como um potencial racional destinado a 

servir os indivíduos como uma meta de auto-realização cooperativa em uma 

sociedade livre (p. 53). 

 

Produzir, mesmo que só para obtenção de números, parece ser a norma estabelecida na 

sociedade para a obtenção do sucesso. Aqueles números, neste campo da produção científica, 

significam mais bolsas de pesquisa, mais convênios e parcerias com empresas financiadoras, 
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mais financiamento para congressos, mais patentes, mais livros publicados e mais prestígio, 

autoridade e poder. Assim, ao contrário da proposição de Horkheimer para uma 

cooperatividade entre os trabalhadores, os pesquisadores também são postos “no chão de 

fábrica” a produzir ciência e são avaliados por seus números em uma dinâmica competitiva.  

Ao abordar questões relativas aos possíveis desvios dos focos e influências exteriores que não 

deveriam determinar alguns empreendimentos científicos, Stengers (2002) faz importante 

defesa da autonomia que deveria ser resguardada para que os progressos evidenciados e as 

descobertas de fato promovessem uma ampliação do entendimento acerca dos fenômenos 

estudados capaz de direcionar avanços em campos sociais. Apoiado nestas ideias, criticamos 

também o fato de que o interesse de empresas e financiadores de pesquisas não resultasse 

predominantemente em geração de produtos científicos preparados para se tornarem produtos 

mercantis. Para Stengers (2002), 

 

que as ciências estejam plenas de impurezas, de situações em que efeitos de moda, 

interesses sociais ou econômicos desempenharam um papel, vá lá. O que suscita os 

protestos mais veementes é que seja negada toda distinção entre a “verdadeira 

ciência”, idealmente autônoma em relação a interesses não científicos, e os desvios 

em relação a este ideal, previsíveis e lamentáveis (p. 22-3). 

 

 Observamos com as contribuições da autora que ela ressalta a autonomia como central 

para a manutenção de propósitos científicos mais genuínos e livres de relações que possam 

desvirtuar os objetivos das pesquisas realizadas. Além dos desvios relacionados à estruturação 

burocratizada das instituições sociais ligadas ao fomento da pesquisa científica, outros 

aspectos se exprimem como características que consideramos negativas para o funcionamento 

do processo de produção científica. A natureza competitiva instaurada em seu cerne, a ânsia 

pelo reconhecimento, poder e sucesso e a vaidade envolvidas são algumas das características 

desta ciência que, como nos disse Virilio (1999), partilha de características com o esporte 

aventureiro, assumindo riscos em busca de desempenhos recorde, configurando-se como uma 

“ciência do excesso, da exacerbação, ciência-limite” (p.10). 

Ainda sobre os desvios mencionados, ao falar do conceito de “campo científico”, 

Pierre Bourdieu (1976) revela interessante ponto de vista para descrever e problematizar as 

relações da própria ciência com a sociedade. O Sociólogo francês nos afirma que “o universo 

‘puro’ da mais ‘pura’ ciência é um campo social como outro qualquer, com suas relações de 

força e monopólios, suas lutas e estratégias, seus interesses e lucros” (p. 122). Ele 

problematiza para o campo científico a influência própria da racionalização e, por 

conseguinte, da busca de controle orientado para os fins de sucesso; este medido por cálculo 
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de comparação e competição com pares-concorrentes no mesmo terreno. Bourdieu (1983a) é 

categórico, ao dizer que “Não há ‘escolha’ científica [...] que não seja uma estratégia de 

investimento objetivamente orientada para a maximização do lucro propriamente científico, 

isto é, a obtenção do reconhecimento dos pares-concorrentes” (p. 126-7).   

Além disto, Bourdieu (1978) descreve o campo científico fazendo intrigante analogia 

com o mercado, em que unidades semelhantes, sejam indivíduos/pesquisadores ou 

empresas/universidades, entram em competição e concorrência pelos recursos destinados 

àquele nicho de produçõ de saber. No caso da produção científica, os recursos/recompensas 

aos vitoriosos desse campo são creditados e acumulados na modalidade do que Bourdieu 

(1983a) chama “capital científico”. Vejamos em suas palavras: 

  

a tese segundo a qual produtividade e competição estão diretamente ligadas inspira-

se numa teoria funcionalista da competição, variante sociológica da crença nas 

virtudes do “mercado livre”. A palavra inglesa competition designa também o que 

chamamos de concorrência: reduzindo toda competição a competição entre 

universidades ou fazendo da competição entre universidades a condição para a 

competição entre pesquisadores, nunca nos questionamos sobre os obstáculos à 

competição científica, imputáveis à competição ao mesmo tempo econômica e 

científica que tem lugar no academic market place (p. 150). 

 

Anteriormente, neste trabalho, estávamos a criticar a interferência das cifras 

monetárias associadas às pesquisas com patrocínio das empresas, os potenciais ganhos 

financeiros dos cientistas ao realizarem suas pesquisas e remeterem seus achados ao mercado. 

De um ponto de crítica diferente, mediado pelas afirmações de Bourdieu, percebemos que a 

própria dinâmica de interação dos pesquisadores, departamentos e universidades parece ser 

estruturada de modo a incentivar a competitividade e concorrência. A identificação do campo 

científico, como espaço para disputa, rivalidade e estratégias de sucesso, traz uma nova luz 

para a ciência, marcando-a com os traços da empresa neoliberal, empenhando-se pelos 

melhores desempenhos. Desta maneira, chamamos atenção para o processo de pesquisa 

científica com estas contradições que evidenciam interesses divergentes ou mesmo opostos de 

um zelo com a humanidade. Assim, desconstituímos a percepção comum de uma ciência 

como um instrumento neutro ingenuamente associada ao pesquisador que estaria unicamente 

desvelando os fatos encobertos numa sequência de etapas determinadas pelo método que 

levam à melhor solução possível como descoberta.  

A problematização que queremos realizar não é de modo algum que as paixões, 

humanidades e visões de mundo não sejam representadas de algum modo nos feitos 

científicos marcados pela subjetividade, pois isso representaria concordar com a indesejável e 
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falaciosa separação de sujeito e objeto da ciência. A questão que denunciamos reside, 

principalemente, na operacionalização de que as subjetividades se moldem pela norma 

dominante associada a sucesso, produtividade e lucro, instaurando na dinâmica de produção a 

competitividade, quando se poderia incentivar a cooperatividade em busca de benefícios mais 

coletivos. Esta subjetividade é moldada de acordo com a instrumentalidade tecnológica 

dominante que imprime suas modulações no modo de fazer ciência. O pensamento de 

Bourdieu (1983a) é importante para a nossa crítica à sistemática operante de produção 

científica pois, para o supracitado autor, todas as práticas  

 

estão orientadas para a aquisição de autoridade científica (prestígio, reconhecimento, 

celebridade etc.), o que chamamos comumente de “interesse” por uma atividade 

científica (uma disciplina, um setor dessa disciplina, um método etc.) tem sempre 

uma dupla face. O mesmo acontece com as estratégias que buscam assegurar a 

satisfação desse interesse (p. 124). 

  

 Com os fundamentos das ideias de Bourdieu (1978), somos levados a considerar que a 

atividade científica, como qualquer outro campo, é impregnada de desejo por notoriedade e o 

aparato tecnológico se habilitou a produzir os números necessários para a atribuição de 

valores e posições. Nesta atividade produtiva, os interesses envolvidos são avaliados como 

medidas e escolhas feitas, objetivando os resultados a serem computados para o cálculo 

padronizado determinante das marcas e metas. A elaboração do saber é expressa como poder 

adquirido dentro de um campo em disputa por legitimidade para fruição de suas vantagens e 

privilégios outorgados socialmente. Desta maneira, segundo o autor, busca-se o monopólio da 

autoridade científica, constituído de poder social e capacidade técnica que se converte em 

dominação ideológica dentro do próprio campo científico. Bourdieu prossegue e complementa 

seu pensamento sobre a dinâmica de forças dentro do campo científico, reforçando a noção de 

que aquilo   

 

[...] em jogo especificamente nessa luta é  o monopólio da autoridade científica, 

definida, de maneira inseparável, como capacidade técnica e poder social; ou, se 

quisermos, o monopólio da capacidade científica, compreendida enquanto 

capacidade de falar e de agir legitimamente (isto é, de maneira autorizada e com 

autoridade), que é socialmente outorgada a um agente determinado (p. 123). 

 

A determinação de Bourdieu (1983a) de que “é preciso analisar sistematicamente essa 

retórica de cientificidade através da qual ‘a comunidade’ dominante produz a crença no valor 

científico de seus produtos e na autoridade científica de seus membros” (p. 152) é realizada 

por estas questões desviantes dos propósitos da ciência que ferem a autonomia. Além disso, 
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criticamos também a invasão da lógica produtivista no seio das universidades, a 

competitividade estimulada nos locais onde as pesquisas são desenvolvidas e a 

mercantilização da ciência e alienação dos trabalhadores-cientistas, estranhados ante suas 

produções padronizadas. Compreendemos como necessária esta busca de examinar como o 

desenvolvimento da ciência é promovido para que possamos reestabelecer condições para a 

produção científica mais “pura” que não esteja contaminada por busca de uma autoridade 

legitimadora de certos saberes, descreditando posicionamentos e saberes cientificamente 

divergentes.   

Com a competição por poder social no campo científico, consideramos importante a 

reflexão sobre a dominação de técnicas e saberes no tão diverso mundo acadêmico. 

Entendemos, com o pensamento de Marcuse a seguir, que a evolução do método científico, 

tornado tecnologia de dominação sobre “todas as esferas da cultura” implica um 

direcionamento da própria ciência como eminentemente tecnológica. Na medida em que a 

tecnologia se habilita como meio e cumpre a finalidade de se tornar o mais racionalmente 

elevado caminho para a ciência, condena a autonomia do cientista, especificamente, e do 

homem de modo geral. Sobre isto, Marcuse (1973) se posiciona:  

 

o metodo científico, que levava sempre a uma dominação cada vez mais eficaz da 

natureza, proporcionou depois também os conceitos puros e os instrumentos para 

uma dominação cada vez mais eficiente do homem sobre os homens, atraves da 

dominação da natureza. Hoje, a dominação eterniza-se e amplia-se não só mediante 

a tecnologia, mas como tecnologia; e esta proporciona a grande legitimação ao poder 

politico expansivo, que assume em si todas as esferas da cultura. Neste universo, a 

tecnologia proporciona igualmente a grande racionalização da falta de liberdade do 

homem e demonstra a impossibilidade «técnica» de ser autônomo, de determinar 

pessoalmente a sua vida (p. 154). 

 

É preciso pensar em opções à dominação intrínseca ao fazer científico. Em defesa 

desse ponto de vista, em diálogo com as ideias de Marcuse, é assinalado por Jurgen Habermas 

(1968) que “[...]em vez do ponto de vista da possível disposição técnica, surgiria o de um 

carinhoso cuidado que libertaria o potencial da natureza.[...] uma nova ciência alternativa 

deveria incluir a definição de uma nova técnica” (p. 51). Para esse feito, contudo,  Habermas 

nos indica que “[...] não se vê como poderíamos renunciar a técnica, isto é - a nossa técnica, 

substituindo-a por uma qualitativamente distinta enquanto não se modificar a organização da 

natureza humana” (p.52).  

Para um ajustamento da racionalidade que poderia conduzir ao desenvolvimento da 

humanidade e encontrar uma nova direção para o progresso, é preciso considerar que as 

racionalidades da técnica e da ciência alinhadas com as forças produtivas estão corrompidas 
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no plano político, e assim estas precisariam se afirmar não somente pela via da eficiência mas 

também pelo cuidado libertador que Habermas menciona. Com base nesta característica da 

racionalidade técnico-científica, Habermas (1968) considera “inocente” a proposta 

marcuseana por meio da qual “[...] manter-se-ia [...] a estrutura do progresso científico-

técnico, apenas se modificariam os valores regulativos” (p. 54). Neste sentido, a contribuição 

habermasiana é repensar a racionalidade científica, apontando para uma atitude de entender 

que a crítica da racionalidade deve ser ampliada por ele que se propôs a uma reformulação do 

“[...] conceito de racionalização num outro sistema de referências, para sobre esta discutir 

tanto a crítica que Marcuse fez a Weber, como a sua tese da dupla função do progresso 

técnico-científico (enquanto força produtiva e ideologia)” (p. 55). 

Ampliando e atualizando o assunto revisitado acima por Habermas, a respeito da 

relação entre a liberdade e a tecnologia, para as questões que estão implicadas neste estudo, é 

possível perceber, como já referido, que tal modelo também se aplica à dominação do próprio 

homem, tendo influxo essencialmente na produção de conhecimento ou tecnologias para a 

dominação, mais do que para a emancipação do homem. Como exemplo desta dominação 

tecnológica, entendemos que as pessoas se tornam elas mesmas objetos controlados e 

dependentes, especialmente na era atual das tecnologias digitais, quando a vida passa a ter no 

ciberespaço um ambiente de controle e submissão, constituindo interesse particular desta 

pesquisa, a ser aprofundado posteriormente. No âmbito da ciência, especificamente, 

plataformas e redes sociais são criadas para a organização dos cientistas e submissão de 

projetos de pesquisa, softwares são utilizados como método de tratamento de dados etc, e, 

assim, pouco a pouco, a utilização da tecnologia parece tornar-se condição para legitimidade 

dos estudos. Deste modo, o progresso técnico se sobrepõe às produções focadas no progresso 

humanitário e a crítica procedida qualitativamente por meio da apropriação de conceitos 

abstratos é imobilizada por ser genericamente incompatível com o uso destas tecnologias e 

avessa a esta valorização tecnológica. 

O progresso técnico-científico é força motriz para a adaptação do homem ao mundo e 

para a busca de solução dos problemas que o afligem. O uso da técnica tem dupla-face que 

deve ser levada em consideração para que ao indivíduo humano seja salvaguardado o papel 

central de ser pensante, reflexivo e crítico dos caminhos nos quais o progresso ocorre. Deste 

modo, defende-se uso racional da técnica e o resgate necessário de outros modos de 

racionalidade norteadores da aplicação técnica que devem ser trazidas ao debate. No texto A 

Ideologia da Sociedade Industrial, Marcuse (1973) sinalizava para a noção de que, “enquanto 

universo de meios, a técnica pode tanto debilitar como aumentar o poder do homem. No 
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estádio presente, o homem é talvez mais impotente do que nunca perante o seu proprio 

aparelho”( p. 256). Neste ponto, percebemos que o autor, credita a impotência do homem ao 

mau uso da técnica, deixando entender que esta pode cumprir um papel de empoderamento do 

humano não pautado na dominação, contanto que ajustes sejam feitos na racionalidade que 

reside por trás de seu emprego. Deste modo, em tão desenvolvido estádio de desenvolvimento 

tecnológico, é desejável que os fins sejam alinhados com o progresso humanitário, limitando 

a técnica como meio para obtenção daquele fim.  

Até o momento, percebemos, por meio da articulação das ideias mostradas que o 

homem e sua criatura - a ciência - são dotados de um espírito racionalizante, capaz de 

dominar e transformar seus objetos por meio da técnica. Dividido entre o êxito dos fins 

obtidos e certo receio do emprego dos meios, é por demais importante que o cientista busque 

compreensão para repensar sua práxis científica e assumir atitude mais consciente e coerente 

diante dos efeitos desta prática na constituição da realidade social.  

O culto à eficiência e à produtividade leva à adoção dessa sistemática intrumentalizada 

para outros campos, como o da sociabilidade, lazer e consumo, além do científico e do 

trabalho, permeando de cálculo e otimização quantitativa as relações antes movidas por 

valores outros, qualitativos, sensíveis e éticos. Na sociedade tecnológica, tão profunda foi a 

difusão da instrumentalidade que parece difícil conceber uma realidade por vir em que a 

produtividade não seja tão dominante.  A dominação parece ser pacificada e racionalizada 

como natural, e, portanto, imutável nesta única dimensionalidade. Sobre tal questão, abaixo, 

Habermas (1968) cita  Marcuse, afirmando que: 

 

já em 1956, [...] Marcuse chamara atenção para o peculiar fenômeno em que, nas 

sociedades capitalistas industriais avançadas, a dominação tende a perder o seu 

caráter explorador e opressor e tornar-se “racional”, sem que por isso se desvaneça a 

dominação política: “A dominação está ainda apenas condicionada pela capacidade 

e pelo interesse em manter o aparelho no seu conjunto e em o alargar”.. A 

racionalidade da dominação mede-se pela manutenção de um sistema que pode 

permitir-se converter em fundamento da sua legitimação o incremento das forças 

produtivas associado ao progresso técnico-científico, embora, por outro lado, o 

estado das forças produtivas represente precisamente também o potencial, pelo qual 

medidas ‘as renúncias e as incomodidades impostas aos individuos estas surgem 

cada vez mais como desnecessárias e irracionais (p. 47). 

 

Nas palavras de Habermas, evidenciamos o fato de que a irracionalidade em manter a 

dominação reside na justificativa do incremento das forças produtivas em sua ligação com o 

progresso técnico. Assim, prolonga-se o estado em que a humanidade é posta como refém da 

própria dominação, semelhante a uma vítima da Síndrome de Estocolmo, identificada com 

seu agressor, gradualmente idealizado por sua “gentileza desinteressada” ao guiar a 
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humanidade com seus encantos e milagres produzidos tecnologicamente como inovações no 

mercado.  

No posicionamento exposto na sequência,  o acúmulo quantitativo das novidades é 

identificado como responsável pela nossa incapacidade de sonhar e vislumbrar outra realidade 

mais livre e digna. Leopoldo e Silva (2009) expõe seu pensamento e assinala que  

 

há mesmo razões para supor que, de modo geral, prejuízos na qualidade de nossa 

existência estão relacionados à acumulação quantitativa de mudanças e 

inovações.(...) Talvez a mais notável de todas mutações tenha sido aquela que nos 

levou a descrer de sua efetividade e mesmo constatar a impossibilidade da mudança 

(p. 156). 

 

Ante tal circunstância de produção, atentamos para o futuro anunciado, em que o 

homem criador submeteu-se à sua criação máquina e, gradualmente e talvez 

irreversivelmente, se fez uma criatura dominada em suas potencialidades mais libertadoras. 

Hoje, observamos um  ser transformado em máquina, desprovido de sua capacidade de se 

humanizar pela sensibilidade e  destituído de sua fantasia transformadora movida pelo sonhos 

ainda irrealizados. Assim padece nossa virtuosidade e seguimos a marcha contínua na 

passividade com um condição de existência degradante e alienante, conformada ao aparato e, 

aparentemente, resignados com um destino inescapável ofertado pelo sistema que direciona 

nossa participação social.  Sobre um desejável posicionamento daqueles pensadores, cientistas 

ou não,  esperançosos e preocupados com a transformação de nossa realidade em um futuro 

mais humano, Soares (1997) descreve que 

 

este futuro, fatalmente, virá até nós e deve ser aquele pensado por nós como fruto 

dos nossos sonhos utópicos. Caso contrário, teremos que reconhecer que nos 

rendemos, incondicionalmente, a um suposto caminho único, só nos restando então, 

usar o álibi da negação da nossa liberdade gerado, quer por um comodismo 

autodestrutivo, quer pelo exercício de uma razão cínica que introjetamos (p. 07). 

 

Perante o prognóstico desfavorável para uma humanidade investida dos valores de 

liberdade, autonomia e solidariedade, somos animado pelo pensamento de Antunes (2014) 

que reacende uma chama de esperança na perspectiva de encontrar na crítica uma saída viável 

para essa encruzilhada mediante a qual nossa racionalidade é posta à prova. Apesar do 

panorama desalentador em que o homem está, estruturalmente dominado em sua natureza 

interior e exterior, a autora expõe suas ideias e nos traz luz e esperança: 

 

[...] a despeito das tentativas de controle da natureza externa e interna ao homem. As 

suas lacunas e contradições possibilitam que, com um olhar crítico, suas realizações 
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– aquelas mesmas que escravizam a alma humana – possam ser reelaboradas e 

utilizadas de modo a impulsionar algo que talvez seja, de fato, ‘novo sob o sol’ (p. 

16). 

 

Guiados por esta premissa da possibilidade da emancipação humana, procedemos com 

a crítica em busca de reverter o estado de precariedade sob o qual a condição humana está 

submetida, esforçando-nos para tornar essa possibilidade, hoje remota, em algo realizável. 

Como proposição para a saída desta condição, entendemos que uma abertura para uma visada 

generalista sobre o conhecimento, aliada a uma atitude reflexiva, possa resultar em uma 

frutífera possibilidade de resolução. Adotamos esse pensamento, pois entendemos que parte 

da impotência que observamos é explicada por essa fragmentação do saber mencionada 

anteriormente neste trabalho com apoio nas ideias de Rouanet. Com a separação, falta de 

diálogo, e o distanciamento entre as àreas de conhecimento, com o processo da 

superespecialização, com o incentivo das formações técnicas e desestímulo das formações em 

humanidades, foram criadas condições para desenvolvimento científico desarticulado das 

grandes questões para o humano.  

 

A ruptura entre disciplinas científicas especializadas e o pensamento filosófico é, 

então, fruto desse processo e desemboca em uma decepção para com o 

conhecimento, uma vez que como uma força, em hipótese que trabalha para 

melhorar a vida humana, tem deixado de cumprir seu papel. (..)ao suprimir o 

pensamento da ação científica, o conhecimento permanece preso às condições 

sociais vigentes e não colabora com o desenvolvimento da própria sociedade para 

além das técnicas utilizadas na indústria (ANTUNES, 2014, p. 44). 

 

Apesar de termos na sociedade evidências do grande avanço de conhecimento e a 

ciência hoje se exprimir “[...] mais rica que em qualquer época, principalmente no que tange à 

produção de conhecimento” (ANTUNES, 2014, p. 42), esta mostra-se em contradição, por 

não ter conseguido se direcionar no caminho de “sanar a miséria social e humana” 

(ANTUNES, 2014, p. 42).   Em busca de fomentar uma consciência ampliada sobre as 

implicações envolvendo a produção científica na sociedade capitalista, é importante buscar 

rupturas  com o modo dominante de fazer ciência, hoje fragmentado nas especialidades. Se, 

por um lado, a ciência é “[...] altamente diferenciada em disciplinas específicas e 

especializadas”, por outro denota-se “[...] desorganizada e caótica” (ANTUNES, 2014, p. 42).  

Desta maneira, entendemos que tal fragmentação contribui para o desequilíbrio do progresso.  

Movidos pelo desejo de transformação das práticas de produção científica correntes, 

acreditamos ser preciso ir além da resolução de problemas de cada campo. É necessário 
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promover esta revolução e quebra de paradigma tal como descrita  no texto Consolando o 

Especialista, de Paul Feyerabend (1979). Segundo este pensador,  

 

[...] não é a atividade de solução de problemas a responsável pelo crescimento do 

nosso conhecimento, mas a ativa interação de várias concepções sustentadas com 

tenacidade. Além disso, a invenção de novas ideias e a tentativa de assegurar-lhes 

um lugar digno na competição conduzem ao derrubamento de velhos e familiares 

paradigmas. Essa atividade inventiva ocorre durante o tempo todo. Entretanto, a 

atenção só se volta pra ela durante as revoluções (p. 259). 

 

Atualmente, o próprio sistema operante parece ter encontrado um modo “calibrado” de 

funcionar sem tensões que  ponham em risco a eficiência já conseguida pela dominação 

ideológica, determinando o controle calculista como imprescindível para uma 

supervalorização do campo quantitativo.  Não há equilíbrio, mas sim um ajustamento, e por 

isso falamos de uma “calibragem” para a produtividade, ao contrário de um balanceamento 

mais justo, não justificado unicamente pela lucratividade ou números.  

Discute-se que técnicas e que resultados são esperados das aplicações e tratamentos 

dos recursos, mas não há espaço para discussões que se ponham a interferir na eficiência e 

produtividade do sistema, sempre em busca de crescimento. Quaisquer discussões ou 

produções sobre a tecnicidade no âmbito qualitativo mantêm-se restritas ao âmbito das 

ciências humanas, sem influxo ou representatividade nas políticas de incentivo ao 

desenvolvimento científico. Com esse quadro incambiável, Marcuse (1999) nos indica um 

percurso de possibilidades para uma transformação social, determinando que 

   

[...] não existe a possibilidade de reverter o progresso científico, de um retorno à 

idade de ouro da ciência “qualitativa”. Por certo é verdade que uma mudança 

poderia ser imaginada apenas como um evento no desenvolvimento da própria 

ciência, mas tal desenvolvimento científico somente pode ser esperado como 

resultado de uma ampla mudança social. O necessário é nada menos que uma 

completa transvalorização dos objetivos e necessidades, a transformação das 

políticas e instituições repressivas e agressivas (p. 162). 

 

Somos, pois, lembrados por Marcuse da necessidade de uma transvalorização dos 

objetivos para uma mudança social ampla “pelas vias” da própria ciência. Ao pensar sobre 

esse ponto-chave para o redirecionamento da produção científica, Marcuse parece sinalizar 

para um panorama no qual a dinâmica da produtividade por via da dominação não seja 

fundamental para o sistema. Habermas percebe a questão de modo distinto por compreender 

que a racionalidade empregada no projeto de ciência e da técnica está ligada à dominação, 

sendo orientada pelos êxitos obtidos por via da união da decisão racional e da ação 
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instrumental. Daí surge a proposta habermasiana de repensar a natureza não como um objeto, 

a ser dominado, mas um “[...] outro semelhante livre”, a se relacionar interativamente com o 

homem, com origem na ideia de racionalidade comunicativa. Habermas acredita que  as 

patologias da razão criticadas por seus colegas frankfurtianos são próprias de um tipo de 

racionalidade repressiva, a Instrumental. A disposição técnica da ciência moderna é entendida 

como essencialmente fundamentada na dominação. Para situar seu ponto de vista contrário à 

objetividade própria da ciência que submete os objetos, natureza e humanidade, ao controle, 

Habermas (1968) baseia-se na mudança do paradigma da consciência para o paradigma da 

comunicação, buscando novos expedientes para a renovação da crítica como capaz de 

promover a emancipação humana
36

. Sobre a impossibilidade de idealizarmos uma nova 

ciência e uma nova técnica, ele afirma que,  

 

assim como não é admissível a ideia de uma nova técnica, também não pode pensar-

se de um modo consequente a ideia de uma nova ciência, já que, no nosso contexto, 

ciência deve significar sempre a ciência moderna, uma ciencia obrigada a manter a 

atitude de uma possivel disposição técnica: tal como para a sua função, assim 

também para o progresso científico-técnico em geral, não existe substituto algum 

que seria “mais humano” (p. 53). 

 

No cômputo geral da formação de cientistas que problematizamos, esta predisposição 

técnica para a dominação constituída na ciência permitiu que os técnicos se multiplicassem,  

dominando a produção tecnocientífica com apoio dos Estados e das empresas, enquanto os 

críticos foram gradualmente silenciados e enfraquecidos. Suas visões de mundo e seus sonhos 

não são compartilhados, sequer compreendidos, em uma sociedade de técnicos convictos e 

entusiasmados com a tecnicidade para guiar o progresso. Para viabilizar essa reflexão que 

intentamos para os cientistas, na qual depositamos esperança como capaz de operar mudanças 

e transformações, uma grande dificuldade encontrada é a falta de disposição para discussões 

ou reflexões que não sejam sobre a técnica em seu aspecto quantitativo, ou seja, a 

consideração ao aspecto qualitativo submete-se inteiramente a sua realização quantitaiva. A 

abertura dos campos especializados tecnicamente deveria permitir um intercâmbio maior de 

proposições que resultassem em maior equilíbrio entre os focos descritos do progresso. Em 

consonância com estas ideias, Adauto Novaes (2009) explica que 

 

a frase ‘A ciência não pensa’ não é um reproche, mas uma simples constatação da 

estrutura interna da ciência: é próprio da sua essência que, de uma parte, ela dependa 

                                                           
36

 Para mais informacões sobre a razão comunicativa concebida por Jurgen Habermas verificar o texto: ZATTI, 

Vicente. A questão da técnica e ciência em Jürgen Habermas. Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y 

Sociedad - CTS, vol. 11, núm. 31, 2016. 
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daquilo que a filosofia pensa, mas que de outra parte, ela mesma esqueça e 

negligencie o que exige ser pensado (p. 10). 

 

 Diante do avanço tecnológico que observamos, faz-se necessário que movimentações 

da ordem de um engajamento político sejam feitas para combater esse estado de negligência e 

passividade no qual nos encontramos a observar “em tempo real” nossa humanidade sensível 

ser substituída pela tecnicidade. É preciso recolher nossa capacidade de administrar o 

processo civilizatório de maneira racional, permitindo-nos, entretanto, nos despojar da 

imperatividade do controle, exercitando, portanto, uma racionalidade sensível e ética, sem o 

dominante aspecto instrumental. Sobre a importância desse recobro da direção da 

humanidade, Rouanet (2010) assim se posiciona: 

 

é preciso que haja uma inflexão a passagem para uma etapa em que o homem volte a 

ser sujeito do processo de geração e aplicação do conhecimento. A mutação que 

pretendemos deverá devolver ao homem a capacidade de ter uma visão de conjunto 

das atividades técnico-científicas sem o que a democracia seria substituída pela 

logocracia (p. 354).              

            

 A soberania política do povo parece ser um ideal desestimulado e enfraquecido, pois 

representa uma potencialidade da força social e coletiva que resta sub-desenvolvida, sem 

força e sem representatividade com aqueles poucos que detêm o poder econômico, sendo este, 

comumente, traduzido em poder político. O poder no mercado converte-se facilmente em 

representação política comprometida com uma sociedade que se transforma para aprofundar a 

exploração e modelar-se para que os fluxos de capital possam “correr” desimpedidos de leis 

ou obstáculos. Assim, observamos a manutenção de um sistema político permissivo com o 

poderio do dinheiro investido por setores empresariais da sociedade, levando a cabo reformas 

que fragilizam a coletividade e a solidariedade dos trabalhadores para intensificar a 

dominação. As mudanças significativas na esfera política capazes de proporcionar uma 

transformação das práticas entre os homens e nas instituições sociais são conduzidas apenas 

pelos valores da produtividade e da eficiência.  

Para vislumbrar mudanças qualitativas, é preciso operar uma reformulação da ideia 

geral de progresso humano, além do tecnológico. Para nos guiar neste pensamento, 

concebemos importante o apoio na definição de progresso segundo a qual “[...] pressupõe-se 

[...] ao mesmo tempo dois fatores implicados: a de que há um objetivo a ser atingido, ou pelo 

menos uma direção, e a de que tal finalidade implica um juízo de valor” (SOARES, 1997, p. 

2). Entendemos, assim, que a valoração necessária é baseada na emancipação humana, 

contrariando a dominação sobre nós naturalizada historicamente. Diante do exposto, Rouanet 
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(2010) manifesta-se em favor de um resgate do controle sobre os rumos da ciência. 

Entendemos que tal controle não reside no desejo de dominação, tal como temos criticado, 

mas no sentido de uma necessidade social que proverá ao homem a possibilidade de 

estabelecer uma sociedade mais solidária e humana para as gerações futuras em que não 

testemunhemos as injustiças e desigualdades amplamente encontradas na atual civilização. 

Nas palaras do autor, este nos explana que 

 

quanto à política, enfim, a própria sobrevivência da democracia depende da 

capacidade dos cidadãos de reassumir algum controle sobre os rumos da ciência, 

pois de outro modo haveria o risco de que uma ciência cada vez mais esotérica e 

menos inteligível para o homem comum, cada vez mais comprometida com o 

complexo industrial-militar, cada vez menos sensível aos riscos ecológicos que 

pesam sobre o planeta, usurpasse o poder decisório que numa sociedade democrática 

só pode ser exercido pelo povo soberano  (p. 367). 

 

Deste modo, percebemos com clareza a defesa feita em busca de reassegurar ao 

homem que este não esteja alienado de seu ofício, em especial, como condutor do progresso e 

o responsável por nosso futuro em sociedade. É em defesa da ética, justiça e sensibilidade que 

este trabalho se posiciona ao reaver os ideais do Iluminismo, hoje tão esquecidos, mas tão 

necessários. Necessitamos de regulações deste progresso técnico-científico já atingido e 

considerado irreversível, mas é imprescindível agora operacionalizar uma mudança 

prioritariamente no seu campo de desenvolvimento humanitário. Sobre o resgate dos valores 

norteadores do Iluminismo, Rouanet (2009) descreve:  “[...] a essência do Iluminismo é o 

amor à liberdade individual, o respeito aos direitos humanos, a tolerância, a responsabilidade 

pessoal, a abertura para inovação e progresso” (p. 190). 

Para provocar a mudança pretendida, entendemos como importante o alcance desta 

transformação como essencialmente política. Apenas por via do reconhecimento do 

tecnicismo como portador de fundamentos políticos ligados à dominação e à barbárie, 

seríamos capazes de encontrar uma racionalidade capaz de potencializar a emancipação do 

homem, hoje, dominado pelos efeitos de uma racionalidade evolutivamente instrumental, 

tecnológica e neoliberal. Sobre esta proposição de uma razão capaz de guiá-lo de modo 

cuidadoso e preocupado com sua liberdade, Marcuse (2009) aponta que 

 

não se trata de duas razões diferentes, uma pertinente à ciência, a outra externa a ela 

(sociológica ou política). Elas são essencialmente inter-relacionadas e, nessa inter-

relação, determinam o rumo do progresso científico (e sua regressão!) (p. 159). 
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Neste excerto, entendemos a ideia de razão em Marcuse como não sendo possível de 

restringí-la a um campo de aplicação unicamente. Deste modo, a razão é analisada como 

portadora de um valor preponderante que se manifesta em seu cerne independentemente de 

seu âmbito. Para contribuir com a discussão, o historiador e pensador da atualidade, Tony 

Judt (2011) posiciona-se sobre a importância do Iluminismo e a necessidade de implicação 

política para um real e qualitativo incremento da sociedade com menor dor e sofrimento para 

o ser humano, hoje cercado de desigualdade e injustiça.  Para Judt (2011), “a desigualdade 

não é apenas um problema técnico. Ela ilustra e exacerba a perda da coesão social” (p. 171).  

Ele afirma que 

 

uma das conquistas formidáveis do Iluminismo foi unir categorias morais clássicas a 

uma visão secular do progresso humano: numa sociedade bem-organizada, os 

homens não somente vivem bem, como batalham para viver melhor do que no 

passado. A ideia de progresso entrou para o léxico ético e o dominou durante boa 

parte dos dois séculos seguintes. Ouvimos ecos de seu inocente otimismo até hoje, 

quando os americanos falam com entusiasmo de se “reinventarem”. Mas, com 

exceção da ciência pura, o progresso ainda tem credibilidade para descrever o 

mundo em que habitamos? A visão do Iluminismo - com ou sem Deus como criador 

e árbitro moral -  não convence mais: precisamos de razões para escolher uma 

política em detrimento de outra. O que nos falta é uma narrativa moral: um relato 

coerente que confere a nossas ações um propósito que as transcende (p. 169). 

 

Deste modo, entendemos as implicações políticas necessárias para os 

empreendimentos “progressistas/científicos” e, ao mesmo tempo, desafiadoras, na medida em 

que o próprio apelo político ao coletivo parece opor-se ao exacerbado individualismo focado 

na dominação e produtividade com fruição altamente seletiva de bens e serviços. Ainda 

segundo Judt  (2011), “restringir nossos privilégios a nós e nossas famílias tornou-se a 

patologia da época e a maior ameaça à saúde de qualquer democracia” (p. 171). Assim, 

evidenciamos a necessidade de endereçar a probemática da desigualdade e injustiça social 

como objeto do progresso humanitário. Entretanto, é preciso, em alguma gradação, aliar-se ao 

progresso técnico para promover a transformação planificada possível, guiada por uma 

racionalidade sensível e valorada sem a primazia da economia. 

Como indicações relevantes para as nossas reflexões sobre o refatoramento do 

progresso, apresentamos algumas ideias. Na sequência, as reflexões sobre a necessidade de 

equilíbrio dos progressos que têm movido os empreendimentos científicos são sintetizadas 

por Bianchetti e Machado (2011), referenciando o trabalho de Frigotto. Os autores acentuam 

que 

 
Frigotto (1994) pode servir-nos de bússola ao mostrar que o progresso técnico e o 

avanço do conhecimento despertam interesse e servem a finalidades antagônicas, 
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“por confrontar de um lado as necessidades de reprodução do capital e de outro as 

múltiplas necessidades humanas” (p. 36). Nesse sentido [...] a questão não é de se 

negar o progresso técnico, o avanço do conhecimento, os processos educativos e de 

qualificação ou simplesmente fixar-se no plano das perspectivas da resistência nem 

de se identificar nas novas demandas dos homens de negócio uma postura 

dominantemente maquiavélica ou, efetivamente uma preocupação humanitária, mas 

de disputar concretamente o controle hegemônico do progresso técnico, do avanço 

do conhecimento e da qualificação, arrancá-los da esfera privada e da lógica da 

exclusão e submetê-los ao controle democrático da esfera pública para potenciar a 

satisfação das necessidades humanas (p. 252). 

 

 

 Consideramos interessante o entendimento de que os cientistas devam disputar o 

“controle hegemônico do progresso técnico” para restituir o caráter democrático da ciência. 

Tal revolução, como sinalizada por autores como Marcuse, Habermas, Rouanet e Leopoldo e 

Silva, tem como campo a política. Somente por intermédio de uma mudança essencial no 

modo de nos socializarmos seríamos capazes de dar conta da dominação intrínseca ao 

progresso técnico aprofundado e mantido pela racionalidade instrumentalizada e tecnológica 

da sociedade, modelada idealmente pela visão neoliberal.       

É criticável o fato de que no universo científico, a variedade de abordagens, 

entendimentos e segmentos dentro de diversos campos não permita, ou não incentive, essa 

reflexão filosófica e política sobre a técnica. Pensar sobre a técnica como um instrumento 

político de dominação perpetuado na civilização parece ser primordial para que possibilidades 

de redirecionamento das atividades humanas progressistas sejam reconfiguradas por novos 

ideais, ou ideais historicamente subestimados. Abaixo, Pierre Lévy (1993), sociólogo 

pensador das questões da cibercultura, assinala que 

 

a técnica é uma das dimensões fundamentais onde está em jogo a transformação do 

mundo humano por ele mesmo. A incidência cada vez mais pregnante das realidade 

tecnoeconômicas sobre todos os aspectos da vida social, e também, os 

deslocamentos  menos visíveis que ocorrem na esfera intelectual obrigam-nos a 

reconhecer a técnica como um dos mais importantes temas filosóficos e políticos de 

nosso tempo (p. 7). 

 

A centralidade desta discussão sobre a técnica é fundamentada por sua relação 

originalmente ligada à racionalidade da dominação. Mesmo perante um indicativo da 

potencialidade produtiva e “progressista”, uma vez estabelecidos os valores de eficiência e 

produtividade geradores de riqueza, parece irracional ao sistema permitir um retorno a um 

estado de produtividade que possibilite ao homem mais liberdade e uma manutenção do seu 

“tempo livre” para um real desenvolvimento de suas potencialidade humanas e de sua 

autonomia. O sistema ajusta-se de modo a eliminar quaisquer propensões a emancipar o 
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homem, vetando possibilidades de uma existência livre das dominações. Sobre a sofisticação 

do aparato ao atuar de modo aprimorado em virtude da sua maturação e eficácia, Marcuse 

(1973) descreve:  

 

a eficácia e a produtividade universais do aparato ao qual são subordinados vela os 

interêsses particulares que organizam o aparato. Em outras palavras, a tecnologia se 

tornou o grande veículo de espoliação - espoliação em sua forma mais madura e 

eficaz (p. 167). 

 

A racionalidade tecnológica não é adepta da autonomia e o processo de submissão 

para exploração ensejando produtividade para o sistema é a norma. As perdas, concessões e 

liberdades interferem numericamente na eficiência programada e, assim, toda compensação 

como maior adesão à máquina tecnológica que opera no social é significativa dentro do 

propósito de otimizar e melhor extrair mais-valia nos processos de produção. A racionalidade 

tecnológica voltada para a pacificação da sociedade explica a otimização da dominação 

pretendida para um melhor funcionamento do aparato. Ante toda a pregnância da palavra 

racional aderida ao que se submete ao cálculo, qualquer proposta de alteração qualitativa que 

envolva redução ou rebaixamento da produtividade leva à pecha de irracional, mesmo que a 

finalidade sejam os valores humanos de maior felicidade e liberdade para a coletividade. 

Sobre  a proposta de Marcuse de uma nova ciência, recorremos ao pensamento de Pisani 

(2009): 

 

Marcuse defende que a nova ciência só é possível enquanto resultado de uma 

transformação política nas necessidades repressivas que se reproduzem na e pela 

ciência e da emergência de novas necessidades, de paz e alegria, resultado de uma 

mudança na realidade social e sua racionalidade repressiva, uma mudança no modo 

de trabalho enquanto modo de existência e de relação com a objetividade (p. 149). 

  

 Resultante desta objetividade cega que oblitera outras possibilidades de abordagem e 

apreciação do caráter subjetivo, temos uma ciência operada por uma técnica que se 

desvinculou do aspecto humano qualitativo e aprofundou seu impetuoso atentado quantitativo 

e produtivista, em modo continuamente acelerado. Na busca de eficiência e eficácia, a 

racionalidade dominante se liberta dos valores humanos não quantificáveis ou redutíveis ao 

cálculo econômico-financeiro. Em consequência, temos uma ciência que perdeu o caráter 

cívico, primordialmente comprometido com o humano, para se tornar máquina, instrumento 

de dominação. Na sequência, o pensamento de Virilio (1999) aborda a mudança ocorrida com 

a ciência e esclarece que    
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prendendo-se menos à “verdade”, como outrora, que à eficácia imediata, a ciência 

tende doravante para o seu declínio, para sua decadência cívica...Fenômeno 

aterrador, dissimulado pelo sucesso de seus engenhos, de seus instrumentos, a 

ciência contemporânea se perde na própria desmesura de seus pretensos progressos, 

Assim como a ofensiva estratégica se esgota na extensão de suas conquistas táticas, 

a tecnociência elimina progressivamente as possibilidades de todo conhecimento 

(p.10). 

 

 Por trazer o valor velado da verdade na ciência à discussão, consideramos relevante 

articular o pensamento anterior de Virilio com as proposições de Vladimir Safatle que se 

apoia no conceito de “razão cínica” de Peter Sloterdijk para reposicionar e fortalecer a crítica 

“falida” da sociedade que se transforma como as racionalidades hegemômicas e estruturantes. 

Na contemporaneidade, Safatle (2008) identifica  “[...]o cinismo como modo de racionalização 

das múltiplas esferas de interação social” (p. 12), considerando este um “[...] problema geral 

referente a mutação nas estruturas de racionalidade em operação na dimensão da práxis” (p. 

13). Deste modo “[...] o cinismo pode aparecer como posição discursiva em várias esferas da 

vida social” (p. 13). 

 Descrito por Safatle (2008, p. 13) como elemento do processo de racionalização, o 

cinismo é caracterizado por sua relação com “interesses que não podem ser revelados”  no 

qual estaríamos diante de uma tentativa da “imoralidade travestir-se de moralidade” e, assim, 

resultaria em uma versão de “máscara da insinceridade”. Contextualizando a mutação dessa 

racionalização, o autor assinala:  

 

[...] a partir de um certo momento histórico, os regimes de racionalização das esferas 

de valores da vida social na modernidade capitalista começaram a realizar-se ( ou, 

ao menos, começaram a ser percebidos) a partir de uma racionalidade cínica. [...]Se 

há uma razão cínica é porque o cinismo vê a si mesmo como uma figura da 

racionalidade. Para o cínico, não é apenas racional ser cínico, só é possível ser 

racional sendo cínico; enquanto processo de racionalização (p. 13).  

 

Em outra frente de crítica à ciência que temos (re)produzido, semelhante denúncia é 

feita sobre a razão, desde o ponto de vista de Boaventura de Sousa Santos. A razão, 

considerada cínica para Sloterdijk e Safatle, é caracterizada por Santos (2002) como 

indolente, ou seja, aquela que de modo presunçoso e descuidado se aplica aos objetos, 

considerando que o desenvolvimento do conhecimento ocorre com o controle, negligenciando 

a emancipação como parte dessa formulação do saber científico.  

Com base no pensamento do Filósofo português, consideramos, em suas obras A 

crítica da razão indolente (2002) e  Um discurso sobre a ciência (1995), que se faz necessária 

uma reflexão aprofundada sobre a razão hegemônica no campo da ciência que leve a cabo a 

mudança desse paradigma da técnica como instrumento de dominação e seu modus operandi 
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próprio das ciências que examinam seus objetos de modo indolente, arrogante e desvinculado 

da realidade que constituem. Essa mudança crítica se faz imprescindível, em especial, quando 

temos o homem e a sociedade em transformação como objetos de nossos anseios sob 

influência dos produtos de uma atividade científica sob a égide do mercado O aumento de 

nosso conhecimento está condicionado à abertura deste terreno balizado pelo econômico e 

tecnológico para interação com outros saberes. Semelhante a Marcuse, ao acreditar que a 

mudança de paradigma da razão científica seria possível apenas com uma mudança política 

profunda das necessidades sociais, Santos (2010) advoga em favor de uma transformação da 

racionalidade condutora da ciência e do progresso: 

 

[...] uma racionalidade mais ampla e mais cosmopolita do que a razão moderna 

ocidental, uma racionalidade que dê conta da diversidade epistemológica do mundo. 

Já antes definira a razão ocidental como uma razão indolente, cuja indolência é 

responsável pelo imenso desperdício da experiência social de que se alimentam 

todas as formas de pensamento único (p. 16). 

 

Dependente dessa nova investidura numa ciência crítica, ética e politicamente mais 

humana, as ciências sociais exercitariam o devir de se recolocar como centrais e, diante da 

evolução das ciências naturais e tecnológicas, seria possível restituir sua autonomia em tempo 

hábil para frear o aprofundamento do processo tecnocrático que está em pleno curso. As 

circunstâncias atuais inaugurariam um momento ímpar de potencialidade crítica no qual toda 

uma gama de estudo sobre ciências já estaria disponível para estabelecer profunda 

transformação. Segundo Bruno Latour, em sua obra Jamais fomos Modernos, estas condições 

para uma análise mais ampliada se estabelecem na medida em que pela visada sobre a 

interação dos saberes e a história de construção deles, acessaríamos as condições histórico-

sociais para uma melhor compreensão e posterior direcionamento de nossos esforços na 

produção de conhecimento. Latour (2009) entende que,  

 

pela primeira vez nos estudos sobre as ciências, todas as ideias relativas a Deus, ao 

rei, à matéria, aos milagres e à moral são traduzidas, transcritas e obrigadas a passar 

pelos detalhes do funcionamento do instrumento. Antes deles, outros historiadores 

da ciência haviam estudado a prática científica; outros historiadores haviam 

estudado o contexto religioso, político e cultural da ciência; mas ninguém até então 

havia sido capaz de fazer os dois ao mesmo tempo (p. 26).  

 

Assim, a recuperação da capacidade crítica faz-se necessária para que o homem tome 

parte na elaboração de sua humanidade. Além disto, é preciso passar a investir na ciência 

valores éticos e políticos que em plano secundário em relação ao lucro, à eficiência e à 

produtividade. Faz parte dessa transformação da ciência a ideia de Santos (1987) de que “[...] 
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todo o conhecimento científico-natural é científico-social”, pois as produções científicas não 

podem ser desvinculadas de suas realidades. Assim, as escolhas de seus objetos de estudo e as 

contriubuições geradas não podem ser atribuídas ao acaso ou aos encaminhamentos da 

tecnologia. Uma consciência ampliada dos cientistas é possível para que estes se engajem em 

propósitos sem desvios ou interesses, com implicações para a manutenção da sociedade como 

campo de dominação e exploração das vantagens obtidas nos empreendimentos da ciência. A 

crítica cumpre um papel importante para que o esclarescimento volte a desmistificar a 

irracionalidade dentro da própria ciência. A seguir, concordamos com o posicionamento de 

Novaes (2009), ao criticar o modo como a prática científica é procedida em um “vazio de 

pensamento”. Este nos relata e propõe que  

 

[...] a revolução tecnocientífica tem a capacidade de calcular, pesar, predizer mesmo 

alguns movimentos, mas tudo isso acontece no vazio do pensamento. Se o 

pensamento tem a capacidade de esclarecer, de conferir sentido ético e político às 

ações humanas, à ciência cabe apenas verificar suas consequências (p. 11). 

 

Neste excerto, é defendido como necessidade o repensamento do papel da ciência que 

produzimos hoje e seu mister em relação ao homem que se transformará no amanhã, como 

efeito do progresso. Desta maneira, entendendo como a verificação do desenvolvimento 

científico é de grande importância, nosso estudo busca apontar justamente para essas 

consequências já em curso para que possamos buscar um balanceamento no sentido de 

assumir o caráter político necessário para a transformação da sociedade em um lugar mais 

democrático. É preciso manter vigilância e crítica sobre a ciência e a atividade científica e 

refletir criticamente sobre a modulação do progresso eminentemente técnico-tecnológico. 

Consideramos de suma importância indicar como caminho uma nova ideia de razão que seja 

capaz de conduzir a humanidade de maneira mais solidária e ética, em oposição ao modo 

instrumental, tecnológico, neoliberal e cínico que denunciamos como impeditivo de uma 

realização humana mais livre de dominação e exploração em nome do capital. Em 

consonância com estas ideias de buscar os indicativos para uma nova razão, possivelmente 

desenvolvida por meio de algumas ideias aqui já expressas, Pisani (2009) destaca em sua 

reflexão que para “fazer a crítica da razão repressiva exige a representação de uma nova ideia 

de razão que guie a práxis por meio de um julgamento histórico realizado a partir das 

condições dadas e das possibilidades que são negadas” (p. 149).  

Na retomada de algumas ideias expressas neste subcapítulo, verificamos um 

desmembramento ou fragmentação de campos da ciência, o que permitiu a técnica se 



188 
 

 

desenvolver de modo independente e sem o juízo fruto das reflexões sobre quais seriam os 

melhores objetivos para a humanidade e que valores norteariam esse progresso. A reflexidade 

e a criticidade dos cientistas parecem ser desestimuladas,  desempregadas e, assim, 

permanecem imobilizadas, seja pela restrição à produção de teoria para superespecialistas, 

seja pela falta de capital acadêmico para legitimar suas proposições. Com efeito, as 

formulações críticas das humanidades restam debilitadas, sem o poder para legitimar e 

empreender mudanças efetivas, sem representatividade política contra o “assalto” do 

quantitaivo e econômico, impossibilitando o direcionamento de um progresso científico 

democrático, eticamente amparado e coerente com posicionamentos em prol de um progresso 

humanitário. Nas formações das pessoas, encontramos essencialmente capacitações técnicas e 

constatamos que nossas capacidades foram todas catalogadas e reproduzidas para um uso de 

dominação, na materialização da máquina que, como exprime Habermas (1968), fomos 

dominados na seguinte sequência evolutiva, até anular o nosso intelecto: 

 

o gênero humano teria projectado uma a uma, ao nível dos meios técnicos, as 

componentes elementares do circulo funcional da ação racional teleológica, que 

inicialmente radica no organismo humano e assim, ele seria dispensado das funções 

correspondentes. Primeiro, reforçaram-se e substituiram-se as funções do aparelho 

locomotor (mãos e pernas). Em seguida a produção da energia (corpo humano), 

depois, as funções do aparelho dos sentidos (olhos, ouvidos, pele) e, por fim as 

funções do centro de controle (do cerebro) (p. 53). 

 

 Habermas sinaliza para a evolução técnica como domínio da capacidade 

instrumentalizada para prescindir do próprio homem na realização daquelas tarefas. 

Complementarmente, em nome da dominação possível sobre os pares na operação das 

máquinas ou na exploração dos homens, Marcuse reporta-se a uma progressão do âmbito 

individual para o social, instalando no social o que chama de aparato, baseado na 

racionalidade tecnológica, incorporada da dominação técnica. Ele nos fala também que a 

máquina logo se tornou a “estrela” da produção, secundarizando o trabalho humano, tornado 

mero instrumento. Em outras palavras, Marcuse (1979) denota que “sob o domínio do 

princípio do rendimento, Corpo e Alma tornam-se instrumentos de rendimento do trabalho 

alienado” (p.50). Na continuidade desse pensamento, Marcuse refere-se ao deslocamento do 

homem para a margem do processo de produção, submetendo-o e alienando-o dos produtos de 

seu trabalho e subtraindo sua potencialidade de realização pelo trabalho. Nas palavras de 

Marcuse (1999): 
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a contribuição do operário que opera na indústria mecanizada é tipicamente de um 

serviçal, de um assistente, cuja obrigação é manter seu ritmo afinado ao do processo 

da máquina e auxiliar, manipulando corretamente, os pontos onde o processo da 

máquina seja incompleto. Seu trabalho suplementa o processo da máquina em vez 

de fazer uso dela. Ao contrário, o processo da máquina é que se utiliza do operário. 

O aparelho mecânico ideal neste sistema tecnológico é a máquina automática (p. 

78). 

 

De modo sintético, situamos nossos interesses em investigar os processos históricos 

condicionantes de modos de racionalidade que promovem a dominação cada vez mais 

sofisticada do homem. Percebemos ao longo das discussões que a máquina tecnológica se 

posiciona como modelo da gestão pessoal e da sociedade. As racionalidades repressivas se 

reciclam e se reinventam para aprimorar as capacidades de submeter o homem às demandas 

do capital. Discorremos brevemente sobre a legitimação e a hegemonia de racionalidades 

caracterizadas por seus fundamentos de dominação que se alastram marcando cinicamente, 

com a “sonoridade de suas razões” (HABERMAS, 1984, p.24),  nossa “forma de vida que 

funda-se na partilha de um padrão de racionalidade que se encarna em instituições, 

disposições de condutas valorativas e hábitos” (SAFATLE, 2008, p.12; grifamos). 

Por via da implantação da racionalidade científica vigente e sua constante ampliação 

programada nos sistemas e instituições sociais visando à melhoria e superação contínua, o 

homem estabeleceu para o seu destino um perigoso plano de transformação e “evolução” pela 

via da técnica. Intrigantemente, parecemos assistir a este espetáculo tal como vemos um 

reality show em que a humanidade encena e faz o papel de um trágico Frankstein. 

Posicionamo-nos contra essa passividade e a pacificação ou naturalização dessa problemática 

transformação que está em jogo. Afinal, segundo Novaes (2009), “O rigor mecânico do 

tecnicocientífico ganha todos os domínios da vida. Ou seja, não refletimos ou não pensamos o 

que acontece. Existimos apenas” (p.11). 

Preocupados quanto às mutações sob as quais a humanidade transita ante o avanço da 

tecnociência, finalizamos esse subcapítulo retomando uma profecia sobre o futuro da 

humanidade. Deste modo,  levamos a sério e tememos pela concretização da profecia 

posterior de Wittgenstein, que nos alerta para o perigo iminente da insubordinação da ciência 

aos valores éticos e humanitários que poderiam impedir ou frear nossa destruição. Assim, 

almejamos nossa transformação em condutores responsáveis, engajados politicamenete e 

conscientes das produções capazes de tornar a realidade menos hostil, competitiva e repleta de 

sofrimento pelas desigualdades sociais:  
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não é desprovido de sentido, por exemplo, acreditar que a época científica e técnica 

é o começo do fim da humanidade; que a ideia de grande progresso é uma ilusão que 

nos cega, como aquela do conhecimento finito da verdade; que, no conhecimento 

científico, nada existe de bom e desejável que a humanidade, que se esforça por 

alcançá-la, precipita-se numa armadilha” (WITTGENSTEIN, 2004, p.51-2). 

 

Para a continuidade de nosso trabalho e análise sobre a constituição do homem-

máquina que nos instiga,  percebemos que os processos de racionalização são determinantes 

para constituir a sociedade com implicações para a formação subjetiva dos indivíduos 

interagentes com os dispositivos e aparatos sociais predominantes. Como discutimos ao longo 

do capítulo, a máquina se impõe como modelo e imprime marcas significativas condicionadas 

a transformar psíquica e socialmente os sujeitos em um contato tecnologicamente mediado. A 

tecnologia é propagada e opera mudanças em várias esferas da vida humana. Na sequência, 

Marcuse /descreve esta propagação para os âmbitos do lazer e do descanso e indica o caminho 

que seguiremos nos desdobramentos deste estudo sobre a esportividade.  

 

O processo da máquina pede um treino consistente na apreensão mecânica das 

coisas e este treino, por sua vez, promove uma programação da vida, um grau de 

compreensão treinada e uma estratégia ágil em todas as formas de ajustes 

quantitativos e adaptações. A mecânica da submissão se propaga da ordem 

tecnológica para a ordem social, ela governa o desempenho não apenas nas fábricas 

e lojas, mas também nos escritórios, escolas, juntas legislativas e, finalmente, na 

esfera do descanso e lazer (p. 82). 

 

Fundamentado neste posicionamento, compreendemos como importante seguir essa 

trilha da maquinização que até o momento foi problematizada como consequência do 

trabalho, em geral, e da produção científica, especificamente. Suspeitamos, porém, que os 

processos de racionalização identificados com a lógica de dominação também aufiram 

expressão em atividades comumente ligadas ao tempo livre do trabalho,  hoje igualmente 

configurado por produtividade, eficiência e consumo. Para o posterior desenvolvimento destas 

ideias sobre a esportividade, pressupomos, de saída, que esta comporta características que 

favorecem a manutenção e intensificação de racionalidades que ao longo deste trabalho temos 

compreendido e criticado por seu caráter controlador, reduzindo as potencialidades de 

libertação e autonomia. Supomos que esta esportividade se manifeste de diversos modos 

perpassando questões ligadas ao lazer e ao consumo, mas também ao mundo da produção e do 

trabalho, por encontrarmos no fenômeno do esporte contemporâneo características atribuídas 

a empresas, denotando certa idealização desta racionalidade esportivista.   

Na perspectiva de  uma espécie de racionalidade hegemônica, a ser analisada e 

caracterizada em nosso estudo, somos levados a compreender que como tal, esta teria força de 
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determinar tendências de desenvolvimento, por conseguir “[...] implementar modos de 

conduta e valoração que realizam a normatividade intrínseca ao processo de reprodução 

material da vida na fase atual do capitalismo” (SAFATLE, 2008, p.12). Presumimos, por via 

do recurso ao estudo do contexto sociocultural de estabelecimento do esporte, poderemos 

encontrar características que favoreceram a sua quase universalização como prática cultural. 

Como produto e produtor da sociedade, o fenômeno da esportividade contemporânea é um 

relevante constituinte da subjetividade e buscaremos evidenciar esta aliança entre a 

esportividade e a racionalidade tecnológica que se misturam à maquinaria para produzir um 

ser identificado com essa normatividade.  

Em busca de evidenciar o aparato totalizante produtor de homogeneizados no recorte 

elegido do homem-máquina, compreendemos que a permeabilidade dos temas centrais 

tecnologia e esporte, em nossa pesquisa, sugere que são fortes empreendedores de 

racionalidades identificadas com a dominação. A facilidade de transitar de modo fluido e 

adaptável entre tantos campos da atuação humana parece indicar a eficiência da esportividade 

como tecnologia, no sentido do emprego de uma racionalidade que condiciona uma série de 

aspectos da vida humana.  

No contexto da sociedade tecnológica, acreditamos que esse fenômeno da super-

valorização do esporte, a ser explorado, tem desempenho de excelência na contabilidade para 

a  manutenção e intensificação das condições de exploração do homem em favor do capital. 

Verificaremos, assim, de que modo essa esportividade pode se exibir em diversas facetas 

como tecnologia para a submissão, exploração e padronização dos indivíduos, subtraídos de 

suas potencialidades de emancipação e realização.    

Deste modo, analisaremos em seguida as condições históricas relevantes de 

estabelecimento do esporte  como um grande fenômeno cultural em na sociedade globalizada, 

atentando para suas relações com a Indústria Cultural e a racionalidade tecnológica 

dominante. Consideramos importante este recorte para a compreensão do homem-máquina, 

por entendermos que a constituição da subjetividade humana é condicionada por suas 

interações socioculturais em distintos âmbitos. Assim,  tanto no trabalho quanto fora dele, 

podemos identificar traços da esportividade, modulada por um certo tipo de racionalização 

hegemômica ali positivada.      

Com os aportes teóricos contidos neste subcapítulo, posteriormente exploramos alguns 

exemplos da rede mundial de computadores, com o intuito de expor o modo como os 

cientistas se organizam e como a tecnociência pode reproduzir, no interior da própria ciência, 
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analisando em redes sociais de pesquisadores, os princícios de rendimento, performance e 

eficiência, para produzir e submeter ao cálculo a produção de conhecimento.  

Pensamos que as condições históricas de gestação da ciência e dos cientificismos 

subsequentes mantêm relação íntima com as características esportivas que buscamos 

encontrar nas manifestações humanas nas redes sociais. Posteriormente, exploramos essa 

interface ligada ao trabalho dos produtores de conhecimento nas redes sociais para cientistas e 

pesquisadores, verificando como nesses ajuntamentos online a dinâmica competitiva pode ser 

pensada pela perspectiva da esportividade. Com isso, extraimos reflexões sobre a 

transfiguração evidenciada do “amor pela humanidade” dos devotos da ciência à (OU da) 

competitividade, mostrando que a ciência não está imune à calculabilidade e ranqueamento 

próprios do esporte competitivo super racionalizado que permeia outros campos.  
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4. SIGNOS DE ESPORTIVIDADE - A COMPETIÇÃO, O ESPORTE E O IDEÁRIO 

DE SUCESSO 

 

“Desconfiai do mais trivial, na aparência singelo. E examinai, 

sobretudo, o que parece habitual. Suplicamos expressamente: não 

aceiteis o que é de hábito como coisa natural, pois em tempo de 

desordem sangrenta, de confusão organizada, de arbitrariedade 

consciente, de humanidade desumanizada, nada deve parecer natural, 

nada deve parecer impossível de mudar.” (Brecht) 

 

Sensibilizados pelo poema inspirador “Nada é impossível de mudar”, neste momento 

do trabalho remetemos nossas preocupações à naturalidade com que o campo do esporte é 

eventualmente tratado, apresentando-o por vezes como se fosse um segmento da cultura mais 

livre e indeterminado por fatores socioeconômicos. Movidos por esta desconfiança partilhada 

entre os frankfurtianos e Brecht, buscamos analisar de que modo as práticas relacionadas ao 

esporte podem se oferecer ao homem como um constituinte desta “humanidade 

desumanizada” que se projeta, segundo nossas hipóteses, tendo a máquina hipertecnológica 

como modelo ideal.  Nas palavras de Bourdieu, buscamos elucidar “[...] os processos que são 

responsáveis pela transformação da história em natureza, do arbitrário cultural em natural” 

(BOURDIEU, 2008, p. 8). 

Descrevemos anteriormente, o que consideramos alguns excessos da racionalidade 

focada no cálculo e na aceleração tecnológica que ensejem produtos sob medida para o 

mercado, e, seja na forma de mercantilização de um saber técnico ou sua aplicação, a máquina 

capitalista se expande e gera mais-valias, elevando o modo de funcionamento da máquina ao 

status de ideal para o homem. Portanto, criticamos a manipulação tecnológica da humanidade 

motivada por interesses mercadológicos fundamentados no monopólio comercial das 

inovações baseadas nos novos saberes da Biotecnologia, Engenharia Genética e Inteligência 

Artificial dentre outros, para que, neste capítulo, investiguemos a esportividade como um 

preponderante valor identitário. Enquanto aquelas ciências se voltam para descobertas na 

Biologia e na Genética como campo de modificação do homem, tencionamos compreender as 

modificações subjetivas da adoção dos ideais de esportividade mediados pela tecnologia, 

resultando também nos recursos técnicos para a modificação objetiva do corpo, via 

procedimentos cirúrgicos, dietéticos, corporais, digitais etc.  

Em razão do interesse de trazer à análise o signo de esportividade no homem-máquina 

na sociedade tecnológica que definimos, dedicamos este capítulo à discussão sobre a 

esportividade como vetor prevalente de produção de subjetividade. Após descrevermos a 
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racionalidade tecnológica que direciona as produções científicas e presentifica-se em  outros 

campos ligados originalmente à produtividade, buscamos nos habilitar para verificar de que 

modo esta racionalidade se manifesta no polo do tempo livre do trabalho. Consideramos 

relevante a problematização feita sobre os produtos da tecnologia, por entendermos que a 

racionalidade dominante na produção não se limita ao trabalho (uso da técnica) e à produção 

de técnicas como mercadoria científica sobre a qual escrevemos. O direcionamento de nosso 

estudo ao terreno do esporte busca privilegiar as atividades que, por estarem primordialmente 

desvinculadas do campo da produção, historicamente são subestimadas, e permanecem pouco 

exploradas como nos diz Elias (1992) sobre o estado de limitação de estudos a um terreno 

“[...] estreito de actividades sociais, apesar da ideia de Sociologia enquanto ciência que trata 

das sociedades em todas as suas dimensões” (p. 15). Ainda sobre a escassez de estudos sobre 

o esporte, Elias (1992) explica que    

 

o abandono da sociologia do desporto tem sido uma das consequências dessa 

situação. Além do mais, a sociologia orientou-se para o campo restrito dos aspectos 

“sério” e “racional” da vida, o que teve como efeito que o divertimento, o prazer, o 

jogo, as emoções e as tendências “irracionais” e “inconscientes” do homem e da 

mulher tivessem merecido escassa atenção no âmbito da teoria e da investigação 

sociológicas (p. 17). 

 

Assumimos um posicionamento teórico-metodológico com amparo no qual 

consideramos importante proceder a uma minuciosa descrição dos tipos de atividade humanas 

que podem ser pensadas tendo como origem o binômio trabalho-lazer, entretanto, sem ter 

nossa discussão determinada unicamente a estes setores e a este dualismo reduzido. Como 

assinalado anteriormente neste trabalho, consideramos em nossas observações a 

caracterização da contemporaneidade que produz o “[...] embaralhamento das oposições 

binárias claras e distintas, (...) promoção de hibridismos/(con)fusões e de inversões” 

(TRIVINHO, 2001, p. 44). Portanto, nos munimos de cautela ao propormos uma análise que 

tem como ponto de partida esses dualismos trabalho-lazer, tempo de produção-tempo livre no 

primeiro momento,  a complexa constituição da ordem psíquico-somático em um segundo 

subcapítulo e, por último, o binômio praticante-espectador, fazendo uma ponte com os meios 

de comunicação tecnológicos. Tangente ao nosso objetivo, observamos também indícios de 

como os âmbitos público e privado se exprimem, hoje, sem clara distinção, corroborando a 

ideia da dificuldade de análise dos dualismo contemporâneos. Neste último exemplo, em 

especial, com o advento das redes sociais a serem descritas no capítulo seguinte de análise dos 

signos de esportividade. 
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Deste modo, escolhemos dedicar parte do capítulo à exploração de conceitos ligados 

ao uso do tempo que permitirão melhor entendimento sobre estas noções que hoje aparecem 

em nossa realidade de um modo confundível e por vezes indistinto. Com um estudo mais 

cuidadoso, buscaremos estabelecer uma crítica que nos permita perceber a racionalidade 

embutida em processos vinculados tanto à produção e ao trabalho, quanto ao consumo e ao 

tempo livre do trabalho. Sobre esta abordagem que nos orienta,  Elias (1992) adverte para a 

noção de que 

 

o divulgado estereótipo tradicional, expresso em frases que rapidamente chegam aos 

lábios, tais como “trabalho e lazer”, foi elevado, deste modo, sem exame crítico, ao 

estatuto de axioma científico. Alem disso, a familiaridade tende a obscurecer a 

imprecisão dos dois conceitos de “lazer” e “trabalho”. Da forma como o problema se 

situa no presente, as características que os distinguem um do outro estão longe de 

ser nítidas. Ambos os conceitos foram distorcidos por uma herança de juízos de 

valor. O trabalho, de acordo com a tradição, classifica-se a um nível superior, como 

um dever moral e um fim em si mesmo; o lazer classifica-se a um nível inferior, 

como uma forma de preguiça e indulgência. Este, aliás, é identificado com 

frequência com o prazer, ao qual também se atribui uma avaliação negativa na 

escala de valores nominal das sociedades industriais (p. 106). 

 

 

Assim, compreender a elaboração dessa atividade humana socialmente ligada ao 

lúdico, à brincadeira, à fantasia e à criatividade permite-nos questionar que transformações 

ocorreram com o avanço em paralelo da sociedade industrial. Tencionamos compreender as 

determinações sócio-historicas ligadas ao esporte que nos possibilitam articular a um outro 

viés macro, que é objetivado favorecendo uma visão amplificada e generalista sobre os 

fenômenos contemporâneos. Assim, ao analisar o fenômeno da esportividade no homem-

máquina no contexto da cibercultura, observaremos as evidências empíricas com o traço da 

esportividade no mundo hipertecnológico, mas não unicamente em curso no tempo liberado 

do trabalho. Ou seja, pesquisaremos acerca do contexto histórico das modificações das 

atividades de tempo livre para observar de que modo a racionalidade com foco na eficiência e 

desempenho, originalmente identificada com o âmbito da produção, transfigura-se para as 

atividades em que o homem deveria experimentar mais liberdade para se realizar e que 

gradações de esportividade são percebidas em searas de natureza não esportiva. 

Hoje, com o apoio das tecnologias da comunicação, em especial das redes sociais, a 

esportividade se constitui como um modelo dominante de compreensão das atividades 

humanas organizadas de modo a estimular os indivíduos a uma espécie de corrida/maratona 

na constituição de sua identidade. De antemão, definimos como compreenderemos o 
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fenômeno da esportividade e seus signos como nosso objeto de estudo e, assim, justificar as 

perpectivas de análise do objeto que escolhemos.  

Portanto, atribuímos à esportividade o conjunto de atividades que direta ou 

indiretamente se relaciona com a atual expressão cultural resultante do processo histórico de 

adoção do esporte em seu mais avançado estádio como suporte identitário. Por parte das 

pessoas, tecnologicamente sofisticam-se as apropriações deste valor 

esportivo/atlético/aventureiro como um eficaz significante das atividades humanas capaz de 

“treinar” o indivíduo para o sucesso na sociedade tecnológica e neoliberal.  

Assim, ao falarmos desta expressão histórica e culturalmente evoluída do desporto, a 

esportividade, nela assumimos os avanços tecnológicos com seus influxos na comunicação, 

sociabiliade, produtividade, consumo e corporeidade. Por este caráter difuso, de graus de 

esportividade em aproximações e distanciamentos do esporte em si, e por sua manifestação na 

maneira de virtualidade cibercultural em publicações que almejam representar sucesso, 

consideramos que teremos acesso apenas aos signos desta esportividade. Deste modo, ao 

utilizarmos esta noção de signo, com base no que Baudrillard chama de valor-signo, estamos 

remetendo nossa análise à lógica prevalente do consumo em sociedade. Sobre a natureza do 

signo e a lógica de consumo que permeia a sociedade, Baudrillard (2008) ensina que 

 

raros são os objetos que hoje se oferecem isolados, sem o contexto de objetos que os 

exprimam. Transformou-se a relação do consumidor ao objeto: já não se refere a tal 

objeto na sua utilidade específica, mas ao conjunto de objetos na sua significação 

total. A máquina de lavar, o frigorífico, a máquina de lavar louça, etc., possuem um 

sentido global e diferente do que têm como utensílios. [...] os objetos se manifestam 

como encadeamento de significantes, na medida em que se significam um ao outro 

como super objeto mais complexo e arrastando o consumidor para uma série de 

motivacões mais complexas (p. 15-6; grifamos). 

 

Em decorrência desta grande evolução tecnológica e comunicacional, a esportividade 

“recomenda” que os indivíduos, além de consumidores dos espetéculos esportivos, se 

fizessem, também, eles mesmos, protótipos de atletas a exibir suas marcas no mundo da 

virtualidade. Estas são conseguidas mediante o empenho investido em atividades ou hobbies 

que revelam o pertencimento demandado pelos indivíduos nos mais diversos “grupos 

psicológicos” (FREUD, 1927/1996a) organizados com as características próprias da dinâmica 

dos grupos tal como descrito por Freud. Suspeitamos que estes grupos são permeados pela 

esportividade, ainda que os objetivos do grupo não sejam identificados claramente com o 

esporte, a exemplo do grupo de apreciadores de cerveja que se socializa pelo aplicativo 
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Untappd37. Segundo divulgação da rede social, “Quanto mais cerveja você experimenta, mais 

moral ganha.” Deste modo, entendemos haver uma sociabilidade mediada pela tecnologia, 

impulsionada pela esportividade e direcionada ao consumo. Demais exemplos, a seguir, 

elucidarão essa questão. 

Entende-se que a sociabilidade das pessoas é organizada tecnologicamente como um 

desempenho esportivo a ser observado como conquistas de trabalho a exemplo dos bancos de 

dados Linkedin, plataforma lattes, academia.edu, research gate; conquistas esportivas em si 

como em aplicativos de corrida, treino, natação, equipamentos esportivos-tecnológicos; 

conquistas da estética do corpo tal como visto comumente nas páginas do Instagram; 

conquistas do sexo a exemplo de aplicativos como tinder, grinder, scruff
38

; e conquistas de 

lazer  expressas no facebook, aplicativos de hobbies, check-ins. Além disso, percebemos que 

os homens-máquina também contam com o  apoio de profissionais treinadores capazes de 

ensinar às pessoas a domar os ímpetos de preguiça, indisciplina e irresponsabilidade, que nos 

impedem de atingir nossas metas e marcas em busca da felicidade no mundo real e virtual. 

Como exemplo deste fenômeno, observamos a grande ascensão dos serviços dos coaches na 

interface mercadológica fronteiriça com a Psicologia Clínica. Deste modo, hoje temos uma 

legião de clientes “treinados” em busca de melhores performances nas suas vidas, e, também, 

de aspirantes a treinadores, profissionais que se capacitam com as técnicas do direcionamento 

das vidas alheias ao sucesso heterônomo e padronizado.    

Nossa tese é de que no processo de civilização em que o tempo do homem se dividiu 

entre tempo de produção e tempo livre, a esportividade como valor foi capaz de melhor se 

ajustar à racionalidade tecnológica e neoliberal demandada para uma otimizada modalidade 

de dominação na sociedade capitalista. Hoje, como um vetor de produção de subjetividade, 

hipotetizamos que a esportividade é vivenciada em diversos âmbitos que permitem direcionar 

o homem à competitividade, ao consumo, à gestão de si como uma empresa que encara riscos 

                                                           
37

 “Objetivo da nova rede social é compartilhar os momentos que se passam na mesa do bar”.Untappd: O 

foursquare da cerveja. Globo, Rio de Janeiro, 2016. Disponível em: 

http://revistagalileu.globo.com/Revista/Common/0,,EMI316090-17770,00-

UNTAPPD+O+FOURSQUARE+DA+CERVEJA.html acessado em 12/07/2017.  
38

 “[...] o Grindr e o Scruff se destacam e se popularizam como aplicativos para dispositivos móveis que visam à 

resolução da paquera entre o público gay, bissexual ou chamado simpatizante. Esses aplicativos são baseados 

em GPS que permitem localizar possíveis parceiros sexuais e informam aos usuários a distância entre si, com 

uma margem de erro de 30 metros. O objetivo é promover a mobilidade virtual e geográfica entre sujeitos 

conectados.” (p. 113) in COUTO, E.S., SOUZA, J.D.F. e Nascimento, S.P. Grindr e Scruff:Amor e Sexo na 

Cibercultura in RIBEIRO J.C., BRAGA, V., SOUSA, Paulo Vitor (orgs.). Performances Interacionais e 

Mediações Sociotécnicas. Salvador; EDUFBA, 2015. 
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de modo destemido, naturalizando o estado de concorrência global entre sujeitos imbuídos da 

racionalidade empresarial e esportivista.  

Para que possamos levar a discussão do âmbito da produção à contextura do tempo 

livre do trabalho, será necessário observarmos de que modo estas atividades se positivaram na 

realidade e que arcabouço conceitual nos auxiliará em melhor compreender a esportividade 

manifesta e tecnologicamente mediada na contemporaneidade.  

Neste capítulo, temos o objetivo de apontar elementos históricos ligados ao esporte e 

suas vinculações com os valores mercantis encontrados no signo contemporâneo de 

esportividade e, para levá-lo a cabo, escolhemos abordar o esporte segmentando nossa 

discussão em três subcapítulos: 4.1) A sociogênese do esporte: histórico de transformações 

nas atividades de tempo livre; 4.2) Desportização e suas implicações para a racionalidade e 

para a corporiedade; e 4.3) Esporte e Comunicação: as tecnologias para a globalização do 

esporte como fenômeno cultural de massa. Tal sistematização almeja o desenvolvimento de 

uma discussão compartimentada com os focos descritos há pouco, contudo, acreditamos que a 

tarefa de separar radicalmente as discussões se torna impossível por ser um fenômeno 

multifacetado, portanto, pressupomos que algumas temáticas possam se sobrepor e se 

imbricar em certos momentos.  

De tal sorte, nesta primeira parte, será preciso abordar alguns conceitos relacionados 

ao esporte para que possamos melhor articular e atualizar esses entendimentos com as 

expressões da esportividade em redes sociais que coletaremos para análise. Tempo livre, ócio, 

lazer, jogo, cultura física, desporto/esporte, ginástica e desportização conformam alguns 

destes conceitos que nos possibilitarão compreender como o esporte, em tão pouco tempo, se 

tornou um fenômeno cultural praticamente universal. Assim, buscaremos elencar 

características socioculturais que gradualmente se desenvolveram ao longo da evolução da 

sociedade capitalista avançada e contribuíram para a elevação do esporte ao destacado 

patamar valorativo nos dias de hoje. 

Posteriormente, discutiremos as implicações da esportividade para o corpo e o 

psiquismo das pessoas. Percebemos que  a racionalidade do esporte modifica o modo de 

pensar dos indivíduos, relacionando-se harmonicamente com a racionalidade neoliberal 

difundida amplamente. Além disto, as práticas esportivas mostram-se hoje como meio para a 

constituição de corpos modelados, seguindo uma estética atlética dominante como referência. 

Assim, o genérico conceito de esporte congrega aspectos corporais e mentais que se tornam 

referências ao homem para como se ajustar à sociedade mutante em que convivemos 

“disputando” os espaços mais do que os compartilhando.  
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Se, hoje, o estético, a preocupação com o corpo e a visibilidade são enfoques 

marcantes da vida na cibercultura, entendemos que o esporte participa dessa dinâmica de 

formação do homem de modo significativo. Ou seja, o esporte é capaz de traduzir 

eficientemente em mentalidade e corporeidade o ideal da sociedade do consumo 

hipertecnológico em que vivemos e catalisar a produção dos corpos e das biografias 

constituídas mediante o consumo sígnico, levando em consideração a mentalidade necessária 

para a sobrevivência na sociedade produtivista.   

Por último, endereçaremos às questões ligadas à comunicação de massa para discutir a 

propagação do esporte como este vetor constituinte de nossa subjetividade. Neste ponto, 

percebemos que o esporte dialoga com o grande público em seus espetáculos globais, 

reforçando a posição do humano como receptor/espectador deste fenômeno e transformando-o 

objetiva e subjetivamente. Com este tópico, introduziremos questionamentos da cultura de 

massa relacionada ao esporte que formarão base para a discussão da temática da cibercultura a 

ser explorada como objetivo posterior.   

 

4.1 A sociogênese do esporte: histórico de transformações nas atividades de tempo livre. 

 

Nesta pesquisa, demandamos uma maior compreensão sobre o recente fenômeno de 

culto à esportividade em suas variadas expressões a serem observadas em nosso estudo como 

manifestação cibercultural das pessoas em sites de redes sociais. Com o grande impulso dado 

pelos meios de comunicação de massa no século XX e, posteriormente, pelos avanços na 

comunicação em rede no florescer do novo milênio, tal como a tecnologia em si, o esporte 

parece ter se naturalizado na sociedade, firmando-se como grande foco de atenção e objeto a 

ser consumido. Tais circunstâncias sugerem que busquemos desvelar de que modo e por quais 

características o esporte se fez tão popular e difundido, evitando aceitar essa naturalização 

como aleatória ou desvinculada do modo de funcionamento da sociedade como um todo. 

Somos inclinados a creditar esta profusão de práticas esportivas com sua racionalidade ao 

sucesso destas em gerar lucratividade por via de seus produtos e serviços, mas também 

através do seu signo de esportividade hipotetizados como um vetor estruturante da realidade 

positivada. Assim, buscaremos nas características do esporte, como produto constituído 

socioculturalmente, possíveis explicações para sua capacidade de mobilizar de modo intenso 

as pessoas e as coletividades. Sobre este desenvolvimento do esporte na sociedade capitalista, 

Cavalcanti (1984) corrobora nossa percepção ao nos afirmar que:    
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o esporte moderno assumiu características inteiramente diversas do esporte 

praticado na antiguidade e na idade média ao se transformar numa instituição social 

nova, perfeitamente integrada ao modo de produção industrial. Como fenômeno 

social, o esporte depende das forças econômicas, políticas e ideológicas que lhe dão 

a sua dimensão histórica (p. 39). 

 

 

As influências ora descritas, do esporte como elemento cultural de entretenimento e o 

sistema capitalista em expansão contínua e acelerada, indicam-nos um caminho a ser 

percorrido para a investigação destas semelhanças e relações paralelizadas ao processo de 

industrialização pelo fluxo da cronologia histórica. Assim, pressupomos uma constituição 

concomitante entre o esporte moderno e a sociedade que o lapidou no decorrer das mudanças 

generativas da civilização. Sobre esta ampla difusão do esporte na sociedade atual, guardamos 

ressalvas e consideramos importante mantermos  questionamentos “[...] quanto aos valores 

humanos e sociais deste fenômeno para desenvolver uma visão crítica do fenômeno 

esportivo” (BRACHT, 1997, p. 6; grifamos).  

Prévia à nossa descrição dos aspectos que transformaram o esporte no fenômeno 

contemporâneo, apresentaremos alguns conceitos para melhor situar as atividades esportivas 

como aquelas desenvolvidas fora do tempo do trabalho. Deste modo, a priori, é feita a 

primeira distinção, relativa ao caráter produtivo que a atividade do trabalho encarna, contudo, 

a atividade esportiva, majoritariamente, não. Como em nosso estudo temos o foco de analisar 

a esportividade no homem médio, levaremos em consideração o esporte profissional apenas 

como fonte de influência para o público e como parte do contexto global de expressividade do 

esporte, produto e produtor na sociedade. Assim sendo, não serão incluídas em nossa análise 

as manifestações desta esportividade em celebridades do esporte, ainda que tenhamos o 

entendimento de sua contribuição ao quadro de supervalorização do esporte por via da 

comunicação direcionada às massas. Sobre a distinção feita entre aqueles que usam da força 

física para o trabalho em outras atividades e no esporte, nos é explicado por Elias (1992) que, 

apesar de ambos exigirem esforço físico, exercício do corpo e até poderem conter um aspecto 

competitivo entre trabalhadores, a principal diferença reside na voluntariedade ao realizar a 

atividade esportiva. Afinal, a pessoa estaria se engajando na atividade por sua escolha e 

interesse. Além disto, Elias (1992) acrescenta uma importante distinção entre as atividades 

produtivas e as de lazer, ao nos informar que, 

 

em certos aspectos, todas as actividades de um indivíduo tem outros indivíduos 

como quadro de referência; noutras, o quadro de referência é o proprio agente. No 

caso das actividades de trabalho, o equilíbrio entre estes dois aspectos inclina-se a 

favor do primeiro, no caso das actividades de lazer, a favor do último (p. 139). 
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Essa citação evidencia uma questão interessante a ser refletida: mesmo que supondo 

maior liberdade no campo do lazer em comparação à área do trabaho, aquele permanece 

referenciado às outras pessoas, ainda que em uma condição distinta ao trabalho. Portanto, para 

as atividades de lazer, pressupomos uma maior autodeterminação, ainda que, em teoria, se 

remeta aos outros em grau menor.    

Consideramos importante, neste ponto de nossa organização argumentativa, adicionar 

breve discussão sobre os termos dúbios que se referem àquilo que não é trabalho.  Com isso, 

objetivamos apontar alguns entendimentos de autores que dissertaram sobre esta temática e 

que nos darão suporte em nosso esforço de falar sobre o esporte. Ao mesmo tempo, 

demonstraremos a dificuldade de encontrar consensos simplificados nesta seara com limites 

turvos entre os conceitos de ócio, tempo livre e lazer que assemelhadamente se opõem à 

atividade produtiva no tempo do trabalho, causando certa imprecisão e usos subvertidos dos 

termos. Em decorrência disso, procedemos a exposição sobre o dualismo ao qual nos 

debruçaremos posteriormente, a saber, trabalho-lazer. De início, com apoio nas ideias de 

Hannah Arendt (1991) em sua obra A Condição Humana, ela afirma que 

 

a mesma tendência de reduzir todas as atividades sérias a condição de prover o 

próprio sustento é evidente em todas as atuais teorias do trabalho, que quase 

unanimemente define o trabalho como oposto do Lazer. Em consequência, todas as 

atividades sérias, independentemente dos frutos que produzam, chamadas de 

trabalho, enquanto toda atividade que não seja necessária, nem para a vida do 

indivíduo nem para o processo vital da sociedade, é classificada como lazer (p. 139).  

 

Em continuidade a esta temática da polarização entre trabalho e lazer, Arendt (1991) 

evidencia que, por trás desta relação, reside outra oposição polarizada pelas características de 

necessidade e liberdade. Neste binômio, a primeira encontra-se relacionada ao trabalho em 

virtude da coação econômica impetrada pela sociedade capitalista, substituindo a exploração 

do trabalhador como propriedade por sua liberdade para que este pudesse negociar sua força 

de trabalho. A segunda é atribuída ao tempo destinado para o exercício de atividades não 

produtivas, nas quais o engajamento das pessoas é voluntário e supõe-se a obtenção de prazer 

e alívio das horas trabalhadas sob o regimento das rotinas e repetições da maquinaria 

industrial. A referida pensadora nos explica que,  

 

embora esta categoria de trabalho-lazer pareça, à primeira vista, tão geral que quase 

não tem sentido, é característica sob outro aspecto: a verdadeira oposição em que se 

baseia é a oposição entre necessidade e liberdade; e é realmente notável observar 
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como é plausível, ao pensamento moderno, ver no lazer uma fonte de liberdade (p. 

139). 

 

 Apropriando-se do pensamento de Marx, Arendt amplia suas análises sobre o campo 

das atividades humanas do trabalho e do lazer e busca esclarecer esta oposição ao atribuir a 

Marx a crença de que em uma sociedade livre, um dia, o trabalho, hoje ligado à necessidade e 

à exploração capitalista, possibilitaria uma experiência, ao homem, de liberdade e prazer. 

Segundo a explicação de Arendt, 

 

do ponto de vista de prover o próprio sustento, toda atividade não relacionada com o 

labor torna-se hobby. (...) O papel do hobby na moderna sociedade trabalhadora é 

bastante surpreendente e talvez seja a raiz da experiência nas teorias de trabalho-

lazer. O que é especialmente digno de nota neste contexto é que Marx, que não tinha 

ideia alguma de que isto viria a ocorrer, esperava que, em sua sociedade utópica 

livre do trabalho, todas as atividades serão exercidas numa forma que lembra muito 

de perto a maneira dos hobbies (p. 140). 

 

Outro apontamento que fazemos em direção às ideias de Marx sobre as atividades 

humanas diferentes em suas circuntâncias, apoia-se na ideia extraída dos  Manuscritos 

Econômico-Filosóficos.  Neste escrito, somos orientados pela ideia de que: “[...] o homem (o 

trabalhador) só se sente livremente ativo em suas funções animais - comer, beber e procriar, 

ou no máximo também em sua residência e no seu próprio embelezamento - enquanto que em 

suas funções humanas se reduz a um animal” (MARX, 1844, s/p). Ou seja,  o humano se 

sente um animal ao executar atividades essencialmente humanas (o trabalho), enquanto se 

acha humano ao experimentar a liberdade em atividades comuns a qualquer animal. Tendo em 

vista que a sociedade tecnológica tem se constituído como uma nova “natureza”, 

industrialmente produzida, poderíamos atualizar a crítica marxista e dar voz à nossa hipótese 

de que o processo de maquinização do homem, iniciado no trabalho, tem continuidade 

também fora dele, nas atividades do tempo liberado do trabalho. Corroborando esta ideia, 

Adorno (2002) afirma que,  

 

quando se aceita como verdadeiro o pensamento de Marx, de que na sociedade 

burguesa a força de trabalho tornou-se mercadoria e, por isso, o trabalho foi 

coisificado, então a palavra ‘hobby’ conduz ao paradoxo de que aquele estado, que 

se entende como o contrário de coisificação, como reserva de vida imediata em um 

sistema total completamente mediado, é, por sua vez, coisificado da mesma maneira 

que a rígida delimitação entre trabalho e tempo livre. Neste prolongam-se as formas 

de vida social organizada segundo o regime do lucro (p. 106). 
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Nas constatações de Adorno, percebemos a crítica direcionada à mediação das 

atividades humanas pelo mercado, coisificando o homem bilateralmente, a serviço de um 

trabalhar energeticamente renovado. Evidenciamos no texto Tempo Livre do teórico-crítico a 

ironia contida na expressão “negócios do tempo livre [Freizeitgeschäft]” que parece esquecida 

e, assim, enseja lucrativamente uma adesão aos negócios sem resistência ou crítica.  Para 

ilustrar estes negócios, Adorno (2002) postula que: “[...] os fenômenos específicos do tempo 

livre como o turismo e o ‘camping’ são acionados e organizados em função do lucro” (p. 

106). Em continuidade à explanação sobre as relações entre trabalho e tempo “livre”, o 

pensador alemão nos ensina que 

 

[...] deve o tempo livre, provavelmente para que depois se possa trabalhar melhor, 

não lembrar em nada o trabalho. Esta é a razão da imbecilidade de muitas ocupações 

do tempo livre. Por baixo do pano, porém, são introduzidas, de contrabando, formas 

de comportamento próprias do trabalho, o qual não dá folga às pessoas (p. 107). 

 

Deste modo, o tempo que se supunha livre é denunciado por Adorno como subjugado 

igualmente para a exploração dos homens, objetos da “manipulação de divertimentos 

organizados” (ADORNO E HORKHEMER, 1991). Com este caráter mercantil do tempo 

liberado do trabalho exposto, podemos seguir e buscar compreensão sobre os outros termos 

que tomam parte nesta interface de certa imprecisão conceitual. Estendendo as explicações 

sobre o feitio do tempo livre e os condicionamentos que nele atuam, recorremos ao 

posicionamento de Aquino e Martins (2007). Estes nos indicam, enfaticamente, que:   

 

o tempo livre deveria ser um tempo máximo de autocondicionamento e mínimo de 

heterocondicionamento, isto é, ser constituído por aquele aspecto do tempo social, 

em que o homem conduz com menor ou maior grau de nitidez a sua vida pessoal e 

social. No entanto, neste tempo que poderia ser um tempo voltado para o ócio mais 

verdadeiro, o consumismo termina por deteriorá-lo, mercantilizá-lo, coisificando-o e 

empobrecendo-o de significados (p. 482). 

 

Desta maneira, obtemos esclarecimentos sobre a involução das atividades humanas, 

impossibilitando ao homem sua realização e destinando-o ao trabalho decadente e a uma 

integração total mediada pela obtenção de mais-valias. Sobre esse arranjo do nosso tempo, 

dentro e fora do trabalho, e os meios que se ofertam para que vivenciemos a experiência de 

liberdade, é importante lembrarmos do parecer de Adorno (2002), ao dizer que “liberdade 

organizada é coercitiva” (p.104).  Introduzindo a noção de ócio relativamente à expressão 

“tempo livre”, os autores Aquino e Martins (2007) nos explicam que  
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[...] se a partir da modernidade a idéia de tempo livre passa a ser mais difundida, a 

referência anterior, mais genérica, era de ócio. Historicamente e pelo critério de 

atividade, é o ócio que se opunha ao trabalho. O tempo livre, tal como o concebemos 

hoje, adveio da natureza cronológica que atinge o apogeu pós-revolução industrial. 

É da liberação do tempo que devia ser dedicado ao trabalho, que emerge a noção do 

tempo livre (p. 491). 

 

Deste modo, percebemos que, historicamente, a noção de ócio parace ter sido de 

algum modo substituída e confundida gradualmente com a ideia de tempo livre. Tendo por 

base o contexto histórico do estabelecimento da sociedade industrial, compreendemos que, ao 

denominarmos certas atividades humanas como “de tempo livre”, somos remetidos à ideia de 

liberdade em relação ao que nos priva de nossa liberdade: o trabalho ao qual submetemos 

nossas capacidades físicas e psíquicas. Diante desta ideia de liberação do trabalhador para 

realizar atividades outras, coloca-se em evidência para nossa reflexão a questão que concerne 

à manipulação deste tempo para o suprimento de necessidades humanas industrialmente 

criadas na sociedade e remetidas para o pronto consumo. Destarte, percebemos na sociedade 

atual uma intensificada colonização do tempo de que dispomos além do tempo de produção, 

especialmente com as mutações propiciadas ao trabalho pela implementação das tecnologias. 

Certamente, as tecnologias não cumpriram a profecia de Marx de que o homem teria mais 

tempo para sua realização plena em face da sua liberação da labuta pelas máquinas 

produtivas. Esclarecendo a distinção que encontramos, agora, entre lazer e ócio, retornamos 

aos pensamentos dos referidos autores, ao afirmarem que: 

  

se há, para alguns, uma identidade absoluta entre a noção de lazer e ócio, talvez se 

instaure no elemento da autonomia o diferencial entre essas duas categorias, pelo 

menos na mediação do tempo como elemento articulador. Não há no ócio qualquer 

conotação de atividade que persiga outro fim. O ócio é a atividade que traz em si a 

própria razão do seu fim (AQUINO; MARTINS, 2007, p. 491). 

 

 A constatação acima nos é cara, pois, ao longo deste trabalho, em nossas discussões, 

temos demonstrado preocupações e suspeitas acerca do caráter heterônomo da cultura 

mercantilizada e da falta de autonomia dos cientistas, particularmente, e dos indivíduos de um 

modo geral, submetidos aos ditames do mercado hipertecnológico. Assim, percebemos que a 

falta de autonomia também caracteriza o tempo livre do trabalho constituído de apelos dos 

produtos da Indústria Cultural. Sobre a distinção essencial que, por vezes, permanece 

imperceptível com o uso indiscriminado das categorias citadas, aprofundamos a explicação e, 

assim, nos é ensinado que o ócio 
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[...] representa algo mais do que essas categorias, ele está no âmbito do liberatório, 

do gratuito, do hedonismo e do pessoal, sendo estes fatores não condicionados 

inteiramente pelo social e sim pelo modo de viver de cada um, relacionado com o 

prazer da experiência (AQUINO e MARTINS, 2007, p. 486). 

 

  

Em acordo com nossas inquietações sobre a humanidade determinada 

heteronomamente via racionalidade tecnológica, percebemos como relevante ressaltar as 

condições descritas há instantes para uma experiência individual prazerosa, pautando-se na 

singularidade de cada um como referência dominante.   Deste modo, apoiados no 

posicionamento seguinte, provocamos uma reflexão sobre a utilização do tempo de que 

dispomos para que, autonomamente, determinemos nossa constituição. Consideramos 

imprescindível estabelecer um direcionamento para o exercício pleno de nossa liberdade, 

tendo por norte a ideia de ócio como um campo para o desenvolvimento e emancipação 

subjetiva das pessoas. Consideramos oportuna a descrição expressa nas palavras de Cuenca 

(2003), que seguem:        

 

Diante do mundo de evasão, distração espetáculo que nos rodeia, o ser humano se 

torna cada vez mais limitado, cada vez mais dependente das máquinas, menos ator e 

mais espectador de uma realidade irreal. Falar de ócio se transforma neste contexto, 

num questionamento de cada um consigo mesmo, de como ser um pouco mais livre 

para fazer o que se quer. (...) a vivência de ócio é uma experiência que nos ajuda a 

nos realizar, nos conhecer, nos identificar, nos sentir melhores, sair da rotina, 

fantasiar e recuperar o equilíbrio das frustrações e desenganos (p. 32). 

 

Diante do exposto, apontamos em específico para a dependência das máquinas que nos 

é explicitada acima, e, evidenciamos que o processo de maquinização que buscamos 

investigar não nos poupa de seu ímpeto por controle e exploração de nossa lucratividade. 

Assim, percebemos que o aparato tecnológico nos enseja contrangimentos e tolhe nossa 

liberdade, remetendo-nos ao mercado para o alívio de nossas angústias e sofrimentos, por esta 

mesma indústria estimulando-nos midiaticamente. Desta maneira, ampliamos nossa 

compreensão sobre o ócio ao recobrarmos o pensamento de Kehl (2003) ao exprimir que “o 

ócio nos aflige, somos compelidos a ‘otimizar’os momentos vazios, transformá-los em 

trabalho ou em consumo de lazer” (p. 257). E assim, com o ócio gradualmente estranhado, 

ficamos sem respostas ao questionamento sobre quais atividades permitem ao homem sua 

humanização emancipada dos condicionamentos mercadológicos. Como caminho capaz de 

nos restaurar a humanidade e nos permitir a liberdade e a realização que deveríamos 

experimentar nas atividades humanas, gradualmente empobrecidas de humanidade, nos é 

indicado que  para se compreender o ócio, “[...] é necessário recuperar algumas informações 
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sobre aspectos relacionados à sua essência: o jogo (lúdico), a festa, a criatividade, a 

participação voluntária, a satisfação, a felicidade, o autodesenvolvimento, a integração 

solidária etc (AQUINO e MARTINS, 2007, p. 493). O indicativo acima nos é importante por 

descrever o jogo (lúdico) como forma que historicamente precedeu o esporte, caracterizando-

se por uma forma mais livre e autônoma de interação social, gratuitamente desempenhada. De 

modo sintético, sobre o jogo,  Huizinga (1983) descreve: 

 

Numa tentativa de resumir as características formais do jogo, poderíamos considerá-

lo uma atividade livre, conscientemente tomada como "não-séria" e exterior à vida 

habitual, mas ao mesmo tempo capaz de absorver o jogador de maneira intensa e 

total. É uma atividade desligada de todo e qualquer interesse material, com a qual 

não se pode obter qualquer lucro, praticada dentro de limites espaciais e temporais 

próprios, segundo uma certa ordem e certas regras. Promove a formação de grupos 

sociais com tendência a rodearem-se de segredo e a sublinharem sua diferença em 

relação ao resto do mundo por meio de disfarces ou outros meios semelhantes ( 

p.16). 

 

A existência do jogo em nossa cultura é anterior a própria cultura, segundo explica o 

citado pensador. Interessa-nos investigar algumas das características essenciais do jogo sob 

suspeita de que estas estão difundidas em nossa sociedade sob novas formas, em favor de um 

maior controle e dominação dos indivíduos. Desta maneira, o jogo também é analisado como 

elemento a ser colonizado pela racionalidade dominante em favor da manutenção de suas 

estruturas. Assim, o jogo é  

 

fato mais antigo que a cultura,  pois esta, mesmo em suas definições menos 

rigorosas supõe a sociedade humana[...] É-nos possível afirmar com segurança que a 

civilização humana não acrescentou característica essencial alguma à idéia geral de 

jogo”. No jogo existe alguma coisa "em jogo" que transcende as necessidades 

imediatas da vida e confere um sentido à ação. Todo jogo significa alguma coisa.[...] 

O simples fato de o jogo encerrar um sentido implica a presença de um elemento 

não material em sua própria essência.  [...] é nessa intensidade, nessa fascinação, 

nessa capacidade de excitar que reside a própria essência e a característica 

primordial do jogo (p. 4-5) 

 

Com apoio em suas ideias, estabelecemos a despreocupação, a espontaneidade, a 

criatividade, a liberdade, a não-seriedade como elementos lúdicos essenciais para a 

compreensão desta qualidade lúdica que permeia às atividades humanas com destacada 

importância para o desenvolvimento humano em diversos campos. Através de sua capacidade 

de criar um plano outro de representação da realidade, próprio para o jogo, abstraindo-se da 

materialidade e propondo uma metáfora particular para a representação do campo de ação 

para o jogo, este promove uma “evasão da vida ‘real’ para uma esfera temporária de atividade 

com orientação própria” (p. 11). Deste modo, a imaginação é exercitada, excita e fascina, 
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mobilizando os homens aos jogos, constituintes de uma série de atividades. Segundo Huizinga 

(1983),  

 

por detrás de toda expressão abstrata se oculta uma metáfora, e toda metáfora é jogo 

de palavras. Assim, ao dar expressão à vida, o homem cria um outro mundo, um 

mundo poético, ao lado do da natureza. Outro exemplo é o mito, que é também uma 

transformação ou uma "imaginação" do mundo exterior, mas implicam um processo 

mais elaborado e complexo. o.que ocorre no uso das palavras isoladas. O homem 

primitivo procura, através do mito dar conta do mundo dos fenomenos atribuindo a 

este um fundamento divino. Em todas as caprichosas invenções da mitologia, há um 

espírito fantasista que joga no extremo limite entre a brincadeira e a seriedade. Ora, 

é no mito e no culto que têm origem as grandes forças instintivas da vida civilizada: 

o direito e a ordem, o comércio, o lucro, a indústria e a arte, a poesia, a sabedoria e a 

ciência. Todas elas têm suas raizes no solo primevo do jogo (p. 7). 

   

Acerca deste empobrecimento das experiências humanas, recorremos ao pensamento 

de Walter Benjamin (2009)  sobre o jogo, o brincar, a brincadeira e os brinquedos. Em suas 

Reflexões sobre a criança, o brinquedo, a educação, evidencia-se a bravata capitalista sobre 

estes domínios, promovendo a sua mercantilização e consequente subversão. Mencionado 

autor descreve o estranhamento relativo aos brinquedos industrializados que vão  “perdendo 

aos poucos o elemento discreto, minúsculo, sonhador” (p. 91) e portanto, distanciando-se da 

liberdade experienciada por meio “dos autênticos brinquedos, estes ‘tanto mais autênticos, 

quanto menos o parecem para o adulto’”(p. 92; grifamos). Assim, suas ideias expressam a 

noção de que “uma emancipação do brinquedo põe-se a caminho; quanto mais a 

industrialização avança, tanto mais decididamente o brinquedo se subtrai ao controle da 

família, tornando-se cada vez mais estranho não só às crianças, mas também aos pais” (p. 91-

2). Ainda sobre as novas mercadorias de brincar que coisificam esta libertadora atividade 

infantil, Benjamin (2009) acentua que   

 
[...] quanto mais atraentes, no sentido corrente, são os brinquedos, mais se 

distanciam dos instrumentos de brincar; quanto mais ilimitadamente a imitação se 

manifesta neles, tanto mais se desviam da brincadeira viva.[...] A imitação – assim 

se poderia formular – é familiar ao jogo, e não ao brinquedo (p. 93). 

 

Deste modo, Benjamin contribui com nosso propósito em compreender a dominação e 

controle direcionados às atividades espontâneas e criativas permeadas pela fantasia, 

restringindo e empobrecendo atividades potencialmente libertadoras para os sujeitos. No 

escrito dele, percebemos a capacidade de imitação, ou seja, certa regularidade e repetição 

como distinção entre o jogo, compreendido aqui em suas formas sociais, organizadas e 

distanciadas de suas formas mais primitivas e mais livres, e o brinquedo, mediador do 

desenvolvimento humano, apoio à imaginação e à abstração necessárias do lúdico. Com isto, 
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percebemos a colonização capitalista destinada aos variados terrenos de manifestação da 

liberdade humana. Consideramos importante destacar em nossas discussões a gradual 

transformação racional das atividades livres. Brincadeira, jogo e esporte são conceitos 

debatidos com desejo de estabelecer um caminho de análise na medida em que observamos a 

racionalidade dominante invadir tais esferas e subverter seus usos. A brincadeira representa 

em nossa visão, a máxima liberdade dentro do escopo descrito. O jogo resguarda a brincadeira 

em suas estruturas mas perde em liberdade devido sua características limitativas de regras 

consentidas, espaços e tempos delimitados para sua fruição dentre outras características de 

suas formas sociais. Um decrescente nível de liberdade é experimentado com o processo de 

esportivização, no qual os aspectos lúdicos são impregnados de competitividade, seriedade, 

utilitarismo e racionalidade. É importante ressaltar as características do jogo em seu caráter 

original que não submetem-se a racionalidade e a materialidade, e não obstante, permanecem 

significativamente humanas. Portanto, “reconhecer o jogo é, forçosamente, reconhecer o 

espírito, pois o jogo, seja qual for sua essência, não é material. Se brincamos e jogamos, e 

temos consciência disso, é porque somos mais do que simples seres racionais, pois o jogo é 

irracional” (HUIZINGA, 1983, p.6). Aparentemente, o jogo, como descrito acima, teve os 

elementos lúdicos apropriados e reconfigurados nas práticas esportivas, competitivas e físicas 

desenvolvidas pelos ímpetos da modernidade e da sociedade industrial, sacrificando a 

liberdade em privilégio da eficiência e do rendimento no sistema lógico das coisas todas 

valorizadas sobre a exploração maximizada.  

Ante as discussões realizadas e a associação do jogo/esporte à atividades excitantes, 

livres e voluntárias feitas nos intervalos da rotina, percebemos que esta polarização trabalho e 

lazer necessita de uma dissecação aprofundada, para que possamos perceber as nuanças entre 

os termos e as contradições encontradas ao observarmos os fenômenos contemporâneos sob 

esta óptica. Outro apontamento de Elias (1992) que nos direciona neste caminho nos afirma 

que: 

 

[...] a polarização do lazer e do trabalho na sua forma tradicional é inadequada. 

Sugere que todo o tempo que não e despendido no trabalho, no sentido de uma 

ocupaçao de trabalho remunerado, ou seja, todo o tempo livre, pode ser dedicado a 

actividades de lazer (p. 110). 

 

 Tamanha é a confusão entre os conceitos discutidos que na obra de Veblen (1965),  

The Leisure Class, temos como tradução para o português “A teoria da classe ociosa”. Deste 

modo, percebemos nesta atribuição de significado do título em português o equívoco que por 
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via de nossas reflexões buscamos evitar. Com isso, ao referenciarmos esse autor, nos 

muniremos de um cuidado especial para não ocasionar mal-entendidos de sua teoria. 

Correlatamente, também buscaremos expor as ideias que podem nos ajudar a compreender o 

fenômeno do esporte como vinculado às atividades de lazer consoante sugere o título em 

inglês.  

 Por intermédio de uma descrição das transformações ocorridas na sociedade que 

resultaram na industrialização, Veblen busca explicar a dinâmica entre as classes sociais 

superior e inferior, bem assim a consequente instituição de uma classe ociosa, com origem na 

discriminação cedo estabelecida entre funções mais ou menos dignas. Assim, a 

disponibilidade e realização de atividades improdutivas das sociedades em seus diferentes 

estádios eram atribuídas às classes superiores. Uma classificação das atividades como 

honoríficas ou vis, desde o princípio, balizou a dinâmica social e este estabelecimento 

distintivo deveu-se, segundo Veblen, à propriedade privada dos bens. Sobre o termo ócio, 

Veblen (1965) explica que  

 

o termo ócio na conotação que tem neste estudo, não implica indolência ou 

quiescência. Significa simplesmente tempo gasto em atividade não produtiva. Gasta-

se o tempo de modo não produtivo: primeiramente, por um sentimento da 

indignidade do trabalho produtivo e, em segundo lugar, para demonstrar a 

capacidade pecuniária de viver uma vida inativa (p. 54). 

 

É importante ressaltar e considerar para nossas análises o fato de que as proposições 

de Veblen para o trabalho e para o ócio, como o autor o compreende, têm origem nas 

primitivas sociedades que antecederam a formação da sociedade industrial moderna. Portanto, 

procederemos com máxima cautela ao conjecturarmos uma renovação de suas críticas para a 

sociedade tecnológica que é nosso horizonte de análise com todos os avanços e mutações. 

Ainda assim, acreditamos ser possível extrair de seus escritos sobre o ócio e consumo 

conspícuos interessantes pontes que nos possibilitarão um entendimento ampliado sobre o 

fenômeno do esporte como observamos contemporaneamente. Percebemos na descrição das 

dinâmicas sociais, historicizadas a seguir, a valoração direcionada a certas atividades em 

detrimento de outras.  

 

Desde os tempos dos filósofos gregos até hoje, reconheceram os homens 

ponderados, como requisito de uma vida digna, bela ou mesmo virtuosa, que é 

preciso ter um certo ócio e estar livre de contato com certos processos industriais 

ligados às necessidades cotidianas da vida humana. A vida ociosa por si mesma e 

nas consequências, é linda e nobre aos olhos de todos os homens civilizados 

(VEBLEN, 1965, p. 49). 
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Na teoria do autor citado, consideramos interessante apontar que as relações entre 

classes, entre atividades, entre gêneros são comparadas e relações de poder são delas extraídas 

com base no seu componente econômico. Assim, ao abordar esses aspectos 

comparativamente, o autor é capaz de explicitar as circunstâncias que ensejam os privilégios 

que historicamente se flexibilizaram com a Modernidade. Entretanto, resquícios significativos 

se mantiveram atuantes nas determinações das relações sociais, a exemplo da indignidade 

considerada em certas atividades produtivas inferiores e servis. Em suas palavras: “comporta-

se diferentemente a classe pecuniária superior, que é a preocupação principal deste estudo” 

(VEBLEN, 1965, p. 48). Nas descrições destas dinâmicas, fica nítido o caráter de dominação, 

autoridade e poder valorizado e desejado como possibilidade de fruição de atividades do ócio. 

Quanto à contribuição destes achados para a nossa pesquisa, podemos perceber com clareza 

que a notabilidade e a valorização buscadas nas atividades esportivas são expressas em 

gradações que podem ser exploradas nas exibições realizadas nas redes sociais. Assim sendo, 

o engajamento em atividades esportivas clama para si distintas considerações do público a 

observar, curtir, comentar e atribuir valor. As provas e patentes de superioridade pecuniária 

são claras, ao pensarmos, por exemplo, as diferenças entre praticar e assistir, entre as 

“naturezas” dos equipamentos necessários às variadas modalidades esportivas, entre esportes 

individuais e coletivos, entre esportes com e sem contato físico, dentre outras diferenças 

codificadas por uma cultura industrializada. No que se refere à nossa análise das 

esportividades manifestas nas redes sociais, atentamos especialmente às tecnologias utilizadas 

para a mensuração de marcas, produção de imagens e outros conhecimentos técnicos 

utilizados na constituição identitária esportivizada das pessoas e, porterior, publicização em 

vários contextos. 

Nas palavras de Adorno (1995a) encontramos interessantes críticas ao revelar um 

sujeito encantado com os equipamentos, modelado pelas máquinas, emprestando aos 

indivíduos o espírito de sofisticação embutido nas novidades adquiridas no mercado. Segundo 

o pensador frankfurtiano,    

 

um sujeito experimental – e a própria expressão já é do repertório da consciência 

coisificada – afirmava de si mesmo: “I like nice equipment” (Eu gosto de 

equipamentos, de instrumentos bonitos), independentemente dos equipamentos em 

questão. Seu amor era absorvido por coisas, máquinas enquanto tais. O perturbador 

– porque torna tão desesperançoso atuar contrariamente a isso – é que esta tendência 

de desenvolvimento se encontra vinculada ao conjunto da civilização. Combatê-lo 

significa o mesmo que ser contra o espírito do mundo (...). (1995a, p. 133) 
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A sociedade e o espaço público tornam-se vitrines de indivíduos coisificados e 

significados pelas mercadorias que portam. A necessidade de estabelecer distintividades pelas 

riquezas ostentadas é explicada relacionada a afirmação das identidades referenciadas nas 

mercadorias e seus signos e satisfação. A citação a seguir é ilustrativa desta divisão de classe 

e de atividades destinadas aos dominantes e aos subjugados, seja pela escravidão em certo 

momento histórico, seja pelo trabalho assalariado, posteriormente. 

 

Para obter e conservar a consideração alheia não é bastante que o homem tenha 

simplesmente riqueza ou poder. É preciso que ele patenteie tal riqueza ou poder aos 

olhos de todos, porque sem prova patente não lhe dão os outros tal consideração. 

Não só serve a prova de riqueza para acentuar a importância do indivíduo aos olhos 

dos outros, conservando sempre vivo e atento o sentido que têm dela, como também 

tal prova é igualmente útil na criação e preservação da satisfação própria (VEBLEN, 

1965, p. 48). 

 

Neste momento, interessa-nos apontar as afirmações de Veblen acerca da inconteste 

valorização das atividades improdutivas realizadas. Veblen parece descrever a sociedade 

liberal em que as mais-valias advindas da exploração capitalista devidas às propriedades dos 

meios de produção possibilitavam à burguesia vivenciar privilégios socioculturais e liberações 

do esforço físico, que poderia ser direcionado a outras práticas como o esporte. Outro ponto 

que registramos, refere-se à ligação estreita entre as atividades da classe dominante e ociosa 

com o que Veblen (1965) chama de façanhas. É curioso apontar também para a forma ainda 

subdesenvolvida de aquisição de bens distintivos. O autor nos explica que,  

 

do ponto de vista econômico, o ócio, considerado como uma atividade, está 

estreitamente ligado à vida de façanhas; e as realizações, que caracterizam a vida 

ociosa e que são os seus critérios de decoro tem muito em comum com os troféus de 

Façanha.[...] A prova de ócio no passado toma comumente, portanto, a forma de 

bens e materiais. Estas provas e materiais de ócio passado são talentos quase-

eruditos ou quase-artísticos e um conhecimento de processos e incidentes que 

diretamente não trazem vantagem à vida humana (p. 55). 

 

 Articulando o pensamento de Veblen (1965) ao de Lasch (1983) observamos 

concordância entre os autores no que concerne à inutilidade como característica determinante 

das atividades realizadas sob a categoria de lazer em consequência da posição de dominância 

experimentada e da exploração impetrada sobre outros. Em suas ideias, Lasch, aborda a 

degradação do esporte e delimita características nuclerares desta atividade considerada um 

jogo:  
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[...] os jogos atraem habilidade e a inteligência, a máxima concentração quanto às 

finalidades, em nome de atividades profundamente inúteis que não contribuem para 

a luta do homem contra a natureza, para riqueza ou para o conforto da comunidade, 

ou para sua sobrevivência física (p. 133). 

 

Dado o contexto sociocultural das afirmações de Lasch, uma ressalva é feita às suas 

afirmações: as redes sociais contribuíram essencialmente para o ofuscamento dos limites entre 

público e privado, trabalho e lazer, assim, uma das questões a serem analisadas em nosso 

estudo é em que medida, identidades esportivizadas constituem-se como modelo ideal ao 

indivíduo competitivo no neoliberalismo em que estamos inseridos. Consideramos importante 

mencionar que os conceitos centrais propostos por Veblen que nos intressam, descrevem uma 

maneira de ocupar o tempo e de despender dinheiro com fins ostentatórios. Ócio e consumo 

conspícuos parecem nos habilitar realizar algumas interlocuções com expressões ligadas ao 

esporte, pois, ao buscarmos analisar a esportividade, podemos dizer com certo grau de certeza 

que essas atividades de lazer e o consumo de produtos culturais ligados ao esporte guardam 

semelhanças com a notabilidade buscada pelas classes ociosas descritas por Veblen. 

Especialmente, ao buscarmos em redes sociais expressões voluntariamente tornadas públicas 

e, assim, dialogam com o desejo de reconhecimento honorífico de façanhas de toda sorte. 

Corroborando esta ideia, nos apoiamos na explicação de Veblen, que reforça nossa premissa 

de correlação entre a primazia do consumo na sociedade atual e da sociabilidade 

tecnologicamente mediada em que vivemos. Deste modo, nos propomos a expandir nossas 

análises, levando em consideração algumas ideias encontradas sobre este lazer/consumo 

conspícuos. Sobre a prevalência pecuniária nas distintas realidades, o autor assinala que  

 

a base sobre a qual a boa reputação em qualquer comunidade Industrial altamente 

organizada finalmente repousa é a força pecuniária; e os meios de demonstrar força 

pecuniária é, mercê disso, obter ou conservar o bom nome, são o ócio conspícuo e 

um consumo conspícuo de bens. (...)A utilidade de ambos, para fins de boa 

reputação, repousa no elemento de dispêndio, a ambos comum. Num caso, o 

dispêndio é de tempo e esforço; no outro, de bens. Ambos são métodos de 

demonstrar a posse da riqueza, e os dois são convencionalmente aceitos como 

equivalentes. A escolha entre eles é questão de simples conveniência publicitária (p. 

88). 

 

 

Em busca de prover a base para nossas articulações, sobre as atividades esportivas, 

procederemos com uma exploração das divisões categorizadas por Norbert Elias para 

descrever o tempo, em sua obra Em busca da Excitação. Segundo o referido autor, com o 

objetivo de situar o esporte como atividade de lazer pertencente às atividades humanas do 

tempo livre do trabalho, ou seja, às atividades deste tempo no qual não há percepção de ganho 
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financeiro, o autor cita que as atividades de tempo livre são dividas em: 1) trabalho privado e 

administração familiar; 2) repouso; 3) provimento de necessidades biológicas; 4) 

sociabilidade e 5) atividades miméticas ou de jogo. Ainda segundo ele, as atividades de lazer 

estão incluídas nesta última categoria. 

Assim, procedemos à breve descrição do pensamento do retrocitado autor para 

compreensão das categorias há pouco inventariadas. Dentro da primeira categoria listada, 

atividades da provisão da casa, transações financeiras, ocupações maiores ou menores da 

família e o planejamento para o futuro mais remoto são consideradas como trabalho privado e 

administração familiar. Como exemplos de atividades de “repouso”, Elias (1992) delimita 

“[...] os devaneios, as futilidades sobre a casa, o não fazer nada em particular e, acima de 

tudo, o dormir” (p. 108). Estas atividades poderiam ser associadas ao lazer, porém, não são 

representativas a contento quanto aquelas descritas como miméticas ou de jogo. Segundo o 

autor, ambas as categorias permancem com poucos estudos desenvolvidos sobre a 

particularidade destas atividades.  

Já as descritas como relativas ao “provimento de necessidades biológicas” consistem 

em atividades socialmente padronizadas, ou seja, estão submetidas à rotina e ao modo de 

satisfação socialmente compartilhado. Estas atividades, em especial, “[...] beber, comer e 

fazer amor irradiam para outras categorias, em particular, para a de sociabilidade” (p. 109) e 

contêm peculiar semelhança com as atividades miméticas a serem descritas a seguir: “[...] 

podem proporcionar um acentuado prazer, desde que se seja capaz de obter satisfação, de uma 

maneira não rotineira, como comer fora de casa, a fim de introduzir-se a mudança” (p. 109). 

Ressaltamos o fato de que a realização destas atividades poderiam ser deliberadas e sem 

rotina ou frequência previamente estabelecidas. 

Quanto às atividades de “sociabiliadade”, estas são descritas como as que podem se 

relacionar ao trabalho ou não, como por meio de visitas aos colegas ou superiores 

hierárquicos e, de modo contrário, a exemplo de “ir a um bar, a um clube, a um restaurante ou 

a uma festa, falar de futilidades com os vizinhos, estar com outras pessoas sem fazer nada de 

mais, como um fim em si mesmo” (ELIAS, 1992, p. 109).   Tais atividades de sociabilidade 

variam enormemente a depender do estrato da sociedade das pessoas envolvidas. Esta 

categoria nos interessa especialmente, pois acreditamos que, com o advento das tecnologias 

da informação e comunicação, a sociabilidade dos indivíduos é essencialmente modificada, de 

modo a incluir a sociabilidade mediada pela tecnologia às modalidades tradicionais de se 

socializar. Deste modo, esta categoria compraz elementos de labor e de livre uso das 

tecnologias para empenhar-se nas atividades envolvendo a finalidade da socialização. Com a 
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análise das apropriações dos indivíduos nas redes sociais, almejamos extrair achados sobre o 

investimento de tempo nesta atividade de tempo livre do trabalho, mas, aparentemente ligada 

ao mesmo. Assim, destacamos as atividades de sociabilidade, atualmente mediadas pelas 

tecnologias, como potencializadas e estimuladas, provendo para as análises nas redes sociais, 

um entendimento de que meio e conteúdo das mensagens podem pertencer a categorias 

distintas.  O autor referenciado nos chama atenção para o fato de que estas categorias, em 

especial as enumeradas como 1, 2 e 4, permanecerem carentes de exploração no terreno de 

estudos da Sociologia. Assim, ao analisarmos as publicações nas redes sociais, a sociabilidade 

tecnológica está manifesta além do conteúdo ao qual a mensagem se refere. 

As atividades miméticas ou de jogo são consideradas de grande importância para os 

nossos propósitos, pois nelas está incluída uma grande diversidade de atividades  “[...] tais 

como a ida ao teatro ou a um concerto, às corridas ou ao cinema, à caça, à pesca, jogar bridge, 

fazer montanhismo, apostar, dançar ou ver televisao” (ELIAS, 1992, p. 110), dentre elas, 

como se pode perceber, o esporte figura como uma atividade de lazer capaz de gerar a 

satisfação, na medida em que reproduz uma excitação de sentimentos e emoções de modo 

controlado. Segundo o referido autor, este longo processo de civilização que fortaleceu as 

atividades de lazer ocorreu, pois  “os excessos das explosões fortes e apaixonadas foram 

amortecidos por restrições embutidas conservadas pelo controle social, que, em parte, são 

incrustadas de modo tão profundo que não podem ser abaladas” (p. 112).  

Em busca de maior compreensão sobre esta categoria de atividades denominadas 

miméticas, Elias (1992) explica essa capacidade de representar a natureza e a realidade, de 

modo a desencadear reações espontâneas e genuínas mediadas pela representação de uma 

realidade numa área da fantasia. Assim, no trecho a seguir, é explicitada a dinâmica de 

transmutação das  emoções suscetíveis ao desprazer e angústia, na medida em que podem 

estar vinculadas às atividades consideradas sérias de nossa sociedade, para um campo seguro 

de expressão dessas emoções de modo prazeroso e harmônico. Segundo a explicação do autor, 

 

se perguntarmos de que modo é que se animam os sentimentos, como é que a 

excitação é favorecida pelas actividades de lazer, descobre-se que isso é dinamizado, 

habitualmente, por meio da criação de tensões. Perigo imaginário, medo ou prazer 

mimético, tristeza e alegria são produzidos e possivelmente resolvidos no quadro 

dos divertimentos. Diferentes estados de espíritos são evocados e talvez colocados 

em contraste, como a angústia e a exaltação, a agitação e a paz de espírito. Deste 

modo, os sentimentos dinamizados numa situação imaginária de uma actividade 

humana de lazer tem afinidades com os que são desencadeados em situações reais da 

vida — e isso que a expressão “mimética” indica — , mas o ultimo está associado 

aos riscos e perigos sem fim da frágil vida humana, enquanto o primeiro sustenta, 

momentaneamente, o fardo de riscos e de ameaças, grandes e pequenas, que rodeia a 

existência humana (p. 71). 
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Anteriormente às modificações sociais descritas para o estabelecimento das atividades 

miméticas como geradoras de prazer, para o sucesso do processo de civilização descrito por 

Elias, algumas etapas de controle da violência interna à sociedade foram necessárias. Deste 

modo, gradualmente, as fortes emoções foram domadas pelos ímpetos do processo 

civilizatório que precisava instaurar na sociedade medidas de controle social da violência. 

Dentre elas, segundo a obra O processo civilizador também de Elias (1991) podemos 

identificar como responsáveis os seguintes processos: a passagem do controle social da 

violência para o autocontrole, a transformação de guerreiros em cortesãos, o abrandamento 

das pulsões e a constituição dos sentimentos de vergonha e repugnância como necessários 

para o domínio das emoções. Sobre este desenvolvimento da civilização, Elias descreve que 

(1992), 

 

na excitação séria, não mimética, as pessoas podem perder o autocontrole e 

tornarem-se uma ameaça, tanto para si próprias como para os outros. A excitação 

mimética é, na perspectiva social e individual, desprovida de perigo e pode ter um 

efeito catártico. Mas a última forma pode transformar-se na primeira. Exemplos 

disso sao as multidões excitadas do futebol ou os fãs da música pop que se tornam 

impossíveis de dominar (p. 125). 

 

Em sanção a esse pensamento, Hannah Arendt (1991) contribui para a compreensão de 

que a sociedade moderna, durante seu processo civilizatório, excluiu, ou pelo menos, tentou 

imprimir controle às emoções, espontaneidades e irracionalidades, restringindo-as de modo 

contundente. Ao falar sobre esse ímpeto normatizante como resultado dos processos de 

formação da civilização, a autora mencionada assere que a sociedade: “[...] espera de cada um 

dos seus membros um certo tipo de comportamento, impondo inúmeras e variadas regras, 

todas elas tendentes a normalizar os seus membros, a fazê-los comportarem-se, a abolir a ação 

espontânea ou a reação inusitada” (p. 50). 

Apesar de nosso interesse estar centrado nas atividades relacionadas ao esporte, 

consideramos relevante extrair desta categoria de atividades miméticas ou de jogo suas 

características para compreensão da atividade esportiva em meio às outras atividades culturais 

mencionadas. Porteriormente, será possível articular estes achados com as formas 

contemporâneas de busca de excitação via esportividade.  Para Elias (1992), “a excitação é, 

por assim dizer, o condimento de todas as satisfações próprias dos divertimentos” (p. 117), 

mas, para sua obtenção, foi necessário restringir as emoções vivenciadas ao campo da 
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fantasia, da mímese. É importante definir que o tipo de excitação descrito na obra de Elias 

(1992) refere-se àquela imediata:   

 

[...] menos reflectida, menos dependente da previsão, do conhecimento e da 

capacidade para libertar cada um, por pouco tempo, das cargas opressivas de 

sofrimento e perigo que nos rodeiam. Nós estamos preocupados com a excitação 

espontânea e elementar que provavelmente tem sido inimiga da vida ordeira, através 

da história humana. Numa sociedade em que as inclinações para as excitações sérias 

e de tipo ameaçador diminuiram, a função compensadora da excitação-jogo 

aumentou (p. 114). 

 

 

Deste modo, para o alcance da excitação como modo de prazer estabelecido, há uma 

distinção relativamente às excitações não simuladas das pessoas envolvidas nas atividades 

racionais das rotinas de trabalho que, além de descritas como monótonas, são um campo 

indesejável para o acesso irrefletido e espontâneo dos estados emocionais mais intensos. 

Assim, “[...] a perda de controles tende a ser classificada quer como aberrante quer como 

criminosa, um nível bastante elevado de restrição tornou-se uma segunda natureza” (ELIAS, 

1992, p. 114).  Sobre a excitação buscada nas atividades miméticas em oposição à excitação 

sentida nas atividades “sérias”, Elias (1992) explica que 

 

é uma excitação que procuramos voluntariamente. Para a experimentar, temos 

muitas vezes que pagar. E, em contraste com o outro tipo, é sempre uma excitação 

agradável sob uma forma que, dentro de certos limites, pode ser desfrutada com a 

anuência social e da nossa própria consciência (p. 113). 

 

 

O autor prossegue com sua explicação e, para o estabelecimento das atividades 

miméticas, ele se reporta a um importante efeito terapêutico por produzir uma excitação em 

um enquadramento seguro, enquanto a experiência de excitação em outro tipo de atividade de 

trabalho poderia ser por demais angustiante e geradora de sofrimento. Ele afirma que “a 

essência do efeito curativo destes actos miméticos consiste no facto de a excitação que 

produzem, em contraste com a excitação de situações críticas sérias, ser agradável” (p. 122).  

Deste modo, uma série de princípios foi intrumentalizada pela racionalidade 

dominante e, assim, permearam as práticas das atividades miméticas para melhor ajustar o 

homem às instituições sociais e, com sucesso, foi capaz de permitir ao homem que este não 

direcionasse sua energia agressiva contra a sociedade. Em sequência a esses eventos, ocupou-

se o tempo livre do homem que praticava ou era espectador dos eventos esportivos. No 

alcance de Elias, como atividade considerada mimética, o esporte proveu ao homem a 

experiência da excitacão, estabelecendo um modelo para a vivência segura das emoções em 
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situações “não-sérias”. Com isso, percebemos que o processo civilizatório passou por etapas 

que possibilitaram um gradual controle da violência gerada pelas erupções emocionais das 

pessoas. Assim, ocorreu um direcionamento desta busca por excitação para atividades de lazer 

apaziguadoras destes lampejos de descontrole, permitindo uma vivência de emoções de modo 

controlado e socialmente aceito. Reside neste autocontrole e internalização destas normas de 

conduta social o condicionamento do homem ao processo civilizatório que, posteriormente, 

tornou o esporte um fenômeno globalizado mobilizador de grande parte da população 

mundial. Em continuidade à explanação sobre as atividades de lazer incluídas na categoria 

chamada de mimética, Elias (1992) complementa e assinala que 

 

as funções específicas do desporto, teatro, corridas, festas e de todas as outras 

actividades e acontecimentos de uma maneira geral associados ao termo “lazer”, em 

especial de todas as actividades miméticas e dos acontecimentos do mesmo gênero, 

tem de ser estabelecidas relativamente a esta ubiquidade e estabilidade de controle 

das excitações. É com esta polaridade que nos preocupamos aqui. Sob a forma de 

factos de lazer, em particular os da classe mimética, a nossa sociedade satisfaz a 

necessidade de experimentar em público a explosão de fortes emoções — um tipo de 

excitação que não perturba nem coloca em risco a relativa ordem da vida social, 

como sucede com as excitações de tipo sério (p. 112). 

 

 

 O pensamento de Elias (1992) põe em xeque as afirmações de que as atividades de 

lazer teriam se instituído de modo amplo unicamente por sua funcionalidade de devolver ao 

corpo às energias necessárias para o retorno ao trabalho. Em complemento a essa ideia, o 

autor aponta para a monotonia das atividades de trabalho e os sentimentos engendrados por 

estas  no “mundo sério” como condicionantes para que as atividades de lazer obtivessem 

grande adesão e culminassem na experiência de tensão agradável proporcionada. Assim, as 

mais diversas configurações de expressão cultural  permitem uma estimulação singular das 

emoções e a renovação das energias, pois representa “[...] um equivalente mais ou menos 

institucionalizado face ao poder e a uniformidade das restrições emocionais exigidas por 

todos os tipos de ações intencionais dos individuos nas sociedades mais diferenciadas e 

civilizadas” (p. 115).  

Um paralelo entre as atividades de trabalho e as miméticas é feito a seguir e, assim, 

percebemos a complementaridade de suas ações por um lado, e a oposição por outro, no que 

diz respeito à permissividade para com as emoções mobilizadas. Ao mundo do trabalho, as 

emoções são contidas e domesticadas no executar das rotinas para o suprimento das 

necessidades econômicas que motivam fortemente estas atividades. Na experiência das de 

teor mimético, teríamos a permissão e estímulo regulado da excitação capaz de ensejar o 
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prazer no envolvimento nesta atividade de adesão espontânea, sem coação econômica 

orientada pela necessidade, e, portanto, percebida como mais livre.  Nas palavras de Elias 

(1992), somos ensinados que    

 

a agradável excitação-prazer que as pessoas procuram nas suas horas de lazer, 

representa assim, ao mesmo tempo, o complemento e a antítese da tendência 

habitual perante a banalidade das valências emocionais que se deparam nas 

premeditadas rotinas “racionais” da vida; enquanto a estrutura das  próprias 

organizações e das instituições miméticas representa a antítese e o complemento das 

rotinas formalmente impessoais e das instituições orientadas para o trabalho, que 

deixam pouco espaço as emoções apaixonadas ou as oscilações de disposição. Como 

um complemento ao mundo premeditado, as actividades altamente impessoais 

orientadas para o trabalho, as instituições de lazer, quer sejam teatros, concertos, 

corridas ou jogos de críquete, não são mais do que forrnas de representação de um 

mundo de fantasia “irreal”. A esfera mimética constitui uma parte distinta e integral 

da “realidade” social  (p. 115-6). 

 

Para a experimentação deste estado, entretanto, foram criadas condições e 

circuntâncias especiais para o alcance desta excitação vivenciada de modo mimético, ou seja, 

situações geradoras de emoções reproduzem-se num campo da fantasia. Assim, por atividades 

miméticas compreendemos aquelas que estimulam as emoções represadas pelo controle do 

trabalho por via de representações da realidade.  A mímese é realizada com suporte em 

regulamentações próprias aos tipos de manifestação (jogo, teatro etc) para a experiência de 

acesso da excitação, de modo a possibilitar a sublimação e o consequente apaziguamento 

harmonioso condizente com o nível complexo e avançado da sociedade. Como exprime Codo 

(1985), “o prazer é a realização do instinto coartado pelo desenvolvimento da civilização”(p. 

27).  Em suma, pode-se dizer que 

 

[...] a maioria das sociedades humanas desenvolve algumas contramedidas em 

oposição às tensões do stress que elas próprias criam. No caso das sociedades que 

atingiram um nível relativamente avançado de civilização, isto é, com relativa 

estabilidade e com forte necessidade de sublimação, as restrições harmoniosas e 

moderadas, na sua globalidade, podem ser observadas, habitualmente, numa 

considerável multiplicidade de actividades de lazer, que desempenham essa função, 

e de que o desporto é uma variante (ELIAS, 1992, p. 69). 

   

Mediante as exposições acerca das categorias de atividades realizadas em oposição às 

de trabalho, percebemos que, ao escolhermos as redes sociais como terreno para coleta do 

material empírico relativo ao esporte, estamos privilegiando, inevitavelmente, uma atividade 

de sociabilidade, além da atividade de lazer que se supõe na atividade cultural esportiva para 

o caso de compartilhamento de atividades essencialmente esportivas. Resta claro o 

direcionamento à sociabilidade, entretanto, ao publicar conteúdos com traços de 



219 
 

 

esportividade, verificaremos de que modo são expressos esses conteúdos, pois esperamos 

encontrar indícios da esportividade ligada a outros campos, inclusive ao do trabalho. Este 

pode valer-se, inclusive, do esquema esportivo para suscitar a excitação mimetizada do lazer e 

do jogo, vinculando-a às atividades “sérias” da produção em um contexto de metas, prêmios, 

sorteios e competição entre equipes dentro de empresas.  

Tendo discutido o pertencimento dos esportes como um formato de lazer às atividades 

miméticas, procederemos a uma exploração do termo esporte com outros correlatos para fins 

de coletarmos aproximações e distinções entre os conceitos. Desta maneira, será possível um 

posterior cruzamento entre os conceitos e os achados empíricos a serem analisados. Assim, 

faremos breve levantamento sobre os conceitos que denotam uma interface com o esporte, tais 

como: cultura física do movimento, ginástica e desportivização. Com esta discussão, 

tencionamos elencar características desses fenômenos que mantêm uma interface com o 

esporte e podem ser atualizados contemporaneamente. Além disto, constituiremos um 

histórico sobre as atividades relacionadas ao esporte no decorrer da modernização da 

sociedade.  

Para iniciar este percurso pelos conceitos que se articulam ao esporte, encontramos a 

dicção “cultura física” para expressar a noção utilizada “[..] para designar toda a parcela da 

cultura universal que envolve o exercício físico, como a educação física, a ginástica, o 

treinamento desportivo, a recreação físico-ativa, a dança etc.” (PEREIRA, 1988, p. 20). Estas 

práticas culturais consistem em atividades em que, salvo as exceções, são consideradas 

atividades de tempo livre espontâneas, sem preocupações específicas com “[...] retribuições 

pecuniárias imediatas, ou seja, as pessoas se exercitam não por necessidades econômicas” (p. 

21). Fundamentalmente, a cultura física é havida como prática sociobiológica e é definida 

como “uma prática social porque envolve o ser humano em relação aos demais; é biológica 

pela saliência do envolvimento da individualidade corporal, ações predominantemente 

fisicas” (p. 20-1). Em seu livro A dialética da Cultura Física, Flávio Pereira (1988) define 

que, 

 

atualmente a cultura física implica fundamentalmente, exercícios físicos, atividades 

corporais culturalmente estruturadas, que no sentido educativo, utilitário, 

profissional, atlético ou lúdico, se voltam para o corpo humano na perspectiva de 

manter ou melhorar a condição física e mental dos indivíduos (..) que não visem à 

obtenção de benefícios pecuniários imediatos, e não impliquem atividades 

produtivas (p. 21). 
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 Na definição ora expressa, percebemos nestas atividades ligadas ao tempo livre uma 

oposição essencial com as atividades produtivas. Deste modo, excepcionalmente, docentes de 

Educação Física e atletas profissionais realizam estas atividades por prazer sem carga horária 

determinada, sem ganhos financeiros ou geração de riquezas. Apesar de guardar certas 

semelhanças, há clara distinção entre um trabalhador braçal e um praticante de atividades 

físicas no que se refere a circunstância e contexto social da atividade. A título de 

exemplificação, um estivador e um halterofilista são comparados para evidenciar as 

particularidades dos praticantes da cultura física. Ambos exercitam o corpo e podem levantar 

grandes quantidade de peso, porém, suas atividades diferem entre si, essencialmente. Esta 

distinção é explicada por Pereira (1988) ao nos exprimir que as atividades profissionais:  

 

não ocorrem por prazer, ainda que o estivador goste de sua profissão, pois objetivam 

a satisfação de necessidade pecuniária de sobrevivência; não acontecem como 

recreação lazer, mas por período de trabalho determinado; irão estabelecaer relações 

sócio-econômicas entre capital e trabalho, e geração de riquezas (p. 22).   

  

 Pelas discussões até o momento realizadas, apontamos para o fato de que nossas 

reflexões não se limitam ao resgate do contexto histórico do surgimento da sociedade 

industrial moderna mesmo que lá se origine a oposição entre tempo de trabalho e tempo livre 

o que tem sido o horizonte de nossas reflexões. Entretanto, a articulação com o conceito de 

jogo, também importante para nosso trabalho, remete-nos a alguns aspectos das sociedades 

pré-industriais. Compreendemos que uma retrospectiva aos momentos históricos anteriores 

também possa nos mostrar interessantes achados sobre o fenômeno da cultura física que hoje 

evidenciamos como esporte moderno, contudo, destacamos o marco histórico da 

industrialização e constituição do Estado Moderno de Direito como fundamentais para as 

críticas que realizamos. Justificamos nosso prioritário recorte histórico baseando-nos no 

posicionamento exposto por Elias (1992) sobre o processo de ocupação do tempo livre 

decorrente da industrialização. Segundo o autor: 

 

sem dúvida que a industrialização e a urbanização desempenharam um papel no 

desenvolvimento e na difusão das formas de ocupação de tempo livre com as 

características de “desportos”, mas também é possível que, tanto a industrialização 

como a desportivização, tenham sido sintomáticas de uma transformação mais 

profunda das sociedades européias, que exigia dos seus membros individuais uma 

maior regularidade e diferenciação de comportamentos (p. 225). 

 

 Como é explicado, os processos de ocupação de tempo livre e constituição do trabalho 

assalariado com esteio no modelo nas fábricas dos Estados Europeus desenvolvidos pelas 
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transformações da Revolução Industrial ocorrem de certo modo em paralelo. Apesar de 

registrarmos que a liberação de parte da jornada de trabalho ter sido uma conquista dos 

operários que eram submetidos a jornadas de trabalho mais desumanas, desde o princípio, o 

tempo “livre” foi em certa medida determinado pelo tempo dedicado à produção. Sobre isto, 

Cavalcanti (1984) ensina que 

 

pode-se observar, entre as reinvindicações dos trabalhadores no final do século 

passado (sec. XIX), o aumento do tempo liberado do trabalho e o direito ao esporte. 

Intimamente ligado ao desenvolvimento do tempo livre, o esporte moderno é 

também produto da sociedade industrial (p. 40). 

  

É importante abordarmos em nossas discussões o processo de esportivização resultante 

da urbanização e industrialização. Mediante este processo, percebemos a gradual 

transformação de algumas atividades de tempo livre em desporto. Este processo implica a 

incorporação de características que hoje encontramos expressas no esporte contemporâneo. 

Sobre a esportivização das atividades da cultura corporal do movimento, Bracht (1997) 

explica que 

 

o esporte moderno resultou de um processo de modificação, poderíamos dizer, de 

esportivização de elementos da cultura corporal de movimento das classes populares 

inglesas, como os jogos populares e também de elementos da cultura corporal de 

movimento da nobreza inglesa. Este processo se inicia em meados do século XVIII e 

se intensifica no final do século XIX e início do XX. O declínio das formas de jogos 

populares inicia em torno de 1800. Eles parecem ficar paulatinamente fora de uso, 

porque os processos de industrialização e urbanização levaram novos padrões e 

novas condições de vida, com as quais aqueles jogos não eram mais compatíveis (p. 

9-10). 

 

Percebemos nas descrições ora expostas que as transformações sociais decorrentes da 

industrialização modificaram essencialmente as condições de vida e alguns jogos se tornaram 

objeto de proibição ou rígida regulamentação. Como é descrito, o grau de violência da 

sociedade foi submetido ao controle e assim, a repugnância e a vergonha se instalaram 

socialmente, resultando em intolerância para com alguns jogos e disputas considerados 

excessivamente violentos e perigosos para a vida dos praticantes.   

 

Parece indiscutível que a passagem do jogo ao esporte propriamente dito tenha se 

realizado nas grandes escolas reservadas às "elites" da sociedade burguesa, nas 

public schools inglesas, onde os filhos das famílias da aristocracia ou da grande 

burguesia retomaram alguns jogos populares, isto é, vulgares, impondo-lhes uma 

mudança de significado e de função muito parecida àquela que o campo da música 

erudita impôs às danças populares, bourrées, gavotas e sarabandas, para fazê-las 

assumir formas eruditas como a suíte (BOURDIEU, 1986, p. 04). 
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A seguir, um fato importante para o estabelecimento do esporte como prática 

difundida na sociedade inglesa é descrito por Bourdieu (1986):  

 

[...] antes mesmo de considerá-lo um meio de "formar o caráter" (to improve 

character) segundo a velha crença vitoriana, as public schools, instituições totais no 

sentido de Goffman, que devem assumir sua tarefa de enquadramento vinte e quatro 

horas por dia durante sete dias da semana, viram nos esportes um meio de ocupar a 

menor custo os adolescentes que estavam sob sua responsabilidade em tempo 

integral; como aponta um historiador, quando os alunos estão no campo de esportes, 

é fácil vigiá-los, dedicam-se a uma atividade "sadia" e direcionam sua violência 

contra os colegas ao invés de direcioná-la contra as próprias instalações ou de 

atormentar seus professores (p. 12). 

 

Percebemos na descrição do processo de esportivização uma crescente preocupação 

com as regras e a autodisciplina demandada para a prática da atividade física em público e 

consequentemente regida pelos ideais de não violência do processo civilizatório. A 

modificação destas atividades representa importante marco na constituição do desporto como 

atividade geradora de uma excitação prazerosa. Sobre o ordenamento e disciplinamento desta 

atividades culturais, Elias (1992) estabelece que 

  

a vigilância quanto ao cumprimento das regras tornou-se mais eficiente; por isso, 

passou a ser menos fácil fugir às punições devidas a violações das regras. Por outras 

palavras, sob a forma de “desportos”, os confrontos de jogos envolvendo esforços 

musculares atingiram um nível de ordem e de autodisciplina nunca alcançados ate 

aí. Além disso, sob a forma de “desportos”, as competições integraram um conjunto 

de regras que asseguravam o equilíbrio entre a possível obtenção de uma elevada 

tensão na luta e uma razoável proteção contra os ferimentos físicos. A 

“desportivização”, em resumo, possui o carácter de um impulso civilizador 

comparável, na sua orientação global, a “curialização” dos guerreiros, onde as 

minuciosas regras de etiqueta representam um papel significativo (p. 224). 

 

O processo de curialização, descrito como fundante do esporte moderno, é 

caracterizado também como parlamentarização ou “cortenização” dos guerreiros. Além de 

tornar limitada a força física a ser utilizada no jogo, de modo a salvaguardar a integridade 

física dos competidores, neste momento, percebemos a incorporação da justiça e da ética nas 

dinâmicas dos jogos  como critérios desejados; ou seja, se as leis e normas passaram a reger 

os comportamentos agressivos na sociedade e determinaram punições para as faltas de 

autocontrole, no esporte não foi diferente. Assim, atividades sérias e os jogos passaram a 

compartilhar de valores comuns e regulamentações que organizaram a realização do desporto. 

Na definição dele, observamos algumas características do esporte/desporto ainda observadas 

nas práticas esportivas que se desenvolveram com os processos de globalização e 
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ocasionaram a constituição deste fenômeno cultural, ao modo como o verificamos nos dias de 

hoje. Elias (1992) define que  

 

o desporto — qualquer que seja — é uma actividade de grupo organizada, centrada 

num confronto entre, pelo menos, duas partes. Exige um certo tipo de esforço físico. 

Realiza-se de acordo com regras conhecidas, que definem os limites da violência 

que são autorizados, incluindo aquelas que definem se a força fisica pode ser 

totalmente aplicada. As regras determinam a configuração inicial dos jogadores e 

dos seus padrões dinâmicos de acordo com o desenrolar da prova. Mas todos os 

tipos de desportos tem funções específicas para os participantes, para os 

espectadores ou para os respectivos países em geral. Quando a forma de um 

desporto fracassa na execução adequada destas funções, as regras podem ser 

modificadas (p. 230). 

 

 

Segundo ele alerta sobre a modificação eventual de regras com o objetivo de 

restabelecer as funções da atividade, observamos que esse processo de ajuste às 

transformações sociotécnicas experimentadas no âmbito macro da sociedade é comum  e, no 

que se refere à tecnologia especificamente, inúmeros esportes são objeto de mudança para a 

apresentação de uma modalidade mais excitante para os envolvidos. Como exemplo desta 

revolução tecnológica no esporte, podemos citar o apoio tecnológico dado aos árbitros para 

evitar possíveis injustiças no desenrolar dos eventos competitivos. Complementar à definição 

acima expressa, podemos acrescentar o detalhe de que algumas modalidades de competição 

assumem como oponente o próprio indivíduo representado por suas melhores marcas, 

pontuações e números. Deste modo, percebemos haver também um direcionamento à 

superação dos recordes pessoais estabelecidos, além da superação de parâmetros e limites 

determinados de modo bastante variado. De maneira sintética, Cavalcanti (1984) ensina sobre 

os fatores que propulsionaram o esporte como um fenômeno universal. Segundo ela, 

 

os fatores que determinaram o aparecimento e o desenvolvimento de um sistema 

esportivo mundial, segundo Brohm (1976), podem ser destacados: a) 

desenvolvimento do tempo livre e das atividades recreativas; b) mundialização dos 

intercâmbios através dos transportes e dos meios de comunicação de massa; c) 

revolução científica e técnica; e d) advento e aperfeiçoamento da revolução burguesa 

democrática e confronto entre as nações (p. 39). 

 

Desta maneira, percebemos que nossas reflexões estão alinhadas com os fatores 

determinantes descritos, promovendo discussões sobre o tempo livre, acerca das mudanças 

técnicas e científicas com influências do esporte para corpo e subjetividade e a respeito dos 

meios de comunicação que resultarão em seções deste capítulo.  De modo sumariado, Eric 

Dunning, parceiro de Norbert Elias em vários escritos sobre o esporte e o processo de 
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civilização determinante das formas de lazer atuais, lista, de maneira sistemática, algumas 

conclusões sobre este produto da cultura industrializada e tecnológica. Segundo o autor, 

 

para além da alteração de equilíbrio entre trabalho e lazer, tanto ideológico como 

factual, pode destacar-se um processo que realçou o significado social das 

actividades de lazer em geral, uma constelação de, pelo menos, três aspectos inter-

relacionados da moderna configuração social emergente que terá contribuído para o 

aumento do significado do desporto, nomeadamente: 1) o desenvolvimento do 

desporto como um dos principais meios de criação de excitação agradável; 2) a 

transformação do desporto, em termos de função, num dos principais meios de 

identificação colectiva; e, 3), a emergência do desporto como uma fonte decisiva de 

sentido na vida de muitas pessoas.(...)o desporto é um facto de lazer “mimético”, no 

qual pode produzir-se excitação agradável e que cumpre, a este respeito, uma função 

de destruição da rotina (p. 322-3). 

 

Guiados por este indicativo de características constituintes da manifestação cultural do 

esporte, percebemos que a oposição entre trabalho e lazer, em que o esporte se inclui nesta 

categoria segunda, é, na verdade, uma oposição relativa. Notamos na composição destas 

atividades, livres ou não, as marcas da racionalidade dominante na sociedade e, assim,  

dismistificamos tanto a liberdade atribuída ao esporte/lazer quanto a  bipolaridade 

reducionista que opõe radicalmente os sistemas de ação do esporte e do trabalho. Entendemos 

que esta oposição parece desempenhar importante papel em manter o esporte imune às críticas 

que se direcionam predominantemente à senda da produção. 

Desta maneira, podemos dizer que o esporte se desenvolveu em consonância com os 

valores sociais dominantes, tal como nos afirma Bracht (1997), ao enumerar tais 

características produzidas historicamente para o esporte em particular, e para a sociedade 

como um todo. Segundo o autor citado, o esporte “[...] desenvolve-se em interdependência 

com o processo social global, que acaba determinando suas características, e estas são 

basicamente: disciplina, autoridade, concorrência, rendimento, racionalidade técnica, 

organização e burocratização” (p. 30). Encontramos nas características expressas um frutífero 

campo para pesquisar e averiguar suas expressões no contexto cibercultural que 

exploraremos, em especial a disciplina, a racionalidade técnica, a concorrência e o 

rendimento. Por enquanto, estas características, entretanto, serão mantidas inexploradas para 

posterior articulação com relevantes achados e análise. 

Com o intuito de articular essas semelhanças e coletar direcionamentos para ulterior 

análise dos signos de esportividade a que visamos, procederemos a uma descrição de como o 

esporte hoje está dividido em diferentes manifestações. A apresentação desta divisão é feita 

em especial para fins didático-pedagógicos, em que delimitamos os modos de compreensão 

do fenômeno esportivo razoavelmente aceito nos dias de hoje e realizamos os recortes 
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metodológicos necessários para a consecução dos objetivos de nossa pesquisa. Deste modo, 

consideramos que 

 

[...]o conceito Esporte parece precisar dar conta de atividades, que pelo seu grau de 

diferenciação, estão a exigir adjetivações do tipo: esporte de alto rendimento ou de 

rendimento, esporte de lazer, esporte educativo, etc. [...] No Brasil a comissão de  

Reformulação do Esporte Brasileiro, sugeriu, e está incorporado pela Constituição 

Federal de 1988, diferenciar o conceito de esporte em três manifestações: a) 

desporto-performance; b) desporto-participação e c) desporto-educação (BRACHT, 

1997, p. 12). 

 

Para os propósitos de nossa pesquisa, apesar de percebermos o esporte como grande 

difusor de ideais e produtor de subjetividades como produto da cultura em diversos níveis de 

expressão, concentraremos nossas reflexões especialmente vinculadas ao desporto-

performance e ao desporto-participação. Em meio a alguns conceitos que expressam de modo 

mais ou menos semelhante a divisão operada na compreensão do esporte contemporâneo, 

faremos uma escolha por um uso sutilmente ajustado em relação à nomeclatura utilizada na 

Constituição Federal Brasileira, porém, acreditamos que tal posicionamento resulta sem 

prejuízos para a exploração das manifestações categorizadas para o esporte. Portanto, dentre 

as noções citadas, em acordo com o parecer de Bracht (1997),  

 

utilizaremos a expressão “esporte-espetáculo” complementando a expressão “alto 

rendimento” porque entendemos que esta abriga a característica central desta 

manifestação hoje, ou melhor, sua tendência mais marcante, qual seja, a 

transformação do esporte em mercadoria veiculada pelos meios de comunicação de 

massa (p. 13). 

 

 

Estes modos de vivenciar o esporte serão compreendidos por nós como 1) esporte de 

alto rendimento ou espetáculo e 2) esporte como atividade de lazer.  Nesta perspectiva, 

abordaremos esta dualidade constituída, enfatizando a atividade esportiva de lazer, entretanto, 

consideramos a manifestação do esporte-espetáculo como grande propulsora e inspiradora das 

expressões por nós privilegiadas. Nossa escolha por tal abordagem reflete o objetivo de 

analisar as expressões da esportividade das pessoas que  não vivenciam o esporte como 

profissão, mas, são constituídos pela racionalidade esportiva, inclusive em atividades sem 

nítida e direta relação com o esporte. Reforçando nossa convicção sobre este percurso 

metodológico a seguir, somos direcionados também com o apoio no pensamento explicitado 

por Bracht (1997). A respeito desta relação entre as manifestações do esporte sobre as quais 
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nos debruçaremos, ainda que de modo distinto, o sociólogo do esporte mencionado nos 

assinala que 

 

é o esporte de alto rendimento que, em linhas gerais, ainda fornece o modelo de 

atividade para grande parte do esporte enquanto atividade de lazer, como também 

recruta, cada vez menos, é verdade, parte de seu contingente de participantes 

(trabalhadores) nesta manifestação e no esporte escolar, este propiciando, ainda, a 

socialização para o consumo do esporte (contingente consumidor do produto esporte 

e de seus subprodutos) (p. 14). 

 

 Impulsionados pela emergência do tópico dos produtos culturais do esporte, além do 

esporte como um produto em si, abordamos agora este caráter mercantil da manifestação 

esportiva na sociedade. Desta feita, a mercantilização da cultura esportiva é objeto da 

Indústria Cultural e (i)mobiliza seus consumidores. Sobre este estado de desatenção, 

fascinação e encantamento, Adorno (2002) observa que as mercadorias culturais destinam-se 

ao pronto consumo e nos diz que  “os produtos da Indústria Cultural podem estar certos de 

serem jovialmente consumidos mesmo em estado de distração” (p. 17). De suas palavras, 

extraímos importante sinalização sobre a distração descrita para nos guiar em nosso percurso. 

Ao longo de sua produção, Adorno (1998) pouco se manifestou sobre o esporte, mas 

expressou o posicionamento esclarecedor de que “o esporte moderno, pretende restituir ao 

homem uma parte das funções que lhe foram retiradas pela máquina (...), treinar os homens da 

maneira mais impiedosa possível, para colocá-los a serviço das máquinas” (p.76).   

Nas palavras de Adorno, encontramos conformidade às nossas preocupações 

relacionadas ao caráter constituinte da máquina para o humano. Portanto, verificamos o 

caráter repressivo do esporte, ainda que se exprima travestido de liberdade, materializa-se 

padronizado e instrumentalizado racionalmente para a obter a excitação prazerosa capaz de 

silenciar a crítica. O esporte parece cumprir socialmente uma função que dificulta, desde a 

distração própria do divertimento, a conscientização do homem em relação a sua servidão, 

vivenciada diferenciadamente, dentro e fora do trabalho. 

De modo semelhante, sobre a distração na diversão e a crítica, encontramos apoio nas 

ideias que Benjamin (1978) expressa sobre o potencial crítico desmobilizado no cinema, outra 

atividade mimética difundida mundialmente. Este ensina que a velocidade dos estímulos 

visuais experimentados pelo sequenciamento de imagens em uma película cinematográfica 

impossibilita o raciocínio, bloqueando nossa capacidade reflexiva e crítica por dificultar a 

atenção e retenção daquilo que se dá à observação. O autor explica que “o cinema rejeita o 

valor de culto, não só devido ao facto de provocar no público uma atitude crítica, mas também 
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pelo facto de tal atitude crítica não englobar, no cinema, a atenção. O público é um 

examinador, mas distraído” (p. 238). Assim, supomos semelhante efeito para os consumidores 

da cultura esportiva, em especial com a ampla propagação impulsionada pelos meios de 

comunicação que discutiremos mais atentamente na última parte deste capítulo. Corroborando 

as ideias de Adorno e Benjamin sobre o caráter distrativo do esporte, Bracht assim é 

posicionado:  

 

são postulados para o esporte por exemplo, as funções de desvio de atenção e de 

atenuador das tensões sociais, que permitiriam uma compensação para as 

insuportáveis condições de vida. Tanto esporte de rendimento quanto o esporte de 

lazer desviam agressividade potencial das suas origens sociais para as ações 

esportivas. Frustrações que resultariam do trabalho alienado e das condições de 

moradia,  dirigem-se assim não contra as verdadeiras causas e sim são transformadas 

em agir agressivo no contexto das competições esportivas (p. 28).  

 

Em continuidade ao propósito nosso de estabelecer um paralelo entre as carcaterísticas 

compartilhadas entre esporte e as atividades produtivas, encontramos uma síntese de críticas 

feitas em Rigauer (1969) ao examinar o fenômeno esportivo. Em seu trabalho de pesquisa 

sobre o esporte, intitulado Trabalho e Esporte,  o autor procura demonstrar a afinidade dos 

dois sistemas de ação a partir dos seguintes aspectos: 

 

1) paralelismo entre as medidas de racionalização dos sistemas de ação do esporte de 

rendimento e do trabalho; 2) métodos complexos de trabalho e treinamento; 3) a 

cientifização do trabalho e do treinamento esportivo; 4) o refinado taylorista do 

Mundo do Trabalho encontra um correspondente no treinamento do esporte de alto 

rendimento; 5) execução repetitiva e sobrecarga são características tanto do trabalho 

como do moderno treinamento; 6) caráter de mercadoria de ambos e 7) métodos 

analíticos de aprendizagem dos movimentos ( p.31). 

 

Com os elementos agora indicados, obtemos um direcionamento a algumas 

possibilidades de análise e articulação com o material empírico coletado das redes sociais.  

Dentre estas características, algumas especificamente nos chamam atenção por sua vinculação 

às discussões desenvolvidas neste trabalho. Com a explicação acima, encontramos amparo 

para nos guiar em busca de evidências empíricas que comprovem nossas hipóteses de que o 

homem tem se constituído espelhado à máquina tecnológica. Em um momento posterior, 

concentraremos nossas análises em busca de sinais destas características que fazem esta 

interface do trabalho com o esporte, nos signos de esportividade que coletaremos no 

ciberespaço.  

Em acordo com os caminhos que já percorremos nesta pesquisa, percebemos oportuna 

articulação focada em especial nos seguintes pontos listados: 1) as medidas de racionalização 
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para o rendimento que supomos gerarem hierarquizações e rankeamentos; 2) a cientifização 

mercantil sobre a qual discutimos anteriormente; e 3) o caráter repetitivo e maquinizado da 

atividade fragmentada em gestos parciais com o objetivo de aumento na performance com 

base no taylorismo. Apesar de previamente selecionarmos estes três pontos possíveis de 

análise do fenômeno da esportividade seguindo estas dimensões partilhadas, entendemos que 

outras características sem menção óbvia acima estão mescladas e contempladas, na medida 

em que cada viés pode abrigar mais de uma das características listadas em Rigauer.    

Com base na caracterização realizada sobre o esporte moderno, procederemos à 

apresentação de alguns apontamentos críticos que podem nos auxiliar a melhor identificar as 

manifestações do fenômeno da esportividade e, assim,  prover uma análise ampla e atualizada 

capaz de desvelar focos de submissão do homem à lógica mercantil e tecnológica que 

criticamos neste trabalho. Mediante a mostra deste panorama crítico, visamos a potencializar 

nossa crítica e, assim, possibilitar maior esclarecimento sobre o preponderante fenômeno 

esportivo em suas distintas vertentes. O primeiro aspecto a ser apontado e submetido ao 

exame crítico diz respeito à falta de liberdade e espontaneidade nas expressões do esporte 

moderno racionalizado. Alguns autores, especialmente Huizinga (1983), criticam o esporte 

como atividade cultural de tempo livre que teve seu aspecto lúdico sacrificado, seja em razão 

ao crescimento da regulamentação, seja em decorrência da profissionalização e consequente 

transmutação da atividade em atividade produtiva, e, portanto “séria” e bem racionalizada. 

Segundo o autor expressa em seu escrito sobre o Homo Ludens, é fato que 

 

[...] esta sistematização e regulamentação cada vez maior no esporte implica a perda 

de uma grande parte das características lúdicas mais puras. Isto se manifesta 

nitidamente na distinção oficial entre amadores e profissionais (ou "cavalheiros e 

jogadores", como já foi hábito dizer-se), que implica uma separação entre aqueles 

para quem o jogo já não é jogo e o outro, os quais por sua vez são considerados 

superiores apesar de sua competência inferior. O espírito do profissional não é mais 

o espírito lúdico, pois lhe falta espontaneidade, a despreocupação. Isto afeta também 

os amadores que começam a sofrer de um complexo de inferioridade. Uns e outros 

vão levando o esporte cada vez mais para longe da esfera lúdica propriamente dita, a 

ponto de transformá-Io numa coisa sui generis, que nem é jôgo nem é seriedade.O 

esporte ocupa, na vida social moderna, um lugar que ao mesmo tempo acompanha o 

processo cultural e dele está separado (p. 219-220). 

 

A crítica desenvolvida aqui por Huizinga gravita ao redor do caráter de seriedade com 

que as atividades de lazer podem estar se revestindo. Deste modo, ao passar pelo processo de 

desportivização, o jogo das sociedades pré-modernas perde algumas de suas características 

mais libertadoras e promotoras de prazer e excitação. Com suporte nas ideias de Benjamin, 

resgatamos breve descritivo dos jogos enquanto atividades miméticas e propiciadoras de 
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experiências fantasiosamente excitantes. Assim, para demonstrar a relação de evolução 

histórica das brincadeiras livres, como uma manifestação primitiva dos esportes, o autor 

ensina que  

 

[...] para renovar a teoria da brincadeira, que não voltou a ser tratada como um todo 

desde que Karl Gross publicou em 1899 a importante obra Spiele der Menshen 

(Jogos Humanos). Ela teria que se ocupar em primeira instância com aquela 

“doutrina gestáltica dos gestos lúdicos”, dos quais os três mais importantes foram há 

pouco enumerados por Willy Haas. São eles: em primeiro lugar, o do gato e rato 

(toda brincadeira de perseguição); em segundo lugar, o do animal-mãe que defende 

seu ninho com filhotes) por exemplo, o goleiro, o tenista); e, em terceiro lugar, o da 

luta entre dois animais pela presa, pelos ossos ou pelo objeto de amor (futebol, pólo) 

(p. 252). 

 

A relação há pouco evidenciada por Benjamin é de grande valia, pois, permite-nos 

remontar um estádio da brincadeira anterior à sua regulamentação e racionalização, 

decorrendo em maior seriedade. Esta nos remete à discussão sobre as implicações da 

profissionalização do esporte. Uma das censuras feitas a esse processo estabelece que o 

esportista profissional tem sua atividade submetida e influenciada pelos espectadores em 

decorrência dos avanços experimentados pelo esporte como cultura comercializada nos meios 

de comunicação. Segundo Lasch (1983) descreve, esse aspecto, “[...] a comercialização 

transformou o jogo em trabalho, subordinou o prazer do atleta ao do espectador e reduziu o 

próprio espectador a um estado de passividade vegetativa - a própria antítese da saúde e vigor 

que o esporte idealmente promove” (p. 136). Esta discussão sobre os espectadores está 

reservada a outro momento deste ensaio, no qual será possível articular de modo mais 

aprofundado as questões relacionadas aos meios de comunicação que possibiltaram uma 

passividade que hoje não é estimulada unicamente pela televisão no contexto da cibercultura 

repleto de novas tecnologias comunicacionais. Apesar disto, é válido elucidar as valorações 

que acompanham as atividades de lazer com o advento do esporte de massa, constituído de 

elementos oriundos das atividades produtivas. Sobre isto, Hugo Lovisolo (2000) auxilia, ao 

exprimir a ideia de que 

 

chegamos a uma espécie de estado ou acordo valorativo no qual o lazer bom é 

aquele que tem algumas das características do trabalho. Expressamos isso na 

linguagem econômica da riqueza, das atividades enriquecedoras, embora não direta 

ou abertamente produtivas. Assim, o lazer não ativo, não reflexivo, não participativo 

e solitário, como o sono ou o estar diante da televisão é ainda malquisto (p. 21). 

 

Com isto, valoram-se as atividades de lazer por via de um código de atribuição de 

significados que tem por base a produtividade econômica, ainda que indireta e suposta apenas. 
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Sobre este misto de aspectos produtivos e livres nas atividades de lazer, retomamos um dos 

elementos desenvolvidos no esporte moderno e alvo de críticas: a seriedade transposta das 

atividades produtivas aos esportes. Sobre esta característica da seriedade, identificada em 

Huizinga (1983) como inapropriada para a experiência lúdica identificada com a 

espontaneidade, naturalidade e liberdade, nos é explicado que 

 

ocorreu uma contaminação extensa do jogo e da atividade séria as duas esferas estão 

se misturando. Nas atividades de natureza exteriormente séria esconde-se um 

elemento lúdico. O jogo reconhecido, por outro lado, não mais é capaz de manter 

seu caráter lúdico verdadeiro, como resultado de ter sido levado muito a sério e de 

ter sido tecnicamente superorganizado. As qualidades indispensáveis de 

distanciamento, naturalidade e de satisfação ficam assim perdidas (p. 177).  

 

Na tentativa de concluir nossa exposição prévia sobre o contexto histórico, as 

características principais e algumas críticas atribuídas ao esporte em seu desenvolvimento 

resultante na expressão atual, elencamos alguns pontos que consideramos frentes para 

reflexões críticas mais aprofundadas e articuladas ao material empírico para a constituição de 

categorias. Os aspectos já descritos, adicionados aos que serão mostrados a seguir, 

representam interessantes opções para um escrutínio cuidadoso e averiguação em nossa coleta 

de dados sobre o fenômeno em estudo. Por via desta abordagem, poderemos cercar o 

fenômeno da esportividade e desenvolver análise crítica com pretensão de elaborar saber com 

potencial de intervir na realidade. Afinal, “[...] resta apenas libertar o futuro de sua forma 

presente desfigurada, através de um ato de conhecimento. Somente para isso serve a crítica” 

(BENJAMIN, 1986, p. 151).   

Embora já sucintamente tematizado, prosseguimos ao abordar o caráter equiparado do 

sistema capitalista e o esporte competitivo. Segundo é indicado por Bernett (1982), este 

percebe como fundamental para um desenvolvimento de um esporte libertário que algumas 

mudanças sejam realizadas, de modo a permitir a quebra de certa exclusividade do esporte 

como prática das classes dominantes. Deste modo, promover-se-ia a emancipação do “esporte 

dos senhores”. Segundo o autor, seria importante também a percepção de que o esporte se 

constitui como arma de dominação potencializada pelo espetáculo. Desta maneira, este 

cumpriria importante papel a favor do apaziguamento das tensões e anseios populares contra a 

dominação e em favor de mudanças e progressos no âmbito social. O histórico descrito 

concebe o esporte como recurso a favor do disciplinamento dos adolescentes na escola, na 

fábrica e, em última instância, no Estado, que restaria harmonizado eficientemente pela 

introdução e propagação do esporte nestes campos em virtude da espetaculização organizada 
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como meio “[...] para desviar a atenção das massas da luta de classes e como fuga da 

realidade política” (p. 23), nas palavras de Bracht (1997).  A sua explanação é continuada e o 

autor exemplifica que 

 

o interesse nas tabelas dos campeonatos, nos ídolos esportivos etc impediria a 

formação da consciência política e o consequente engajamento político. Além disso 

a prática do esporte levaria a adaptação às normas e ao comportamento competitivo, 

básicos para estabilidade e/ou reprodução do sistema capitalista (p. 29). 

 

Outra vertente de análise com foco na esfera política indica-nos uma possível 

exploração das manifestações de um nacionalismo exacerbado que pode ser fomentado pelo 

esporte. O desdobramento dessa domesticação com o apoio do poder de um Estado autoritário 

também poderia instrumentalizar o esporte com um uso no qual resultaria no “[...] esporte 

burguês a serviço do militarismo e do fascismo” (p. 23). Nesta vertente crítica, encontramos 

consonâncias com o pensamento de Virilio (1999), que faz uma análise da guerra como 

manifestação irracional do poder da técnica e constrói pontes nesta interface interessante com 

o desporto. Outro registro é feito no sentido de estabelecer uma crítica sobre alguns princípios 

fundamentais do esporte para  analisá-lo como portador dos princípios da 

 

(...) competição, do rendimento e do record. A negação do princípio da competição é 

entendida como decisivo para uma cultura corporal proletária. O Esporte 

competitivo burguês é atacado genericamente como um espelho e instrumento da 

economia capitalista. Nesta visão, a racionalização das técnicas esportivas aparece 

como paralela ao sistema capitalista taylorizado” (BRACHT, 1997, p. 22). 

 

Com esteio nesta relação de partilha de características entre o sistema capitalista e a 

organização do esporte-espetáculo, observamos um canal de tensionamento entre a esfera 

macro do todo social e a esfera micro do esporte. Assim, características do todo  se 

presentificam no micro em uma dialética de constituição da realidade. Como produto 

reversionado da sociedade tecnológica, o esporte se desenvolve absorvendo as mudanças 

sociais em suas dinâmicas. Assumimos que o esporte é um segmento cultural que, por seu 

caráter mimético, representa de modo simulado, porém gerador de excitação nos seus 

arranjos, as relações sociais da realidade. Observamos que, por um lado, ele representa a 

competitividade própria da sociedade dinamizada pelo neoliberalismo, preparando o sujeito 

para a agonística social primada pelo econômico. De outra parte, porém, ele também 

sugestiona aos indivíduos que a sociedade acolhe os valores ideais do esporte como a 

igualdade de condições regulamentada na prática esportiva, tendo como efeito uma ilusão de 

justiça e igualdade entre os homens, reduzindo os condicionamentos sócio-históricos 
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singulares que determinam os desempenhos, sejam eles atléticos ou sociais, a um lançar de 

dados, sorteando um número vencedor. Tal redução à estatística da igualdade de chances 

parece favorecer o  a-histórico ideário meritocrático e o estabelecimento da racionalidade 

neoliberal. Sobre este aspecto do esporte, Bracht (1997) aponta que 

 

a igualdade formal de chances da estrutura esportiva indica para a presumível 

existência de uma correspondente forma de Sociedade. Tal ideia nega a fundamental 

desigualdade de chances inerente à sociedade capitalista e eleva o princípio 

esportivo da igualdade de chances a um princípio geral da sociedade (p. 29). 

 

Nesta constituição cínica, uma sociedade justa é sugestionada enquanto todos são 

direcionados à disputa pelos prêmios destinados aos que se favorecem na dinâmica 

socioeconômica e assimilam as prescrições ideológicas em busca do sucesso por força da 

modulação da racionalidade neoliberal. Sobre este agenciamento, que possibilita articulação 

com a formação da esportividade, Laval e Dardot exprimem a ideia de que,  

 

[...] o esporte tornou-se, sobretudo a partir dos anos 1980, um princípio de ação para 

todos os lados, e a competição, um modelo de relação social. O  “coaching” é a 

marca e ao mesmo tempo o meio dessa analogia constante entre esporte, sexualidade 

e trabalho. Foi esse modelo, talvez mais do que o discurso econômico sobre a 

competitividade, que permitiu naturalizar esse dever de bom desempenho e difundiu 

nas massas certa normatividade centrada na concorrência generalizada. No 

dispositivo em questão, a empresa se identifica com os campeões, os quais patrocina 

e dos quais explora a imagem, e o mundo do esporte, como bem sabemos torna-se 

um laboratório do Business sem constrangimentos. Os esportistas são encarnações 

perfeitas do Empreendedor de si. [...] Mais ainda, o cuidado com o corpo, o 

aprimoramento de si mesmo, à procura de sensações fortes, o fascínio pelo extremo, 

a preferência pelo lazer ativo e a superação idealizada dos limites indicam que o 

modelo esportivo não se reduz ao espetáculo recreativo de poderosos devorando uns 

aos outros (p. 353-4). 

 

Assim sendo, a dinâmica da concorrência é naturalizada, os indivíduos conformam-se 

e acostumam-se a este “jogar” competitivo, individualista e desintegrador socialmente em que 

os prêmios e vitória se oferecem de modo equânime aos postulantes ao sucesso. 

Consideramos nefastos estes efeitos produzidos para a transformação da sociedade em um 

lugar de fato mais justo com oportunidades iguais de desenvolvimento e acesso aos direitos 

humanos mais básicos necessários para a sobrevivência e um mínimo de dignidade. 

Precisamos lembrar que grande parte da população está excluída da prática esportiva, que 

necessita não somente de tempo liberado do trabalho, mas também de um mínimo de  energia 

para recolocar o corpo em exercício e de uma série de habilitações sociais, culturais e 

econômicas para o envolvimento nas atividades como agente delas. A adesão ao espetáculo se 

exprime de maneira mais facilitada e difundida pelos meios de comunicação de massa  mas, 
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ainda assim, cobra tributos no consumo objetivo e subjetivo de produtos comercialmente bem 

sucedidos por suas esportividades manifestas.  Expondo as ideias de Bourdieu, sobre a 

dinâmica socioeconômica mediada pelo esporte, Bracht (1997) indica que   

 

[...] a passagem do esporte enquanto uma prática reservada à elite (para amadores), 

para o esporte espetáculo, produzido por profissionais para as massas espectadoras, 

tem sido determinado por processos econômicos, os quais alteraram as relações de 

poder no interior deste campo. A demanda por sensacionalismo e a urgência de 

produzir um resultado, dividir experts e profissionais dos leigos e torcedores. A 

popularização do esporte permitiu às classes privilegiadas manter o capital político 

pela, por exemplo, promoção e controle da indústria esportiva privada ou estatal que 

é de se acrescentar, que os dirigentes esportivos, via de regra pertencendo as 

camadas privilegiadas podem transformar, na linguagem de Bourdieu, e o capital 

social obtido na administração esportiva em poder político a luta que os dirigentes 

de federações esportivas com aspirações políticas (p. 53-4). 

 

Com amparo nestas afirmações, encontramos o necessário apoio para nossas premissas 

de que o esporte como segmento de mercado é campo para disputa econômica e política. As 

associações e clubes têm suas estruturas burocratizadas e destinadas àqueles que podem 

desfrutar de uma posição de dominação e liderança restritas ao campo esportivo em termos de 

organização de competições e regulamentações, por exemplo, ou podem se converter em 

representação política nos planos municipal, distrital, estadual ou nacional. Não raramente, 

temos representantes políticos eleitos que são ligados a agremiações ou práticas esportivas, 

especialmente com a crescente valorização do esporte espetaculizado para a massa que 

promove “heróis” que se munem de poder transpostos do campo esportivo ao político.  

Retomando a ideia de Veblen sobre força pecuniária que se expressa nas 

configurações de ócio e consumo conspícuos, contemporaneamente, observamos esta 

competência econômica da sociedade regida pela produtividade como necessária para a plena 

fruição e a aquisição dos bens de consumo. As práticas de consumo são mediadas pelos 

signos promotores da individualidade. Estes signos são projetados de modo científico para 

cada “perfil” e as esportividades consumidas são distintivos sociais constituídos simbólica e 

tecnologicamente para o mercado, auxiliando os indivíduos na tarefa de conquistar uma valia 

fetichizada, glorificada socialmente pela via do esporte. Sobre a dinâmica social de exibição 

de atributos economicamente valorados, seja como tempo ou bens de consumo, em sua 

hodiernidade, Veblen (1965) descreve que,    .   

 

na comunidade moderna há também uma frequência mais assídua de grandes 

reuniões de gente que desconhece o nosso modo de vida, em lugares tais como a 

igreja, o teatro, o salão de baile, os hotéis, nos parques, as lojas e semelhantes a fim 

de impressionar esses observadores efêmeros e a fim de manter a satisfação própria 
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em face da observação deles, a marca da força pecuniária da pessoa deve ser gravada 

em caracteres que mesmo correndo se possa ler. É portanto evidente que a presente 

tendência do desenvolvimento vai na direção de aumentar, mas que o ócio, o 

consumo conspícuo (p. 90). 

 

Valendo-se do ponto de vista então descrito, e buscando uma atualização das questões 

para a cibercultura, percebemos que hoje a tecnologia permite um grau “tecnologizado” de 

exibicionismo/voyerismo. Assim, as observações das atividades humanas de lazer foram 

flexibilizadas temporal e espacialmente pelo advento das novas tecnologias e redes sociais. 

Este contexto hipertecnológico permite uma atualização da leitura da obra de Veblen, 

constituindo interessante aporte crítico por discutir uma sociabilidade mediada e significada 

economicamente com efeitos de poder e dominação conclamados publicamente nas 

manifestações nas redes sociais.     

O ponto de vista de Veblen nos é interessante para confrontar quaisquer percepções de 

que os processos de industrialização foram capazes de tornar o acesso cultural ao esporte mais 

livre e democrático. Como atividade de lazer, o esporte é alvo da mercantilização e 

acreditamos poder supor que seus subprodutos são segmentados e direcionados aos mais 

distintos públicos, dependendo do seu pertencimento socio-econômico. Tanto para praticantes 

quanto para espectadores, o engajamento nos esportes, das mais diversas modalidades reserva 

uma cota de notabilidade da qual o indivíduo se vale perante seus semelhantes em busca de 

distinção e reconhecimento honorífico. De modo correlato, os meios de comunicação também 

se apropriam destes signos atribuidos hierarquicamente para cooptar os consumidores, 

explorando-os subjetivamente em uma dinâmica por meio da qual os homens se constituem 

identitariamente desde os seus consumos de tempo “livre”.  Consideramos de grande valia a 

explicação dada por Bourdieu (1983) em seu texto  Como é possível ser esportista, ao 

sublinhar sobre os códigos intrínsecos aos valorados estilos de vida “esportivos”. O referido 

autor enfatiza que  

 
[...] o esporte ainda traz consigo a marca de suas origens: além da ideologia 

aristocrática do esporte como atividade desinteressada e gratuita, perpetuada pelos 

tópicos rituais do discurso de celebração, e que contribui para mascarar a verdade de 

uma parte crescente das práticas esportivas, a prática de esportes como o tênis, a 

equitação, o iatismo, o golfe, deve sem dúvida uma parte de seu "interesse", tanto 

nos dias de hoje quanto em sua origem, aos lucros de distinção que ela proporciona 

(não é por acaso que a maior parte dos clubes mais seletos, isto é, mais seletivos, são 

organizados em torno de atividades esportivas que servem de ocasião ou de pretexto 

para encontros eletivos). Os lucros distintivos são dobrados quando a distinção entre 

as práticas distintas e distintivas, como os esportes "chiques", e as práticas que se 

tornaram "vulgares", devido à divulgação de vários esportes originalmente 

reservados à "elite", como o futebol (e em menor grau, o rugby que ainda guardará 

por algum tempo, um duplo estatuto e um duplo recrutamento social) é acrescida da 
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oposição, mais marcada ainda, entre a prática do esporte e o simples consumo de 

espetáculos esportivos (p. 8). 

 

Com este esclarecimento, reforçamos a convicção de que nossa análise precisa 

endereçar criticamente a subversão da cultura física e esportiva a favor da mercantilização 

segmentada em nichos valorados de acordo com aspectos singulares das práticas esportivas. 

Como descrito, as atividades são significadas socialmente e subordinadas aos aspectos como 

tradição, maquinaria utilizada, rituais e a natureza sociocultural do desporto. Assim, os lucros 

sociais são desejados na medida em que o sujeito se afilia culturalmente e cumpre com os 

códigos culturais intrínsecos às atividades. Percebemos esta distinção entre esportes para a 

elite e esportes populares nas palavras que seguem: 

 

De facto, o tipo aristocratico ou de society dos passatempos que dominavam, com o 

sentido do termo sport, em Inglaterra, na primeira metade do seculo XIX, propagou-

se a outros países, tendo sido adoptado pelas correspondentes elites sociais antes de 

os tipos mais populates, como o futebol, se desenvolverem com as caracterfsticas de 

um sport', antes mesmo de estes serem compreendidos como tal na propria 

Inglaterra e de se propagarem, sob essa forma, a outros países como um passatempo 

de grupos da classe media e dos trabalhadores (ELIAS, 1992,189). 

 

Sobre a importância da Inglaterra na difusão do que posteriormente foi denomidado 

esporte, Huizinga (1983) contribui com a explicação sobre os avanços do esporte tendo o 

território inglês, sua geografia e suas políticas progressistas em seu favor.  

 

É compreensível até certo ponto que o processo se tenha iniciado na Inglaterra do 

século XIX, embora seja muito discutível se as tendências específicas do espírito 

anglo-saxão podem ou não ser consideradas sua causa eficiente. Todavia, não há 

dúvida que a estrutura da vida social inglesa lhe foi altamente favorável, com os 

governos locais autônomos encorajando o espírito de associação e de solidariedade, 

e a ausência de serviço militar obrigatório fornecendo ocasião para o exercício 

físico, além de impor sua necessidade. As formas da organização escolar agiam no 

mesmo sentido, e finalmente a geografia do país e a natureza do terreno, 

predominantemente plano e oferecendo em toda a parte os melhores campos de jogo 

nos prados comunitários, os commons, também tiveram a maior importância. Foi 

assim que a Inglaterra se tornou o berço e o centro da moderna vida esportiva. (p. 

219). 

  

Com o desenvolvimento destas práticas, recém adaptadas, ou seja, esportivizadas, 

muitas modalidades se desenvolveram e as regras foram difundidas para uma maior 

organização dos dados, recordes, competições que teriam clímax com as olimpíadas 

modernas, reunindo nações em torno da disputa de provas minimamnte tornadas 

regulamentadas e organizadas. Sobre isto, Elias (1992) afirma que 
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no contexto dos Estados-nações pacificados no plano interno, ou seja, em sociedades 

onde o Estado estabeleceu um monopólio efectivo sobre o direito de usar a força 

física, o desporto proporcionou a única ocasião em que unidades sociais complexas 

e impessoais, como, por exemplo, as cidades, podem unir-se. De forma idêntica, a 

nível internacional, os acontecimentos desportivos como os Jogos Olímpicos e o 

Campeonato do Mundo proporcionam as únicas ocasiões, em tempo de paz, durante 

as quais nações inteiras podem unir-se com regularidade e de forma vísivel. A 

divulgação do desporto a nível internacional tem implicações no aumento da 

interdependência internacional e da existência, com várias exceções notáveis, de 

uma paz mundial frágil e instável (p. 325). 

 

A técnica e a ciência auxiliaram com as estatísticas e a crescente elaboração de 

treinamentos e preparações voltadas para a melhoria do desempenho dos corpos, 

gradualmente, testados e idealizados nas competições. Segundo Huizinga, a partir do último 

quarto do século XIX, “os jogos, sob a forma de esportes, vêm sendo tomados cada vez mais 

a sério. As regras se tornam cada vez mais rigorosas e complexas, são estabelecidos recordes 

de altura, de velocidade ou de resistência superiores a tudo quanto antes foi conseguido” (p. 

219). Parte da evolução constatada deveu-se primordialmente aos métodos e incrementos 

propostos para treinar e melhorar os resultados dos atletas, ampliando as investigações sobre 

os corpos, os movimentos e as técnicas envolvidas nas diversificadas modalidades de 

competição. 

 

Os esportes atléticos, inventados no final do século 19, assemelham-se a princípio a 

muitas outras práticas físicas: ginásticas de solo, movimentos de dança, exercícios 

naturais, jogos diversos. As ênfases da modernidade, porém, congregam num todo 

único o conjunto dessas práticas. Uma dupla originalidade até as transformou: uma 

visão sempre mais técnica e mecânica do movimento, uma visão sempre mais 

rigorosa e ordenada do treinamento (VIGARELLO, 2013, p. 198). 

 

Em remate a esta seção da pesquisa, partilhamos da ideia de que a dominação social 

permitiu o desenvolvimento do esporte que se afirma como uma tecnologia eficaz no 

cumprimento de apaziguar as forças capazes de revolucionar e transformar efetivamente as 

condições de exploração aos quais os homens são amplamente submetidos. Subtraem-se dos 

indivíduos, no trabalho e no lazer, na produção e no consumo, as mais-valias necessárias e 

funcionais para fazer com que a máquina social capitalista se mantenha em um funcionamento 

que, ainda que supere crises ou arritmias socioeconômicas, é habil e estabelece desempenhos 

recordes, silenciando os gritos de socorro da humanidade acelerada. Como exemplo desta 

capacidade de imobilizar as forças humanas mais capazes e jovens em uma ação agonística 

por um lado, que se traveste de lúdica por outro, Bourdieu (1983) afirma que:  
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este meio extremamente econômico de mobilizar, ocupar e controlar os adolescentes 

estava predisposto a se tornar um instrumento e um objeto de lutas entre todas as 

instituições total ou parcialmente organizadas para a mobilização e a conquista 

política das massas e que ao mesmo tempo competiam pela conquista simbólica da 

juventude − partidos, sindicatos, igrejas é claro, mas também patrões paternalistas 

(p. 12). 

 

Com fundamento no exposto sobre o esporte e sua relação de dominação com a 

juventude, alarma-nos o fato de que a esportividade, estudada enquanto expressão mais 

sofisticada pelas emulações técnicas, comunicacionais, estéticas e pecuniárias, ao imbricar-se 

com a tecnologia, amplifica sua capacidade de vetorizar a subjetividade humana, em especial 

com os jovens, notadamente mais proficientes, competentes, aptos e subordinados 

tecnologicamente. 

Em defesa da emancipação do homem e do redirecionamento do esporte moderno 

como atividade humanizadora, apoiamo-nos no desejo de um direcionamento das atividades 

esportivas, de modo a propiciar “[...] experiências mais modestas, ainda que mais 

satisfatórias, da cooperação e da competência” (LASCH, 1983, p. 136). Estas são moldadas 

com suporte nos valores de liberdade, criatividade, espontaneidade encontradas no jogo. 

Propomos uma tranformação de modo a resultar em um elemento da cultura libertador na 

medida em que 

 

[...] o desporto e as atividades físicas como veículos da integração humana, 

assumiriam grande importância na vida hodierna onde a luta pelo dia a dia na 

sociedade industrial avançada, a busca da sobrevivência, a eterna competição pela 

vida levam o homem ao individualismo desagregador. O desporto constitui um 

eficiente caminho à consolidaação do sentimento comunitário e de solidariedade 

(VIANA, 1994, p. 112, grifamos).     

 

Na atualidade, produz-se esportivamente para que se possa consumir signos e 

experiências de vida esportivas socializadas, mediadas e impulsionadas pelas novas 

tecnologias. Nossa premissa é a de que a subjetividade está permeada de uma racionalidade 

esportiva, e que temos manifestado nossas produtividades esportivamente aos moldes de uma 

sociedade neoliberal. O tempo livre está colonizado para a conquista de uma identidade 

esportiva via consumo, sendo esta capaz de ligar-se também ao âmbito da produção na 

sociedade tecnológica promotora da visibilidade no ciberespaço. De modo espetaculizado, os 

quadros de medalhas, as façanhas e os distintivos sociais são objeto de desejo e de vigilância, 

exaltando os vitoriosos na rede, disseminando e subvertendo o status individual de esportista. 
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De modo sintético, Vaz (2016) explica as relações entre ciência, tecnologia e esportes 

que visamos analisar, justificando a facilidade com que estes campos dialogam entre si e se 

assemelham. Assim, segundo a história nos mostra,  

 

atividades lúdicas e ritualísticas medievais e dos inícios do mundo moderno foram 

sendo, pouco a pouco, sistematizadas na forma esportiva, com as características que 

essa nova prática social, cujo impulso é o mesmo da Revolução Industrial, 

comporta: competição e maximização de desempenho, em primeiro lugar. Com 

essas exigências, e tendo o corpo como instrumento por excelência, faz todo o 

sentido que o esporte seja uma das experiências em que a incorporação tecnológica 

se dê de maneira mais eloquente. Refiro-me, principalmente, ao esporte de alto 

rendimento, praticado por atletas em regime intensivo de treinamento para 

competição, mas que se mostra estrutura modelar para a prática não menos 

desinteressada de amadores e frequentadores de academias de ginástica e 

musculação (p. 2). 

 

Com esta citação, encontramos reforço em nosso propósito de explorar nos sub-

capítulos seguintes as implicações dos signos de esportividade para a contrução de um 

homem-máquina, endereçando questões da racionalidade e da corporiedade e, posteriormente, 

guiando-nos para a discussão das influências dos meios de comunicação de massa e do 

esporte de alto rendimento para a propagação dos ideais de esportividade nas publicações em 

redes sociais.   

Por fim, neste sub-capítulo, enfatizamos nossos argumentos em favor de um tempo 

livre modulado pela concepção de ócio, autonomamente determinado e utilizado para fins de 

um desenvolvimento humano imediato, libertador, sensível e restaurador de nossa 

humanidade, permitindo a  contemplação, reflexão e assimilação crítica das experiências para 

uma realização humana fundamentada no “conhecimento sensual” (RAMOS, 2005, p. 17).  

 

4.2 Desportização e suas implicações para a racionalidade e para a corporiedade 

 

Neste subcapítulo, escolhemos abordar a esportividade como produtora de corpos e 

subjetividades. Pressupomos que o fenômeno esportivo espetaculizado é responsável em parte 

pelas transformações objetivadas em corpos que se referenciam nos modelos atléticos 

divulgados midiaticamente. Por outro lado, compreendemos que o fenômeno estudado tem 

implicações significativas para a racionalidade que se constitui e é compartilhada socialmente. 

Os processos de elaboração identitária estão, segundo acreditamos, mediatizados pelo ideário 

do esporte em sua vertente mais tecnológica e, portanto, se difundem com eficiência, 

modificando fundamentalmente nosso condicionamento psicosocial. Deste modo, ao 

escolhermos tratar desta “racionalidade esportiva”, faremos articulações com a constituição 
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subjetiva dos homens, e os consequentes desdobramentos, que supomos permeada de uma 

consciência padronizada e cooptada por ideais, discursos e “verdades”. Ao pensar sobre as 

questões que constituem essa humanidade esportivizada, subjetiva e ao mesmo tempo 

objetivada no corpo, consideramos orientador o posicionamento em que  

 

mesmo aceitando que a corporeidade não dá qualquer forma essencial ou estável à 

subjetividade, não é possível negar a asserção dessas análises de que é sobre esse 

material bruto do “corpo” que a cultura trabalha sua constituição da 

subjetividade.[...] Mesmo quando se questionam os essencialismos e os binarismos, 

é difícil abdicar do corpo como material sobre o qual a cultura, a história e a técnica 

escrevem (SANTAELLA, 2004b, p. 23). 
 

Deste modo, somos direcionados a investigar este corpo como uma “escritura” capaz 

de prover informações sobre sua constituição, “[...] resultado de uma história cultural, 

científica e técnica particular. Assim sendo, as propriedades do corpo – andar, sorrir, cavar, 

nadar -  não são propriedades naturais, são conquistas técnicas” (p. 24). Deste modo, 

observamos a maneira por via da qual a técnica modelou a humanidade, tanto em seu caráter 

biológico/factual quanto em sua configuração subjetiva/abstrata. Um pouco desta relação 

entre uma racionalidade esportiva que se instaurou nas práticas corporais é localizada 

historicamente por Georges Vigarello (2011) na obra História do Corpo. Nela, os primeiros 

passos de uma psicologia nascente são descritos como relevantes para a difusão dos ideais 

esportivos contidos nos treinamentos que se popularizam como atividades de tempo livre. 

Assim, benefícios psicológicos são postos como consequência do “fortalecimento” e 

preparação para o esporte. Para o período do início do século XX, Vigarello (2011) assinala 

que 

 

um desafio não tarda a esboçar de outro modo a sua visada, reforçado sem dúvida 

pelas novas potencialidades do lazer e do tempo “disponível”: a promessa de um 

impacto psicológico, perfilando algum fortalecimento totalmente voluntário, a 

certeza de ganhar em segurança e em tenacidade. Daí esta constatação marcante, 

para os anos de 1900 e 1910, de um investimento muscular que vai estendendo 

insensivelmente seus horizontes aos efeitos ainda balbuciantes de uma psicologia (p. 

198). 
 

Deste modo, especialmente no que se refere à racionalidade, observamos 

agenciamentos da subjetividade que direcionam os indivíduos na gestão de suas vidas, no 

âmbito corporal-estético-biológico e na contextura psicosocial-econômica-cultural que se 

elaboram em uma dinâmica dialética. A exemplo desta difusão do esporte, tanto como prática 

quanto discurso produtor de subjetividade, Ehrenberg (2010) acentua que “[...] a prática 
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esportiva e a linguagem do esporte penetraram a tal ponto em todos os poros da sociedade que 

está em via de se tornar passagem obrigatória para os valores da ação. Entramos numa nova 

era do esporte” (p. 10). Desta subjetividade produzida de modo heterônomo, pressupomos 

partirem as inclinações humanas que buscam empreender este modo de vida “esportivo” 

absorvido de maneira relativamente difusa em razão das inúmeras facetas e manifestações do 

fenômeno esportivo. Assim sendo, neste terreno de mútua constituição entre orgânico e 

psíquico, compreendemos que as atividades do homem-máquina moldado pela esportividade 

tanto encontram como objeto o corpo, a se submeter aos padrões, quanto produzem no 

psiquismo os esquemas resultantes da tensão com o todo social que se impõe como 

sistematizador das subjetividades. Assim, mente e corpo são submetidos aos moldes, testando 

suas capacidades de se adequar (“to fit”), absorvendo as táticas para a bem-sucedida jornada 

da experiência individual, produzindo sua “técnica de viver” (FREUD, 1927/1996a, p. 53). 

Neste modus operandi ante a realidade, observam-se as interações, atitudes e as dinâmicas 

hegemônicas do campo esportivo, como obstinação, competitividade exacerbada, 

individualismo narcísico, afinco estatístico, devoção ao treinamento, submissão aos recursos 

tecnológicos disponíveis etc, que se manifestam em diversas circunstâncias. É importante 

destacar em Adorno (2002), ao falar sobre o Tempo Livre, similares preocupações sobre a 

temática do esporte em relação com a forma física que se enseja como adequada para os 

corpos dos homens, agora objetos de medida e submissão. Segundo ele, na contextura do 

tempo livre e da adoção do esporte como valorada prática moderna,   

 

[...] mediante os esforços requeridos pelo esporte, mediante a funcionalização do 

corpo no ‘team’, que se realiza precisamente nos esportes prediletos, as pessoas 

adestram-se sem sabê-lo para as formas de comportamento mais ou menos 

sublimadas que delas se esperam no processo de trabalho. A velha argumentação de 

que se pratica esporte para permanecer ‘fit’ é falsa só pelo fato de colocar a ‘fitness’ 

como fim em si; ‘fitness’ para o trabalho é contudo uma das finalidades do esporte. 

De muitas maneiras, no esporte, nós nos obrigaremos a fazer certas coisas – e então 

gozaremos como sendo triunfo da própria liberdade – que, sob a pressão social, nós 

temos de obrigar-nos a fazer e ainda temos de achar palatável (p. 124). 
 

A questão ora discutida pelo Frankfurtiano ilustra quão dúbia é a liberdade que se 

associa ao esporte, sugestionando aos indivíduos os comportamentos a adotar para o pleno 

funcionamento na maquinaria corporativa-industrial. Adestram-se, portanto, as consciências 

ludibriadas pelos acenos de liberdade que condicionam à execução das tarefas mantenedoras 

do funcionamento do sistema.  

Neste subcapítulo de nossa pesquisa, iniciamos os argumentos sobre as implicações da 

esportividade contemporânea para a nossa subjetividade e, em seguida, como consequência 
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desta, verificamos como tais constructos subjetivos se direcionam à representação objetiva da 

esportividade no âmbito corporal, instensificando a Dominação do Corpo no Mundo 

Administrado (RAMOS, 2004). Escolhemos este percurso por partilharmos de uma 

compreensão de que, no cerne destes aspectos está uma consciência produzida em massa, 

dominada pelos imperativos da mídia e determinante para a propagação eficaz destes ideais 

em favor do mercado. Sobre esta dominação violenta sobre o corpo em suspeita, entendemos 

que a técnica e a materialização desta em toda sua maquinaria esportiva são elementos que 

aprofundam a submissão do homem aos exercícios favoráveis ao sistema. Sobre esta ideia, 

Bassani e Vaz (2008) nos ensinam que 

 

[...] o profundo processo de embrutecimento do humano e a supressão de quaisquer 

traços de particularidade aparecem  intimamente relacionados com o crescente 

processo de tecnificação, o que por sua vez engendra uma certa pedagogia dos 

gestos e do corpo. Sugere-se, neste sentido, que a técnica mais refinada não 

necessariamente leva a um aumento das possibilidades humanas, mas, talvez 

encaminhe, tendencialmente, a uma escravização do corpo por meio da incorporação 

dos processos reificadores da tecnificação (p. 99). 
 

Em função do descrito, compreendemos que o agravamento da composição homem-

máquina que discutimos apoia-se no tratamento acrítico desfrutado pela tecnificação, 

facilitado pela manipulação dos divertimentos e operado pela mercantilização das práticas 

culturais. A contribuir com nosso propósito de compreender a mediação técnica na produção 

de corpos, uma interessante noção de “técnica corporal” é expressa por Mauss (1934). 

Segundo ele, este processo de difusão ocorre com apoio no prestígio, gerando imitações com 

apoio na tradição e eficácia. Sua explicação esclarece que  

 

[...] o que se passa é uma imitação prestigiosa. A criança, como o adulto, imita atos 

que obtiveram êxito e que ela viu serem bem sucedidos em pessoas em quem confia 

e que têm autoridade sobre ela. O ato impõe-se de fora, do alto, ainda que seja um 

ato exclusivamente biológico e concernente ao corpo. O indivíduo toma emprestado 

a série de movimentos de que ele se compõe do ato executado à sua frente ou com 

ele pelos outros. É precismente nesta noção de prestígio da pessoa que torna o ato 

ordenado, autorizado e provado, em relação ao indivíduo imitador, que se encontra 

todo o elemento social. No ato imitador que segue, encontram-se todo o elemento 

psicológico e o elemento biológico (p. 215). 
 

 Entendemos que, segundo essa premissa sobre a educação dos corpos que concebe a 

técnica como um “ato tradicional e eficaz” (p. 217), podemos ressaltar que, 

contemporaneamente, com o enfraquecimento dos pilares tradicionais da família, escola, 

igreja e comunidade, os processos de fortalecimento da mídia globalizada se intensificaram 

desde os escritos de Mauss. Pressupomos que as autoridades e personalidades dotadas de 
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prestígio têm se constituído no âmbito das redes socias e direcionado aos indivíduos com 

grande contribuição da realidade cibercultural consequente aos meios de comunicação de 

massa ainda incipientes na primeira metade do século passado. Desta maneira, 

compreendemos que Adorno e Horkheimer podem estabelecer uma atualização dos pontos 

sugeridos por Mauss (1934) com o conceito de Indústria Cultural, na qual os padrões que se 

constituem pela via da transmissão de uma tradição, no sentido de autoridade heterônoma, 

porém sofisticada pela eficácia das tecnologias de comunicação cada vez mais atuantes. 

Afinal, segundo Mauss, para a constituição da técnica, “[...] é preciso que seja tradicional e 

eficaz. Não há técnica e tampouco transmissão se não há tradição. É nisso que o homem se 

distingue dos animais: pela transmissão de suas técnica e muito provavelmente por sua 

transmissão oral” (p. 117).  Corroborando esta linha de pensamento que identifica nos 

produtos da técnica a fonte de fascínio e encantamento, Vigarello descreve o início do século 

XX como um período em que a “[...] diversidade dos ‘exercícios’ físicos se estendeu como 

nunca”
39

 (p. 206),  estabelecendo uma realidade em que “[...] muito mais profundamente,  o 

fascínio técnico domina esse inventário de gestos. O fascínio pelos instrumentos, em primeiro 

lugar” (p. 206), criando uma aura sobre o esporte em que “[...] treinar, ou seja, praticar esses 

exercícios seria mais que nunca entrar na modernidade” (p. 207). Desta maneira, justificamos 

a importância de explorar, posteriormente, no próximo subcapítulo, o papel da comunicação 

no estabelecimento e consolidação das esportividades midiáticas, haja vista que o aspecto 

instrumental, tecnológico e esportivo observado em nosso recorte em redes sociais configura-

se como objeto de fetichização.  

  Ainda sobre este assunto, entretanto, em uma visão frankfurtiana, obtemos maior 

clareza sobre o processo de tecnificação como uma violência direcionada ao corpo com o 

pensamento de Adorno (1995b) no texto Educação após Auschwitz, no qual a fetichização da 

técnica é descrita como relacionada ao esporte e à reificação das consciências. Em suas 

palavras,  “[...] no que diz respeito à consciência coisificada, além disto é preciso examinar 

também a relação com a técnica [...] Esta relação é tão ambígua quanto a do esporte, com que 

aliás tem afinidade” (p. 6). O esporte, segundo Adorno (1995b), por via da fetichização da 

técnica, é uma maneira contemporânea de organização da corporiedade. Além disto, porta 

uma ambiguidade acentuada, ao possibilitar o impedimento da barbárie, por um lado, e 

                                                           
39

  “[...]em um recenseamento que desafia qualquer categorização exaustiva , os jogos ao ar livre, os esportes 

pedestres, os exercícios corporais (entre estes a ginástica), o ciclismo, o automobilismo, a aviação, os esportes 

Náuticos, os esportes hípicos, os esportes de inverno, o turismo e as viagens, segundo a laboriosa classificação 

da enciclopédia da vida prática em 1910.[...] Em 1903, um livro de jogos e esportes que se dirige a jovens 

leitores: fazei vossa escolha. Eis vinte e cinco esportes, pelo menos, que se dirigem a vossos músculos e à 

vossa inteligência (p. 206). 



243 
 

 

permitir a violência e o sadismo, por outro. Assim, o esporte “[...] pode ter um efeito contrário 

à barbárie e ao sadismo, por intermédio do fairplay, do cavalheirismo e do respeito pelo mais 

fraco. Por outro, em algumas de suas modalidades e procedimentos, ele pode promover a 

agressão, a brutalidade e o sadismo” (p. 4). 

Estas afirmações contribuem com a explicação que compartilhamos com os 

frankfurtianos acerca da objetificação do corpo, ou seja, a matéria corporal torna-se ela 

mesma objeto de investigação, mensuração, dominação e transformação, administrada pelo 

aparato tecnocientífico. Sobre o desenvolvimento das avaliações e da tecnificação dos corpos, 

Vigarello (2011) descreve o período inicial do século XX como determinante para a 

instauração de práticas de vigilância e criação de instrumentos para a avaliação dos corpos e 

suas potencialidades. Assim, segundo ele 

 

[...] este corpo técnico, deve-se insistir neste ponto, é um corpo medido. Seus 

progressos, como seus treinamentos, são maquinados. Proclamam-se as eficácias, 

calculam-se as potencialidades. Os aparelhos se multiplicam no começo do século 

20, prolongando um conjunto de dispositivos de avaliação (p. 209). 
 

Ao entedermos melhor o desenvolvimento do treinamento para o esporte com apoio 

em práticas da cultura física, conseguimos perceber e criticar o modo como nossos corpos se 

tornaram alvo da dominação racionalizada pelo capital. Sobre a estrutura do treinamento, Vaz 

(1999) assinala que  

 

[...] a teoria do treinamento desportivo partilha uma estrutura mais ou menos comum 

com outras técnicas e outros discursos sobre o controle do corpo. Assim como os 

discursos relacionados à dieta, por exemplo, que também podem lançar mão de 

metáforas maquinais, é fundamental para o treinamento desportivo que haja uma 

separação muito clara entre sujeito e objeto. É preciso (re)conhecer o corpo como 

objeto, ou não se pode treiná-lo (p.102). 
 

 De acordo com Adorno e Horkheimer (1991), é na cultura que o corpo tem esse 

tratamento de objeto e este regime para com o corpo e a natureza, rebaixadas a mero objeto de 

domínio, tem como consequência o que é chamado por eles de “revolta da natureza”. Esta se 

daria numa “forma de amor-ódio pelo corpo” (VAZ, 1999) e é explicada, pois  

 

[...] só a cultura conhece o corpo como coisa que se pode possuir; foi só nela que ele 

se distinguiu do espírito, quintessência do poder e do comando, como objeto, coisa 

morta, corpus . Com o auto-rebaixamento do ser humano ao corpus, a natureza se 

vinga do fato de que o ser humano a rebaixou a um objeto de dominação, de matéria 

bruta (ADORNO; HORKHEIMER, 1991, p. 266).  
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 A explicação para a revolta da natureza reside nos recônditos dos processos do 

inconsciente, perpassados pelos interditos da civilização a tributar a obtenção de prazer, 

regulando os meios destinados ao direcionamento da sublimação das pulsões. A expressão 

desta revolta assume perigosamente a “compulsão a crueldade” e revela sua faceta de relação 

com os totalitarismos vividos no decorrer da humanidade.  Desta maneira,   

  
[...] haveria então uma história paralela, subterrânea, clandestina, que tem a ver com 

o recalcamento dos impulsos e das paixões humanas, localizando-se, portanto, no 

corpo. Essa história, que expressa o mal-estar e a revolta da natureza nos seres 

humanos, expressar-se-ia pela compulsão à crueldade. Na análise dos autores, um 

dos momentos limítrofes em que essa revolta vem à tona seria o fascismo, entendido 

como uma das chaves para o entendimento do capitalismo. Lembremos, a propósito, 

que o culto do corpo de forma geral, e do esporte em especial, foi peça-chave na 

construção do ideário nazista e da mitologia de uma raça ariana (VAZ, 2008, p. 99). 
 

 Esta descrição permite que reflitamos sobre o domínio operado sobre o corpo social 

nos contextos dos sistemas totalitários e fascistas. Deste modo, a dialética entre o 

macrossocial e o microindividual guardam a semelhança da dominação sobre o corpo de 

modo agressivo, empreendendo a violência e a força, controlando as pessoas em diversos 

âmbitos, privando a liberdade e a autonomia e prejudicando o desenvolvimento das 

potencialidades humanas com amparo em um modelo privilegiado em favor do sistema a 

otimizar-se pela via da barbárie. De modo semelhante, sociedade e indivíduo são reduzidos 

violentamente a objeto a ser explorado, do qual se extrai apenas aquilo que favorece o 

sistema. Sobre este período histórico e relação entre os governos totalitários na Europa e as 

práticas corporais que se desenvolveram, Vigarello descreve que 

 

[...] a educação física higiênica deveria servir aqui para a saúde física da raça, 

prometendo uma certa solidariedade quase carnal do coletivo, fabricando uma 

antropologia até pretender metamorfosear o orgânico homem novo dessas ficções 

nacionalistas seria um ser fisicamente transformado, exercícios de ginástica e 

esportes deveriam prioritariamente contribuir para isso. Uma vertente obscura dos 

impulsos voluntaristas e esportivos foi bem captada pelas empreitadas totalitárias (p. 

229). 
 

Se a violência é utilizada via treinamento físico a fim de produzir forças militares para 

dominações totalitárias no contexto das nações, similar violência é empreendida sobre os 

indivíduos ao intrumentalizarem no corpo as demandas estético-mercadológicas da 

contemporaneidade; ou seja, liberdades e autonomias são sacrificadas, tanto no âmbito 

político-econômico, no caso do totalitarismo, quanto na contextura psicossocial, no caso da 

administração das consciências pela Indústria Cultural atualizada pela cibercultura. Além 

disso, “[...] o domínio do corpo como objeto faz parte daquilo que poderíamos chamar de uma 
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constelação da destrutividade , o universo em que o esclarecimento se exprime em toda sua 

dialética. A essa constelação pertence, em maior ou menor grau, o esporte” 

(BASSANI;VAZ,2008, p. 101). Adorno (1997) aprofunda o pensamento sobre a dominação e 

a critica à fetichização da técnica, ao ensinar que, no panorama da Indústria Cultural, 

 

[...] os dominados celebram a própria dominação. Eles fazem da liberdade uma 

paródia, na medida em que livremente se colocam a serviço da cisão, mais uma vez, 

do indivíduo com seu próprio corpo. Por meio dessa liberdade se confirma a 

injustiça – fundada na violência social – que mais uma vez se destina aos corpos 

escravizados. Funda-se aí a paixão pelo esporte, na qual os senhores da cultura de 

massa farejam o verdadeiro substrato para sua ditadura. É possível arvorar-se de 

senhor na medida em que a dor ancestral, violentamente repetida, mais uma vez é 

provocada em si mesmo e nos outros” (p. 328). 
 

 

 Desta feita, o esporte é descrito como um campo onde a violência se manifesta tanto 

no plano das ideias quanto no patamar morfofisiologicamente manipulado, direcionando aos 

indivíduos as imposições da produtividade, mesmo que geradora de mal-estar físico e social. 

Assim, a dominação é operada sobre os corpos promovida pelos ideais de progresso sem 

limites. Vaz (2000) expressa a ideia de que 

 

[...] o esporte é um dos principais vetores da idéia de um progresso linear e infinito, 

cuja concepção de natureza é fortemente vinculada à produtividade e à tecnificação. 

As metáforas maquinais em relação ao corpo, tão típicas da modernidade, não são 

figuras de linguagem inocentes. Talvez por isso ainda prepondere uma história por 

vezes bastante celebrativa dos “feitos” esportivos, que desconsidera a dialética entre 

progresso e regressão (p. 75). 
 

 Consideramos importante destacar a maneira como a dor é naturalizada e até mesmo 

buscada como meio de estabelecimento de uma materialidade corporal desejada. Os 

sacrifícios realizados são exemplo da relação descrita como de amor-ódio ao corpo, castigado 

para a obtenção de prazer experiementado pelo sentimento de pertença social e defesa contra 

a exclusão pela inadequação daqueles que são ou estão distoantes no concernente ao padrão 

refenciado de modo espetacularizado. O lema de bodybuilders e fisiculturistas, afinal, 

prescreve a dor como desejável para a obtenção dos benefícios, apontando a equação do No 

pain, No gain, na qual a dor é contrapartida e meio para o ganho, sucesso e vitória. Desta 

maneira, preocupam-nos os limites tensionados por tal culto à dor e à capacidade de se manter 

em dor em nome dos objetivos e metas alçados a patamares constituídos tecnocientificamente. 

Esse problema da dor é elucidado por Vaz (1999), ao acentuar que,  
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[...] nesse contexto não há espaço para a dor, já que o corpo acaba por ser objeto 

dissecado pela ciência e potencializado na forma de progresso e sucesso. A dor passa 

a ser vista não mais como uma aliada em defesa da vida, uma expressão viva da 

corporeidade, mas como um obstáculo a ser superado, dominado, ignorado, 

tornando-se, talvez, até mesmo fonte de prazer. A grande questão da tolerância à dor 

e ao sofrimento relaciona-se com a possibilidade de a crueldade – e com ela a 

violência e a obediência – ser mediada, controlada e prescrita de forma racional, 

científica.(...) a redução do corpo a uma materialidade desqualificada faz com que 

ele seja visto como maquinismo, natureza cega, ou, o que é pior, como cadáver (p. 

104). 
 

 

 Assim, observamos a descrição de como o corpo é visado e tratado feito uma máquina 

a desempenhar melhor suas funcionalidades, em especial, adapatando-se ao ambiente 

mercadológico, neoliberal, hiperindividualista e competitivo. Em Adorno (1997), 

encontramos esclarecimentos sobre seu modo de ver acerca da constituição do esporte 

moderno como terreno de relação aproximada e modelada pela máquina como ideal. As 

explicações adornianas são caras aos nossos propósitos de compreender as relações entre 

homem e máquina mediadas pelo esporte. Assim, destacamos a visão do Pensador 

frankfurtiano, ao assinalar que 

 

[...] poder-se-ia afirmar que o esporte moderno, pretende restituir ao homem uma 

parte das funções que lhe foram retiradas pela máquina. Mas o esporte pretende 

treinar os homens da maneira mais impiedosa possível, para colocá-los a serviço das 

maquinas. Ele acaba por assimilar o próprio corpo à máquina. O esporte pertence, 

por isso, ao reino da ausência de liberdade, onde quer que seja organizado (Adorno, 

1998, p. 76). 
 

 Deste modo, chamamos atenção para a esportivização como processo de 

transformações das práticas lúdicas, resultando em gradual perda de liberdade, 

espontaneidade e diminuição da cooperatividade por conta das imposições de 

regulamentações burocráticas, tecnificações e estabelecimento da competição e rendimento 

como componentes necessários das práticas esportivizadas com influência da sociedade 

capitalista. “O esporte é uma cristalização ideológica da competição permanente, que é 

representada como ‘preparação para as asperezas da vida’” (VAZ, 2003, p. 10). Destacamos 

aqui o relevante fator da competitividade, como essência ideológica, direcionado ao esporte. 

Ainda sobre esta maquinização do homem pela via do esporte, Vaz complementa com 

pensamento consoante a Adorno. Aquele descreve a objetificação do corpo no processo de 

treinamento/dominação facilitado por diversas disciplinas científicas desenvolvidas para o 

melhoramento do corpo em termos de rendimento e eficácia. Vaz (2016), a seu turno, observa 

que 
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[...] o corpo não é uma máquina, mas no esporte ele é visto (também) como tal, já 

que de outra forma não seria possível que ele fosse treinado, preparado para o 

melhor rendimento. Observe-se que um conjunto de disciplinas científicas vão, 

pouco a pouco, dando forma e sentido para o esporte, promovendo sua evolução (p. 

2). 
 

Criticamos, portanto, os princípios norteadores dessa transformação dos corpos 

conduzida pelos ideais de produtividade e estética amplamente difundidos nos meios de 

comunicação. Assim, torna-se a organicidade do corpo associada aos adoecimentos quando se 

constata a falência do corpo em cumprir performances insuficientes quando contrapostas à 

máquina, essa sim, continuamente melhorada como objeto da tecnociência. Destacamos, 

também, a produção de inimigos e anormalidades do corpo por essas instâncias simbólicas 

privilegiadas como a publicidade e os modelos de corporiedade constituídas com apoio nas 

tecnologias digitais. Índice de Massa Corporal (IMC), Taxa de gordura corporal, 

bioimpedância, idade metabólica, índices, taxas e números que denunciam a flacidez, falta de 

tonificação muscular, força, resitência cardiorrespiratória são algumas novas informações que 

mobilizam os indivíduos  a recorrerem a diversos tipos de procedimentos para uma melhor 

adaptação às normas heteronomamente ensinadas pela publicidade e pelos discursos 

normatizantes. As métricas e as práticas de mensuração, acompanhamento e avaliação de 

números são estimuladas e fetichizadas. A conquista dos números é celebrada nas redes 

sociais, semelhantemente a metas e recordes, distâncias, velocidades, índices, taxas, 

porcentagens, somas e subtrações são organizadas para um festival da instrumentalização do 

esporte. A atividade, em si, perde qualquer valor ao reduzir-se prioritariamente a finalidade 

objetivada. Deste modo, torna-se lucrativo o tensionamento dos indivíduos com os ideias 

propagados na mídia. Sobre a relação íntima que desenvolvemos com a máquina, Vaz (1999) 

complementa, ao acentuar que, 

 

[...] no esporte, antes de se desenvolverem máquinas para melhorar o desempenho, é 

preciso considerar o próprio corpo como uma máquina. A máquina deixa de ser um 

instrumento de prolongamento do corpo, e também este já não é um apêndice 

daquela. Ele acaba por maquinar-se, de modo que não se sabe mais a diferença entre 

ambos. Não apenas o corpo adoecido é visto como máquina, mas todo e qualquer o 

é; ou, de outra forma, o corpo como máquina está sempre, de certa maneira, doente 

(p. 101-2). 
 

 No que se refere ao corpo como materialidade investida de técnica, em 

posicionamento semelhante, Mauss (1934) expressa que “[...] o corpo é o primeiro e o mais 

natural instrumento do homem. O mais exatamente, sem falar de instrumento, o primeiro e 
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mais natural objeto técnico, e ao mesmo tempo meio técnico do homem é seu corpo” (p. 117). 

Com isto, percebemos a manipulação operada nas subjetividades no que concerne a 

apropriação dos indivíduos sobre as práticas que se ofertam como técnicas a transformar as 

corporiedades em modelos dominantes no contexto da cibercultura. Sobre a influência das 

tecnologias digitais que discutiremos mais aprofundadamente no próximo sub-capítulo e 

acerca das normas heteronomamente constituídas com apoio das mídias observamos que, 

 

[...] a todo o momento são criadas e renovadas práticas para otimizar o corpo e 

melhorar sua performance. Tudo deve aprimorar o corpo conforme um conjunto de 

normas que prescrevem como ele deve ou não ser, como ele não deve deixar de ser. 

Boa parte dessas predições é veiculada e sustentada por meio de revistas ilustradas e 

por diversas outras mídias, principalmente digitais. Toda essa visibilidade do corpo, 

tanto simulacro quanto materialidade, faz dele uma categoria central para 

entendermos o contemporâneo, as subjetividades que comporta (VAZ, 2014, p. 303). 
 

 O dispêndio de energia, disponibilidade econômica, resistência aos maquinismos 

exaustivos, a obediência fiel aos parâmetros criados, além da submissão, capacidade de tolerar 

e, quem sabe, até tornar a dor uma experiência prazerosa, nos remete à noção de virilidade 

difundida como valor no estabelecimento da civilização. “A idéia de que a virilidade consiste 

num grau máximo da capacidade de suportar dor de há muito se converteu em fachada de um 

masoquismo que – como mostrou a psicologia – se identifica com muita facilidade ao 

sadismo” (ADORNO, 1995a, p. 128). Além disso, Adorno (1998) complementa ao exprimir, 

que “[...] é próprio do esporte não apenas o impulso à violência, mas também o impulso à 

obediência e ao sofrimento”(p. 76). Sobre a história da virilidade, descrita por Vigarello 

(2013), ele afirma que 

 

[...] uma maneira de valorizar atividades, distinguir qualidades físicas, associar 

qualidades morais, instalar superioridades. Ascendências ligadas ao homem, ator 

dominante desse primeiro universo. Isso torna os valores alcançados muito 

particulares: somente os homens verdadeiros, somente os que sabem lutar física e 

moralmente poderiam ser verdadeiros esportistas. Apenas a virilidade poderia vencer 

(p. 272). 
 

Parte da problemática deste valor descrito reside na valorização da severidade, não 

unicamente experimentada na relação com o próprio corpo, mas também direcionada aos 

outros. Com efeito, criticamos a elevação da severidade como uma característica que pode, 

em alguma medida, ser atribuída à difusão de certos modos de esportividade, em especial, 

aqueles que tratam o rendimento esportivo como um progresso ilimitado e necessário aos 

melhoramentos dos indivíduos, reduzidos às materialidades de seus corpos. Vaz e Basiani 
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(2008) esclarecem as consequências dessa severidade, que aufere expressão operacionalizada 

pelo esporte, naturalizando relações hostis entre os pares e propagando a insensibilidade para 

com o sofrimento, a dor e a privação, inclusive de direitos humanos universalizados, 

entretanto, seletivamente negados. Segundo ele, uma educação para a dor contribui para o 

elogio do modo severo, hardcore, tough, expressões em inglês carregadas de positividade. 

Assim,   

 

[...] "ser duro" de uma tal educação significa indiferença contra a dor em geral.” No 

que, inclusive, nem se diferencia tanto a dor do outro e a dor de si próprio. Quem é 

severo consigo mesmo adquire o direito de ser severo também com os outros, 

vingando-se da dor cujas manifestações precisou ocultar e reprimir. Tanto é 

necessário tornar consciente esse mecanismo quanto se impõe a promoção de uma 

educação que não premia a dor e a capacidade de suportá-la (p. 104). 
 

 A severidade descrita como presente nos treinamentos físicos e esportivos, 

tensionando a resistência e capacidade de tolerar a dor nos corpos é evidenciada também em 

outros discursos como os da dieta. Assim, a privação e o controle sobre a alimentação tornam-

se importantes para guiar os corpos em transformação à consecução dos objetivos organizados 

pela ciência do treinamento. A ingestão de suplementos e substituição de refeições por 

misturas, shakes, pílulas etc são exemplos dos sacrifícios não apenas dos prazeres obtidos pela 

alimentação mas também de privação dos sabores, na medida em que a alimentação se faz 

uma atividade humana objeto de cálculo, mensurando a informação nutricional e provendo ao 

corpo doses “medicinais” de alimento para a cura contra males temidos como, ineficiência, 

inadequação, estagnação e a “ordinariedade”/inferioridade/mediocridade de nossas 

humanidades. Um interessante ponto de vista sintetiza o componente agressivo do 

treinamento e é exposto por Vaz (2012): 

 

o treinamento esportivo pode ser comparado a um processo de produção de 

enfermidade, na medida em que se constitui como atribuição de uma carga 

sistemática de trabalho (estresse) que seja capaz de provocar as adaptações 

morfofisiológicas necessárias ao desempenho (p. 146). 
 

A saúde idealizada, portanto, parece estar no controle maquínico do funcionamento de 

nossa organicidade e corporiedade. As ciências e os conhecimentos afins ao treinamento 

esportivo, apesar de mais difundidos nos profissionais do esporte de alto rendimento, são 

consumidos também por amadores. Deste modo, o esporte de alta performance funciona como 

um laboratório de práticas posteriormente difundidas ao público como produtos e serviços 
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ofertados aos indivíduos “comuns”, aspirantes a esportistas e consumidores de esportividades 

impregnadas de valores distintivos. Assim,    

 

[...] o tipo de organização das atividades proporcionado pelas teorias do treinamento 

desportivo não é exclusivo do esporte de alto rendimento, nem da sua versão mais 

light , o esporte competitivo de pretensão mais modesta. Os conhecimentos 

relacionados ao treinamento também se relacionam a dois outros importantes 

campos da atividade corporal, o relacionado à saúde e o relacionado ao body 

sculpting (VAZ, 1999, p. 92). 
 

Sobre esta estreita relação entre o caráter social da racionalidade e sua manifestação 

no corpo que debatemos, concordamos com o pensamento de Le Breton (2011). Segundo este, 

“[...] o corpo metaforiza o social e o social metaforiza o corpo. No interior do corpo são as 

possibilidades sociais e culturais que se desenvolvem” (p. 70). Desta maneira, percebemos 

que os corpos são castigados pela racionalidade esportiva, alinhada com o produtivismo e o 

culto da performance e da eficiência. Além disso, os corpos, as imagens e os feitos são 

fetichizados, magicamente valorizados como mercadorias expostas em vitrines. O esporte 

contribui com o teor épico, glorioso e centrado na vitória, encantando com sua linguagem 

universalmente reconhecida e conclamada. Consideramos importante privilegiar em nossas 

discussões o modo como o homem comum, no esporte e fora dele, empreenderia esse modus 

operandi que suspeitamos ser contemporaneamente manifestado em signos de esportividade, 

publicados nas redes sociais. Portanto, dissertamos sobre pensamentos de autores que 

identificam essa faceta esportiva em agenciamentos de nossa subjetividade que nos 

direcionam a uma posição submissa. Aparentemente, há um mindset, vocábulo inglês em 

voga, que representa uma configuração mental, um conjunto de meios a serem implementados 

em uma mentalidade que parece realizar uma mimese inversa, no que se refere à oposição 

entre as ativades de lazer chamadas miméticas e as atividades sérias descritas por Elias 

(1991). Assim, além de escoarmos nossas emoções humanas banidas do âmbito público e 

sublimarmos aquilo que resta em nós represado em consequência do processo de civilização, 

temos mimetizado o lazer no trabalho, intensificando esse processo de hibridização entre 

ambos. Se, por um lado, o aparato tecnológico conceituado por Marcuse (1982) é expresso 

como norma para todas as atividades humanas, incluídas as de tempo livre, por outro, o lúdico 

é racionalizado e subvertido para as atividades sérias. A respeito disso, observamos o 

posicionamento de Lasch (1983) sobre o tipo de trabalho fabril fordista do passado, que hoje 

já denota, tal como temos tentado demonstrar, incrementos para uma maior eficiência na 
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exploração do homem no trabalho. Em seu livro A cultura do Narcisismo, Lasch (1983) 

postula a ideia de que 

 

[...] o trabalho agora tem tão poucos traços lúdicos, e a rotina diária proporciona tão 

poucas oportunidades de fuga da auto-consciência irônica, tendo assumido ela 

própria as qualidades de uma rotina, que as pessoas procuram o abandono no jogo 

com intensidade maior que a usual (p. 135).   
 

Entendemos que Lasch descreve genericamente um tipo de trabalho mecânico e, 

portanto, ainda não incorporado dos aprimoramentos das técnicas das gestões de pessoas, 

como gincanas, treinamentos motivacionais, separação dos trabalhadores em times, trilhas 

ecológicas, acampamentos que se propõem simular a aventura e a superação, dentre outras 

atividades propostas para eufemizar e manter lucrativa a exploração. De modo a reforçar o 

nosso ponto de vista, recorremos ao conceito de “gamificação”
40

 (do Inglês, gamification) 

compreendido como implementar com o modelo de jogo uma sistemática de atividade séria, 

de sorte a torná-la menos enfadonha e tediosa e assim motivar a realização da atividade de 

jeito lúdico, distribuindo recompensas e gerando prazer. Sobre este ponto, observamos que, de 

acordo com Lasch (1983), essa transposição do lúdico o empobrece e desvirtua. Sua posição é 

de que “[...] os jogos rapidamente perdem seu encanto quando postos a serviço da educação, 

do desenvolvimento do caráter ou do melhoramento social” (p. 134). Assim, no processo de 

esportivização, supomos haver uma preocupação com o controle e a restrição das liberdades, 

das espontaneidades e das atividades consideradas fúteis, dada a incompatibilidade em relação 

aos princípios da eficiência e do rendimento. Em posicionamento semelhante, Brohm (1976)  

ressalta que, “[...] de uma forma geral, o esporte não é mais do que a perversão sistemática do 

instinto agonístico lúdico em favor da competição. Ele é a teoria e a prática experimentais, por 

assim dizer, da competição individual” (p. 20). Não somente o brincar e o jogar 

despretensiosos e livres perdem espaço para o esporte como meio de desenvolver os homens, 

como o esporte serve de modelo para o incremento quantitativo das práticas de exploração 

impetradas pela movimentação contínua e acelerada do capital. Na intelecção de Adorno 

(1992), “[...] a tecnificação torna, entrementes, precisos e rudes os gestos, e com isso os 

homens. Ela expulsa das maneiras toda hesitação, toda ponderação, toda civilidade, 

subordinando-as às exigências intransigentes e como que a-históricas das coisas” (p. 33). 

                                                           
40  Gamificação é o uso de mecânicas e dinâmicas de jogos para engajar pessoas, resolver problemas e melhorar o 

aprendizado, motivando ações e comportamentos em ambientes fora do contexto de jogos. A gamificação é, 

basicamente, usar ideias e mecanismos de jogos para incentivar alguém a fazer algo.O que é gamificação? 

Disponível em: https://www.edools.com/o-que-e-gamificacao/ - acessado em 01/07/2017. 



252 
 

 

Na interface da técnica com esta racionalidade esportiva manifesta de modo 

diversificado, encontramos apontamentos que nos levam a investigar as buscas por 

desempenhos mentais moldados pela esportividade e mediados por uma miríade de técnicas 

desenvolvidas que comportam desde fármacos, como ritalina, para “concurseiros”, e 

softwares que prometem treinar a mente a executar de modo eficiente operações cognitivas 

separadas como modalidades olímpicas. Não unicamente nesta vertente competitiva de 

habilidades cognitivas, mas também em relação às atividades eminentemente físicas, 

observamos meios por vezes denunciadores da desigualdade nas preparações para toda sorte 

de competições, inclusive as concorrêcias por melhores condições de vida, emprego, etc. O 

que no âmbito esportivo pode ser chamado de doping e é associado à trapaça, no contexto 

social é velado pela sistemática da meritocracia. Concordamos com o pensamento de que a 

dopagem apenas atesta o desigual acesso às condições para a competição, evidenciando o 

aparato tecnocientífico utilizado em favor de privilegiados. Vaz (1999) garante que o uso de 

substâncias proibidas “[...] apenas confirma o caráter apenas formal da igualdade de 

oportunidades, visto que ela em nenhum momento ocorre no esporte de alto rendimento, 

sobretudo pelas brutais diferenças no acesso às melhores condições materiais de 

treinamento”(p. 107).  

Dois outros aspectos agravam a problemática que reside no desenvolvido aparato 

tecnocientífico que permite o uso de substâncias sintetizadas com objetivo de aumento de 

performance, seja para competição em níveis profissionais como entre amdores, ou a 

aplicação de “tratamentos” ao corpo com objetivos estéticos. Primeiramente, é importante que 

evidenciemos o serviço da ciência que se constrói contra os exames anti-doping realizados nas 

maiores competições esportivas, testando e conhecendo modos de burlar o sistema de 

detecção destas substâncias conhecidas, catalogadas e proibidas como capazes de extrair da 

máquina corporal melhores desempenhos. Assim, é desenvolvida, em paralelo ao 

desenvolvimento das drogas de performance, uma ciência capaz de ocultar a máquina 

científica, representada pelas drogas ou terapias dos fluidos examinados para garantir a justiça 

nas disputas. Com isso, as vitórias celebradas com ídolos insuspeitos são constituídas de 

modo racional, instrumentalizados muitas vezes pelos aparatos estatais, como denunciado no 

documentário Icarus, revelando o modus operandi dos laboratórios credenciados da Wada 

(World Anti-doping Association) que produziram campeões olímpicos russos. Alguns outros 

escândalos mostram que ídolos e suas lucrativas imagens foram explorados por via de 

resultados vitoriosos e títulos/titulações constituídas  apoiadas nesta ciência baseada no 

cinismo, na capacidade de dissuadir e manipular a realidade. Destacamos o caso do 
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estadunidense Lance Armstrong, multicampeão da volta da França após um câncer, 

peculiaridade que tornou suas vitórias mais grandiosas e idolatradas até provada a ciência 

aplicada a seu corpo para mascarar seu estado quimicamente favorecido. Sobre os atletas nas 

disputas olímpicas, Silva (2000) fala do ciborgue e da percepção de Haraway acerca deste 

conglomerado entre maquinismos e humano. 

 

Vencer os jogos olímpicos na era do cyborg não tem haver simplesmente com correr 

mais rápido. Tem haver com a interação entre medicina, dieta, práticas de 

treinamento, vestimentas e fabricação de equipamentos, visualização e controle de 

tempo. Quando o furor sobre a ciborguinização de atletas por meio de drogas para 

melhorar a performance alcançou seu máximo no último verão, Haraway não podia 

compreender a razão de tanta discussão. Com drogas ou sem drogas, o treinamento e 

a tecnologia fazendo de todo atleta olímpico um nó em uma rede tecnocultural 

internacional tão artificial quanto o super corrido bem Jonson no ponto máximo de 

consumo de esteroides (p.26) 
 

 

Mesmo com a examinação dos participantes por sofisticados laboratórios clínicos, são 

recorrentes os episódios de busca racional de vantagem em contextos competitivos, nos quais 

se produzem vitórias a serem posteriormente exploradas,  além dos prêmios em dinheiro 

adquiridos imediatamente. Esta exploração ocorre com suporte nas imagens destes 

“semideuses”, associados a produtos de toda sorte e idealizados como modelo de conduta 

ética e pessoal, detentores dos mais altos valores humanos comprovados pos seus feitos. Haja 

vista este contexto de manipulação que se oculta mesmo com cuidadosa supervisão, com 

punições àqueles que podem ficar impedidos da prática profissional, preocupam-nos as 

apropriações, por parte das pessoas comuns, dos instrumentos tecnocientíficos que se 

disponibizam diversamente no mercado, oferecendo todo tipo de vantagem na competição 

social generalizada que o esporte fetichiza. No âmbito das práticas esportivizadas, 

consideramos cruel a intencionalidade programada no mercado, sofisticado tecnicamente em 

favor do encantamento operado sobre as subjetividades, ofertando promessas de satisfação 

àqueles sedentos por melhores resultados, estéticos ou físicos. Assim, acumulam-se as 

notícias de falências orgânicas mediante a submissão do corpo aos extremos dos tratamentos 

maquínicos, sejam eles físicos, farmacológicos, cirúrgicos, nutricionais, bioquímicos ou 

combinações destes, experimentalmente testados.    

É inevitável endereçar nossa reflexão crítica sobre a ilusória igualdade sobre a qual o 

esporte se funda e que emana como realidade social para as relações entre os indivíduos. Este 

princípio da igualdade de condições promove o ideário do esporte, equiparando-o à sociedade, 

negando os condicionamentos históricos determinantes para os desempenhos calculados, tanto 

no esporte quanto no contexto socioeconômico. Faz-se necessário, entretanto, denunciar a 
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significativa determinação destas performances pelos recursos econômicos, técnicos e 

científicos disponíveis e aprimorados para a obtenção das vitórias nas diversas áreas. 

Atentamos aqui para o modo como as vantagens obtidas destes recursos podem se oferecer 

aos indivíduos de modo travestido em mercadorias e serviços embutidos de técnica, lícitos ou 

não, desvelando o caráter desigual da sociedade.      

Em meio a estas práticas e saberes desenvolvidos com foco na performance dos 

indivíduos, a Psicologia do Esporte se posiciona como subàrea da Psicologia em crescimento, 

promovendo-se como serviço por associar-se ao esporte de alto rendimento em particular. 

Deste modo, sua terapêutica parece incluir técnicas visando ao condicionamento dos 

esportistas que buscam na “[...] alta competição, a otimização dos resultados e a excelência” 

(BURITI, 2009, p. 17). Segundo Cozac (2003), “[...] em suma, a psicologia do esporte tem 

por finalidade investigar e intervir em todas as varáveis que estejam ligadas ao ser humano 

que pratica uma determinada modalidade esportiva e, em seu desempenho” (p. 23).  

Além dos questionamentos interpostos acerca do desenvolvimento de uma psicologia 

que aprofunde a submissão do corpo aos ideais esportivos de alta performance no âmbito da 

prática esportiva profissional, preocupa-nos, também, o modo como tal serviço pode figurar 

como um acessório da distintividade social fetichizado ou a serviço de esportistas amadores 

movidos pelos ímpetos de contínuo aperfeiçoamento e melhoria de desempenhos. Se hoje 

supomos que este serviço em psicologia operacionaliza o incremento de performances para 

predominantemente atletas profissionais, clubes e associações esportivas, suspeitamos de que 

também sirva em menor número àqueles sujeitos de nossa pesquisa, o indivíduo “comum” 

mobilizado pelos ideais de esportividade e reprodutor da lógica do alto rendimento, apoiando-

se no aparato tecno-científico disponível para tal, em que se insere a psicologia do esporte. 

Afinal, como nos indica Ehrenberg (2010), a prática dos esportes “[...] domina tanto sua 

própria esperança de carreira quanto a conquista de sua dignidade; o esporte é uma técnica de 

fabricação de autonomia, uma aprendizagem do governo de si mesmo que se desenrola tanto 

na vida privada quanto pública” (p. 20). Assim, percebemos que a constituição deste valor 

identitário associado à esportividade ocorre transposto ao esporte em si e é cultuado, desejado 

e planejado como diferencial mercadológico para empresas e para “indivíduos S/A”. Tal 

preocupação com uma imagem mais vendável evidencia-se, especialmente, com a 

mercantilização do ciberespaço e a intensificação da exploração das imagens e perfis de 

blogueiros, celebridades virais, tutores, experts, autoridades, ou simplesmente profissionais 

nas mais diversas áreas que buscam notoriedade e visibilidade nas redes sociais para 

promoção de seus serviços e o incremento de suas performances produtivas. Seguidores, 
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visualizações e “curtidas” convertem-se em uma mineração financeira ou monetização, e o 

esporte operacionaliza estas constituições identitárias como elemento propulsor destas 

identidades virtuais ou ainda como o framework, a moldura, traços reconhecidamente 

esportivizados expressos em signos que buscamos analisar. Corroborando o exposto e 

direcionando o foco ao corpo, Vaz (2014) destaca a ideia de que este “[...] torna-se uma 

mercadoria apresentada entre outras tantas. Ele é tratado e explorado como uma mercadoria e 

como um órgão para consumir, especialmente tirando proveito da aparente explosão sexual e 

liberação erótica na sociedade atual” (p. 310).   

De modo semelhante, a Neurociência torna-se um locus em vasta expansão onde se 

desenvolvem inúmeras técnicas voltadas para elevada performance cognitiva. Treinamentos e 

palestras são ofertadas para o público ter acesso às verdades neurocientíficas e neuroascéticas. 

Sobre este aspecto, Castro (2013) indica para posterior aprofundamento e articulação, que 

existem “[...] grupos de competição e treinamento que se reúnem para testar o desempenho 

cerebral em “clubes cerebrais”, “Campeonatos Mundiais de Memória”, ou a “Olimpíada dos 

Esportes da Mente” (p. 35). Além disso, ele afirma haver 

 

[...] um mercado crescente de produtos referentes às neuroasceses, que incluem, 

entre outros, softwares de exercícios para o cérebro e programas de computador que 

se transformam em verdadeiras “academias cerebrais”, e vitaminas e todos os tipos 

de suplementos alimentares que se propõem a melhorar o desempenho do cérebro 

(p. 34). 
 

 De modo semelhante, percebemos que as escolas estão engajadas em uma cultura de 

competições e olimpíadas das mais diversas disciplinas que parecem remeter aos alunos, de 

modo a acostumá-los com a competitividade e disseminar as práticas de competição 

envolvendo esforços intelectuais. Remetendo-nos a uma visada histórica,  identificamos um 

descritivo do que parece ser um germe histórico precursor das manifestações da esportividade 

hoje ampliadas. Aparentemente, baseando-se no pensamento de Bourdieu (1986), obtemos a 

compreensão de que este processo de formação da mentalidade esportiva é registrada 

inicialmente como uma expressão da  

 

[...] dimensão de uma filosofia aristocrática, a teoria do amadorismo faz do esporte 

uma prática tão desinteressada quanto a atividade artística, porém mais conveniente 

do que a arte para a afirmação das virtudes viris dos futuros líderes: o esporte é 

concebido como uma escola de coragem e de virilidade, capaz de "formar o caráter" 

e inculcar a vontade de vencer ("will to win"), que é a marca dos verdadeiros chefes, 

mas uma vontade de vencer que se conforma às regras e o fair play, disposição 

cavalheiresca inteiramente oposta à busca vulgar da vitória a qualquer preço (p. 6). 
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 O panorama descrito parece se transfigurar e ganhar os contornos de competitividade e 

individualismo próprios dos dias atuais. Com a mudança da sociedade tecnológica, supomos 

modificações desta esportividade como “[...] formadora de caráter” nas escolas. Um 

interessante direcionamento é exposto por Bourdieu (1986) sobre as expectativas investidas 

no esporte como produto cultural. Concernente à utilidade das práticas esportivas, é 

observado que existem diversificados focos de autoafirmação pelas práticas e as classes 

sociais empenham-se em obter distintividade mediada pelo universo envolto à prática 

esportiva como o local de prática, máquinas e instrumentos auxiliares que compõem este 

universo de significações. Segundo o referido autor 

 

[...] as diferentes classes sociais vinculam com a prática esportiva e atividades 

corporais às mais distintas expectativas: onde, para uma classe, em primeiro plano 

está a aparência da musculatura atlética, para outra, está a elegância e a beleza. 

Enquanto uns esperam obter saúde, outros esperam compensação psíquica. Em 

outras palavras, a distribuição específica de classe da prática esportiva não está 

baseada apenas na desigualdade de recursos financeiros disponíveis, ela baseia-se 

também, nas diferentes percepções e entende dimensões da prática Esportiva 

(BOURDIEU, 1986, p. 107). 
 

Procedendo com as contribuições de Bourdieu, este descreve que, intrinsecamente ao 

campo dos esportes, as disputas de poder ocorrem de modo que identificamos uma busca pela 

hegemonia e monopólio sobre as práticas. Este controle converte em dominação das práticas, 

regulamentações das modalidades, tradições, rituais e cerimônias que determinam o esporte 

em suas expressões, inclusive no que diz respeito a postular a legitimidade de uso e 

constituição do corpo. O autor citado ensina que 

 

o campo das práticas esportivas é o lugar de lutas que, entre outras coisas, disputam 

o monopólio de imposição da definição legítima da prática esportiva e da função 

legítima da atividade esportiva, amadorismo contra profissionalismo, esporte-prática 

contra esporte-espetáculo, esporte distintivo − de elite − e esporte popular − de 

massa − etc.; e este campo está ele também inserido no campo das lutas pela 

definição do corpo legítimo e do uso legítimo do corpo (p. 7). 
 

 Corroborando a descrição da circunstância há pouco expressa por Bourdieu, ao 

caracterizar o período de desenvolvimento das práticas esportivas e corporais, Vigarello 

(2013) complementa a instalação destes ideiais na modalidade de várias práticas, maneiras e 

desdobramentos de teorizações sobre este campo. Ele assinala que 

 

[...] oposições dispersas, sem dúvida, querelas pessoais também, mas que revelam o 

triunfo definitivo do exercício construído, os movimentos sistematizados, mecânicos 

e precisos, controlados com o único objetivo de aumentar os recursos físicos: neles, 
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o corpo seria educado de acordo com o código analítico de progressão, músculo 

após músculo, parte após parte ( p. 199). 
 

Para elucidar as relações com o esporte que permitiram às empresas tornar a 

dominação da mão de obra e sua exploração mais eficaz e lucrativa, trazemos alguns 

direcionamentos interessantes para análise deste panorama desenvolvido. Gradualmente, com 

a sofisticação do sistema capitalista, as capacidades humanas, força mecânica, energia, 

memória, cálculo sendo uma a uma exportadas para as máquinas, como diferencial de 

mercado para criar outras necessidades. Restaram criatividade, improviso, espontaneidade, 

crítica e algumas outras “humanidades” ainda não plenamente programadas nas máquinas 

tecnológicas. A exploração da mão de obra humana também se sofisticou e foi encontrar na 

vida fora do trabalho a possibilidade de incrementar a produção, seja por explorar a 

criatividade humana, ou por criar simulações do jogo no contexto de trabalho. Sobre esse 

processo, Gorz (2005) ensina que 

 

os trabalhadores pós-fordistas, ao contrário, devem entrar no processo de produção 

com toda a bagagem cultural que eles adquiriram nos jogos, nos esportes de equipe, 

nas lutas, disputas, nas atividades musicais, teatrais,  etc. É nessas atividades fora do 

trabalho que são desenvolvidas sua vivacidade, sua capacidade de improvisação, de 

cooperação. É seu saber vernacular que a empresa pós-fordista põe para trabalhar, e 

explora (p. 19). 
 

 Nas constatações feitas por Gorz, percebemos que a empresa capitalista visa a 

incorporar os atributos humanos à máquina normatizante, como a criatividade e a 

espontaneidade da esfera do lúdico, com fins de regular para a exploração de mais-valias, seja 

por conduzir ludicamente o homem a alienar-se na rotina, seja por lhe vender o padrão como 

espontâneo. Assim, o esporte serve de modelo e é concebido como um campo de expressão da 

vivência profissional, operando como um esquematismo para empreender a exploração de 

modo “ludicizado”, acrescendo uma suposta excitação aos explorados. Em concordância com 

as essas ideias, Ehrenberg (2010) assinala: 

 

[...] o esporte é utilizado para tornar visíveis performances da empresa [...], seus 

produtos [...] ou para transformar os assalariados em mantenedores de sua própria 

empresa. A aventura é utilizada no contexto de sessões de formação permanente, tais 

como estágios sem-limites, em que se praticam percursos audaciosos, rafting, saltos 

no vazio e paraquedismo com a intenção de fazer os quadros aprenderem a assumir 

riscos, tanto individualmente quanto coletivamente em um ambiente 

economicamente imprevisível (p. 9-10). 
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Acerca do sujeito que aflora dessa dinâmica “esportivizada” na sociedade neoliberal, 

temos indicativos dessa dramatização com tons épicos dos feitos dos homens, essas 

realizações/façanhas sempre calculadas e submetidas aos ranques,  são organizadas atribuindo 

aos indivíduos hierarquizados a satisfação e o senso de dever que os impulsiona. O sujeito que 

é gestado e ganha contornos mais pronunciados gradualmente é descrito por Laval e Dardot 

(2016).  Eles assinalam que 

 

[...] o novo sujeito é o homem da competição e do desempenho. O empreendedor de 

si é um ser feito para ganhar, ser bem sucedido. O esporte de competição, mais ainda 

que as figuras idealizadas dos dirigentes de empresas, continua a ser o grande teatro 

social que revela os deuses, os semi deuses e os heróis modernos. Embora date do 

início do século XX e tenha se mostrado perfeitamente compatível tanto com o 

fascismo e o comunismo soviético como com o fordismo, o culto ao esporte sofreu 

uma mudança importante quando se introduziu a partir de dentro nas práticas mais 

diversas, não só por empréstimo de determinado léxico, mas também, de forma 

ainda mais decisiva, pela lógica do desempenho, que altera seu significado 

subjetivo. Isso é verdadeiro para o mundo profissional, mas é verdadeiro também 

para muitos outros campos (p. 353). 
  

Esta explicação sobre o que identificamos como homem-máquina-esportista é 

considerada de valor, pois encontramos nessa asserção amparo à hipótese que nos guia no que 

diz respeito à manifestação generalizada da esportividade. Além de outros campos de atuação 

que se moldam a uma modalidade esportiva desta, encontramos expressões com essências 

distintivas, constituindo-se como uma práxis peculiar, permitindo uma performance desejada 

e exercitada. Dentre estes arquétipos gradados de esportividades distintas, o esportista 

aventureiro é apontado por Ehrenberg (2010) como grande mobilizador das subjetividades, 

rejeitando a segurança da rotina e escapando do que é ordinário. Segundo o referido autor nos 

explica,     

 

[...] o aventureiro busca escapar disso forjando uma unicidade absoluta, na figura do 

salvador, revolucionário etc. Trata-se de se separar do mundo, recusá-lo, de se elevar 

acima da condição humana comum, na experiência mística como revolucionária, 

comunista ou fascista. Há aqui uma vontade de se apoiar sobre o mundo para ficar 

fora do mundo ou para mudá-lo (p. 29). 
 

 Complementando as caracterizações destas práticas que nos remetem às explorações 

movidas por interesses econômicos expansionistas, Costa (2000) descreve este tipo de esporte 

de aventura e risco calculado como sendo de uma cultura híbrida, transitando “[...] tanto nos 

domínios do retorno à natureza como na evolução da tecnologia” (p.56). Segundo ela nos 

afirma,  
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[...] suas propriedades simbólicas, físicas e técnicas são reveladas nas dimensões 

culturais dos modos de perceber e apreciar esses esportes. É comum os segmentos 

ecoturísticos e o empresariado adotarem as práticas de aventura e risco como arte de 

viver, desafiando calculadamente, com risco de vida, o fim trágico ou a 

sobrevivência gloriosa (p.55-6). 
 

É importante perceber que este contato esportivo-aventureiro com a natureza simula 

um risco fictício. “São riscos provocados, calculados e de certa forma imaginários” (p. 55), 

tendo em vista que a aventura planejada para exploração “é altamente controlada por um 

planejamento rigoroso e por sofisticado aparato tecnológico e de segurança” (p. 55) Desta 

maneira, arriscar-se é paradoxalmente associado ao controle em nossa sociedade, “[...] cujo 

princípio regulador tem sido a segurança”(p. 56). Assim, estas práticas se mostram restritivas, 

pois revela-se que,  

 

[...] para buscar sensações mais extremas e vivenciá-las, o praticante mergulha na 

natureza apoiado por equipamentos cada vez mais precisos e especializados, 

aumentando o custo, selecionando o acesso àqueles que possuem poder aquisitivo 

para desfrutá-lo, mas garantindo a segurança para usufruir paisagens em locais por 

vezes inalcançáveis pelas pessoas comuns (p. 56).  
   

Em continuidade à descrição destas práticas investidas de uma simbologia particular, 

mesclando tecnologias e instrumentos específicos com ambientes naturais necessários para a 

prática,  Costa (2000) assinala que 

 

[...] essas práticas esportivas outdoor, realizadas como lazer na natureza, em 

florestas, rios, mares e montanhas, são marcadas por desenvolverem um cuidado 

com o corpo, quando se sabe que o condicionamento físico e uma dietética adequada 

são exigências fundamentais para a atividade, com a manutenção da aparência 

jovem, higiênica e da expressão de saúde e bem estar (p.57).   
  

Dentre estas práticas, podemos citar montanhismo, alpinismo, trilhas (trekking), 

mountain bike, rapel, canoagem, surf, kayak, esqui, os variados tipos de surfe, snowboard  

além de várias outras. Percebemos que este enfrentamento da natureza e de seus riscos ocorre 

com apoio em equipamentos específicos para o bem-sucedido confronto com ventos, mares, 

montanhas, neve etc, evidenciando também o aspecto turístico de chegar aos locais destinados 

e propagados para a prática.    

Visando a direcionar nossas observações para o corpo, buscaremos apontar 

sucintamente algumas teorizações que nos permitem perceber este território orgânico como 

objeto das produções sociais vigentes, marcando literalmente na carne as inflexões 

instrumentalizadas pelas máquinas de toda sorte. Percebemos uma relação clara entre o 

fenômeno do esporte e algumas psicopatologias contemporâneas que acreditamos ter 
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influência do esporte espetacularizado, a exemplo da vigorexia, anorexia, bulimia e 

compulsão medicamentosa, dentre outros comportamentos que se sujeitam a demandas 

estéticas, observadas e veiculadas no ciberespaço e mídias em geral. 

Neste terreno de exploração teórica, nos detemos nas incidências das esportividades na 

corporeidade. Um conceito interessante de ser introduzido a representar parcialmente nossas 

reflexões sobre o desenvolvimento objetificado na materialidade do humano é o de corpolatria 

(CODO; SENNE, 1985). A noção caracteriza o período contemporâneo de culto ao corpo belo 

e atlético, assim definida pelos autores retrocitados:  “[...] eis a corpolatria, uma tempestade 

de manifestações concomitantes, ressaltando ou guindando o corpo ao centro do universo. 

Sempre o meu corpo, e sempre antagonizado, contraposto à economia, à política, e à 

civilização” (p. 25).   

Em meio a essa “tempestade” de práticas, destacamos a noção de “ginástica”, 

especialmente representada pela escola alemã, propulsora de um processo de desportivização 

específico com suporte nessas práticas. A instrumentalização otimizada dos movimentos 

corporais de modo a exercitar o corpo e construí-lo é um dos princípios da ginástica; uma 

expressão originária da cultura do movimento com implicações para a constituição do esporte. 

A exploração do conceito de ginástica e sua caracterização proverão interessante material para 

pensar as práticas corporais hoje encontradas especialmente nas academias. Estes “[...] centros 

de treinamento do corpo” estão  cada vez mais especializados e alimentados de inventivas 

modalidades de exercício, seguindo um contínuo aprimoramento das atividades físicas com 

grande influência na constituição de saber na Educação Física. Será possível também explorar 

as manifestações como o Bodybuilding,  ilustrativa modalidade que nos demonstra os limites 

da submissão do corpo aos exercícios para transformá-lo radicalmente. Na perspectiva de 

Pereira (1988), a ginástica, em comparação ao esporte, é definida como 

 

[...] mais séria, mais voltada para a higiene, para o utilitarismo, mais voltada para a 

individualidade, marcada pela intencionalidade gestual. Os gestos motores são mais 

organizados no sentido da perfeição do movimento, mais estruturados com objetivos 

específicos; a ginástica é mais metódica, mais direcionada gestualmente que o 

esporte, sendo que seus fundamentos servem para: a educação física, a higiene, a 

rehabilitação física como na fisioterapia, na preparação militar, como meio de 

preparação desportiva (p. 228).     
 

 Ao reaver a história ligada às associações de ginásticas e às associações esportivas, 

percebemos uma maior propagação do esporte com seus componentes característicos. As 

ginásticas, entretanto, são descritas como práticas que se libertaram das associações, 



261 
 

 

ganhando independência e sendo promovidas nas escolas e nas forças militares, 

especialmente. Segundo Viagrello (2011), 

 

[...] se as sociedades de ginástica tendem a se apagar, a ginástica, esta não. Como 

método preparatório e repertório de conjunto, a ginástica não se apaga continua 

mesmo sendo prática primeira, arsenal de movimentos que mantém a imagem dos 

aprendizados progressivos e calculados com ela, triunfo nas escolas, principalmente 

(p. 205).  
 

Outra aplicação mais recente da ginástica é aquela desenvolvida no ambiente de 

trabalho e no horário laboral com foco na saúde do trabalhador. Chamada “ginástica laboral”, 

ela visa a preparar e/ou proteger o corpo para as repetitivas atividades e diminuir o estresse, 

dentre outras funcionalidades. Pode ser do tipo preparatória, compensatória, corretiva, de 

relaxamento e de compensação (CODO, 1998). Esta prática destaca os conhecimentos 

desenvolvidos na ergonomia focados em permitir uma extração mais otimizada da força e 

energia do corpo para o trabalho, mantendo-o em condições de prolongar o tempo de 

submissão às rotinas de trabalho, prevenindo as doenças ocupacionais das diversas 

composições entre homem e maquinário. Não unicamente a ginástica laboral mas outros 

formatos de atividades físicas e esportivas são realizados nas empresas, de modo a integrar os 

funcionários, desenvolver o team spirit (espírito de equipe) e melhorar a produtividade para a 

organização.  

Em suma, a ginástica é a realização de movimentos racionalizados com um objetivo 

utilitário direcionado a mais eficiência no labor, no esporte e/ou na estética corporal. Sobre 

este arquétipo do ginasta, Ramos (2004a) complementa para nós a noção relatada 

previamente, observando que 

 

[...] o ginasta é um eficiente administrador de seu próprio corpo; nele a sensibilidade 

e a expressão são tecnificados, entram como índices de eficiência e não de mímese 

ou de comunicação com o outro (muitas vezes nem visa o outro, a não ser para 

vencê-lo ou superá-lo) (p. 145). 
 

A supervalorização do corpo, o “mais belo objeto de consumo” (BAUDRILLARD, 

2008), motiva inúmeras intervenções maquínicas na busca de produzir o corpo referenciado 

na mídia como belo e performativo. Com o corpo no centro de gravidade subjetiva (DEBRAY, 

1993), percebemos que este aufere valor de culto, disseminado pela comunicação tecnológica 

no contexto de prevalência de uma cultura imagética e digital, constituindo-se como poderoso 

simulacro a transbordar mais-realidade. David Le Breton (2011) guia-nos em suas 

interlocuções sobre o corpo e exprime que, “[...] através de uma forma eminentemente 
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moderna de dualismo, o corpo perde seu antigo valor moral e vê crescer o seu valor técnico (e 

até mesmo mercante)” (p. 71). Deste modo, o corpo se faz território de fetichizações, 

ofertando-se como mercadoria para o consumo midiático e espetacularizado. Chaves et al 

(2009) explicam que  

 

[...] homens e mulheres investem cada vez mais tempo, energia e recursos 

financeiros no consumo de bens e serviços destinados à construção e manutenção do 

invólucro corporal. Por outro lado, alguns estudos mostram que em paralelo ao culto 

ao corpo tem aumentado a insatisfação das pessoas com seus corpos, assim como o 

consumo das chamadas “drogas da imagem corporal”, entre as quais se incluem os 

esteróides anabólicos androgênicos ou anabolizantes (p. 773) 
 

Essas são exemplos de violências impostas aos corpos, o que corrobora a noção de 

Marcuse (1975) sobre o “princípio de rendimento” na sociedade industrial, o qual resulta na 

busca contínua de mais produção, infligindo ao sujeito uma cota extra de repressão destinada 

a obter mais desempenho. Assim, percebemos que temos direcionado aos corpos, também, 

esses desejos e uma porção adicional de repressão, agressividade autoinflingida no desejo de 

que potencializemos o uso do nosso corpo, da sua força, da sua energia, da sua estética, para 

fins de obter mais produtividade. Apoiando-se no conceito de  “mais-repressão” (MARCUSE, 

1975 ) como instrumento da sociedade guiada pelo princípio de rendimento, Vaz (2014) 

acentua que esta sociedade 

 

[...] agora oferece uma liberação sob a tutela da repressão, um alívio para o corpo 

que parece escapar por um tempo do trabalho alienado, gozando dos benefícios que 

a cultura de massas oferece. Mas, esta liberação produz um corpo submetido à 

repressão, um instrumento de trabalho e de diversão em uma sociedade que se 

organiza contra sua própria liberdade (p. 313).  
 

Aparentemente, as tecnlogias se desenvolvem amplamente para prover ao corpo os 

equacionamentos, programações e intervenções de toda ordem, com o objetivo de  padroniza-

lo e torná-lo produtivo. Com as contribuições sobre a sociedade disciplinar, Foucault 

possibilita interessantes interlocuções, em especial, com uma reconfiguração do panóptico 

com os novos modos de vigilância difusa a ser explorada posteriormente. Com Foucault, 

despertou-se interesse também em análises que pensaram “[...] o modo como o corpo – sua 

doença, sua sexualidade, seus prazeres, seus gestos e posturas, suas sensorialidade, sua 

relação com os objetos, com o espaço e com o outro – é atravessado por instituições, 

instrumentos, saberes, poderes etc” (BRUNO, 1999, p. 101).  

Adorno permite-nos refletir sobre a mercantilização dos valores culturais e 

subordinação destes em relação aos meios de comunicação e aos produtores. Sobre a 
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racionalidade instrumentalizada pela ciência e cooptada pelo mercado, pressupomos inúmeras 

produções de “patologias” e anomalias que justificam as invenções de necessidades e as 

criações de produtos. Evidenciando uma aproximação entre os relevantes autores, Bracht 

(1997) postula a ideia de que  “[...] a racionalização da sociedade significa em Adorno e 

Foucault cometer violência contra o corpo” (p. 46). Não podemos deixar de mencionar que 

essa repressão sobre os corpos, que demanda por sacrifícios diversos, é constituída pelas 

práticas discursivas partilhadas e reproduzidas. Sem dúvida, o mercado da estética se 

aproxima cada vez mais do mercado da saúde e a patologização e a criação de deficiência 

pelas descobertas científicas resultam em eficientes métodos de potencializar o lucro das 

empresas.   

 Corroborando o exposto, Kehl (2004) exprime a noção de que, “[...] se os corpos não 

existem fora da linguagem, as práticas da linguagem determinam a aparência, a 

expressividade e até mesmo a saúde dos corpos” (p. 245). Assim, percebemos o corpo 

significado neste emaranhado discursivo produtor de subjetividade. Ela assinala que 

 

[...] nossos corpos não são independentes da rede discursiva em que estamos 

inseridos, como não são independentes da rede de trocas - troca– de olhares, de 

toques, de palavras e de substâncias – que estabelecemos (p. 246).  
 

 

Com esta última asserção de Kehl, nos questionamos acerca de que efeitos a 

tecnologia produz ao mediatizar as trocas humanas e as sociabilidade hoje alocadas no 

ciberespaço. Deste modo, concluímos este subcapítulo sobre a corporiedade e a mentalidade 

esportivas e nos direcionam agora às temáticas da comunicação hipertecnológica para 

apronfundar os pontos eleitos neste trabalho acerca das subjetividades capturadas pelos signos 

de esportividade - fetichizados e valorados como atributos de distintividade psicossocial, 

econômica e cultural. 

 

4.3 Esporte e Comunicação: as tecnologias para a globalização do esporte como 

fenômeno cultural de massa 

 

Neste subcapítulo, reportar-nos-emos a algumas relações entre os meios de 

comunicação e o esporte, e, assim, problematizaremos como estas manifestações da cultura 

esportiva produzem efeitos sobre a constituição da subjetividade dos homens, considerando o 

tripé entre esporte, tecnologia e ciência. Entendemos este momento do trabalho como um 
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ponto de transição que nos guiará ao campo de análise, mediada pelo esporte, aproximando-

nos agora das questões relativas à comunicação nas redes sociais.  

O progresso técnocientífico expresso nos grandes avanços nos meios de comunicação 

nos últimos 100 anos, aproximadamente, será nosso guia para realizarmos um exame neste 

terreno, do qual extraímos nossos dados para posterior análise. Primeiramente, somos 

motivados a verificar registros históricos e achados sobre a comunicação do esporte e 

divulgação das práticas aos receptores das mensagens dos meios de comunicação que o 

desenvolvimento tecnológico permitiu com sua gradual evolução.  

No segundo momento, adentramos na seara de nossas análises críticas, caracterizando 

a tecnologia comunicacional de que dispomos hoje e problematizando a esportividade 

encontrada nas redes sociais, desde um enquadramento de análise para o contexto 

cibercultural. Esta transição a que procedemos, acompanha a transposição e reprodução de 

práticas que estão em um âmbito profissional no primeiro momento, ou seja, falamos de 

esporte de alta performance transmitido por meios de comunicação de massa, parte do sistema 

de concessões para exploração de direitos, tanto dos esportes quanto dos aparatos de produção 

e transmissão aos receptores. Estabelecemos, assim, o primeiro momento como antecessor e 

modelo para o que descrevemos em seguida, ou seja, a apropriação do esporte por usuários de 

tecnologias comunicacionais populares e amadoras, tanto na produção de publicações 

esportivizadas quanto no exercício das esportividades em diversas atividades. Descrevemos, 

assim, fonte e recepção, com ênfase nas redes sociais examinadas em busca de traços de 

esportividade, significados no contexto mercantil e tecnológico. Justificando nossa escolha de 

abordar esporte e comunicação, concebemos com Helal (1998) que    

 

[...] o esporte é também um fenômeno específico da comunicação de massa, 

proporcionando os mesmos debates e sofrendo os mesmos questionamentos 

suscitados pelo impacto da mídia na modernidade. Além disso, o esporte é rico em 

imagens e mensagens representativas da comunidade, podendo ser entendido como 

um poderoso sistema de comunicação capaz de unir diferenças e proporcionar um 

espetáculo ritual de grande significado para aqueles que dele participam ( p.513). 
  

Deste modo, o apoio televisivo contribuiu para a difusão do esporte-espetáculo e da 

riqueza das imagens que o acompanham.  Assim, remontamos o histórico de relação entre 

estes dois vetores de produção das subjetividades analisados nesta pesquisa, a esportividade e 

a apropriação das tecnologias comunicacionais, ambas utilizadas em favor da sociabilidade e 

da elaboração identitária idealizada para o sujeito contemporâneo. Com isso, entenderemos 

melhor o processo por via do qual, esporte e comunicação mediada pela tecnologia 
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constituem imperiosas demandas aos indivíduos, porquanto as atividades online dão conta de 

uma crescente variedade de atividades e que os perfis são constituídos de variadas 

esportividades, como demonstraremos a seguir.  

 A história entre as atividades miméticas e o público, entretanto, antecede o período de 

instauração da comunicação e da imprensa, que foi capaz de propagar as práticas e os ideais 

ali cultuados. Endereçamos este ponto referente ao público como relevante para a análise, pois 

poderemos situar historicamente momentos de mútua influência na constituição das práticas 

cultuadas e estimuladas no contexto social. Deste modo, iniciamos este subcapítulo trazendo 

algumas características das práticas da cultura corporal relevantes no contexto dos espetáculos 

e exibições públicas como prática cultural transmitida, não por meios de comunicação, mas 

por eventos celebrativos das comunidades em decurso de modernização. Este período 

histórico de transição e de abrandamento da violência, para a recepção do público, pode ser 

descrito a seguir: 

 

[...] o nível de violência caracterizando uma sociedade encontra uma inscrição 

exemplar na estrutura dos jogos esportivos que ela encoraja. A sociedade 

aristocrática do século 16, que faz a transição entre a sociedade feudal e a sociedade 

da corte, aprecia jogos de força e com treinamentos violentos, cujo excesso de força, 

no entanto é regulado. Para tanto, dois fatores concorrem: a herança dos jogos 

cavalheirescos, que perdura ao longo do século, e a valorização do exercício atlético 

pelos humanistas, que reivindicam seus benefícios em termos de saúde 

(VIGARELLO, 2013, p. 525). 
 

Com o relato exposto, registramos dois caminhos que favoreceram a constituições dos 

elementos da cultura corporal que abordamos na tese, tendo em  vista que eram encorajados 

por setores dominantes da sociedade. Relembramos que as atividades esportivas passaram por 

transformações para melhor limitar os impulsos agressivos dos homens com base naquilo que 

o processo civilizatório combateu, e, gradualmente, buscou eliminar destas exibições 

públicas: a repugnância e o sofrimento oriundos da violência explícita e descontrolada. O 

processo de modernização das sociedades é apresentado por Elias (1991) como responsável 

por esta evolução, resultando em domínio das emoções e ações gradualmente tornadas 

“parlamentarizadas”. Elias (1992) assim expressa:  

 

[...] ao comparar as actividades de lazer contemporâneas com as dos primeiros 

estádios, pode notar-se facilmente que apenas sobreviveram aquelas que 

conseguiram adaptar-se a repugnância normalmente muito forte dos seres humanos 

em relação a possibilidade de infligirem ferimentos físicos aos outros. Durante 

séculos, os combates de gladiadores, ou entre seres humanos e animais ferozes, 

constituiram um divertimento apreciado pelas populates urbanas do Imperio 

Romano, e as diversões medievais da queima dos gatos, a suspensão pública na 
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forca ou a luta de galos teriam, provavelmente, desencadeado um diminuto prazer às 

audiencias contemporâneas, e poderiam ser sentidas por algumas pessoas como algo 

intolerável e horrível (p. 70). 
 

O panorama agora descrito só pôde ser minimamente difundido com a unificação de 

Estados em torno de regras e leis que regeram os divertimentos e os meios de expressar a 

força e virilidade em contextos culturalmente aceitos e difundidos. Os divertimentos seguiram 

as modificações em outras sendas da sociedade como as demonstrações públicas de 

enfrentamentos entre indivíduos. As contribuições de Elias (1992) e Dunning (1992) apontam 

nesse sentido, porquanto, 

 

[...] na Europa ocidental ocorreu, em termos de longa duração, um declínio quanto a 

tendência de as pessoas obterem prazer a partir do seu envolvimento directo em 

actos de violência e de os testemunharem. No quadro desta ligação, Elias refere-se a 

uma diminuição de angriffslust', o que significa, literalmente, um declínio no intenso 

desejo de agressão, isto é, no desejo e na capacidade de as pessoas sentirem prazer 

pelo facto de agredirem as outras. Isto implicou, em primeiro lugar, uma diminuição 

do limiar de repugnânia (peinlishkeitsschwelle) quanto a derramamento de sangue e 

outras manifestações directas de violência fisica; e em segundo lugar, a 

interiorização de um tabu mais rigoroso sobre a violência, como parte do “superego” 

(DUNNING, 1992, p. 332). 
 

Com os apontamentos ora expostos, percebemos o contexto de regulação da violência 

e interiorização dos tabus que interditam a expressão da agressividade e da capacidade de 

destruir a vida, ou seja, pelo manejo da técnica, (de)terminar a vida dos pares envolvidos nos 

enfrentamentos agonísticos, como lutas, duelos, desafios, justas e competições de força, 

destreza e habilidade. Os contatos humanos são objeto de regulação, garantindo um contexto 

social controlado pelas coletividades gradualmente civilizadas e, consequentemente, menos 

violentas. Em relação ao processo descrito por Elias (1992), Vigarello (2013) complementa, 

ao acentuar que 

 

[...] as cortes europeias se estruturam segundo a etiqueta que atualiza o conjunto dos 

contatos humanos. Nesta etiqueta, a atitude corporal é governada por uma série de 

regras de apoio imperiosos. Os jogos esportivos não são poupados desta evolução, já 

que sua lógica interna depende estreitamente dos valores que o contexto social 

carrega. Seu sucesso perdura enquanto eles correspondem a representação que as 

elites têm delas mesmas, mas a evolução desta imagem desencadeia sua desafeição 

pelos exercícios e usos que a subentendem (p. 539). 
  

Segundo os registros, desde o princípio do processo de constituição da civilização, e 

em seguida com as transformações sociais proporcionadas pela industrialização, as classes 

dominantes exercem papel determinante para a manutenção das práticas físicas e esportivas 

estimuladas. Com as contribuições do Iluminismo e a universalização dos direitos humanos, é 
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coerente supor que colonizar e submeter indivíduos e povos, torna-se uma maneira obsoleta 

de obtenção de poder e prestígio. Assim, o direcionamento da agressividade de maneira direta 

também mortal se tornou tabu. Sobre este aspecto, para melhor compreender a evolução das 

práticas físicas e esportivas, Vigarello (2013) observa que 

 

[...] é indispensável religar estas práticas e os usos que são favorecidos, 

desfavorecidos ou excluídos pelos diferentes grupos sociais, em particular os grupos 

dominantes. Um jogo esportivo tem muito mais chances de ser adotado pelos 

membros de uma categoria social se ele não contradiz sua relação profunda com o 

corpo - quando a utilização do corpo que ele evoca não ofende o sentimento de 

dignidade da pessoa, e se ele contribui na valorização de determinados traços de 

predileção das camadas sociais detentores do poder e do prestígio e, mas ele é 

condenado ao desaparecimento quando estas camadas voltam as costas para ele (p. 

525). 
 

Assim, observamos que as classes dominantes determinavam em grande parte aquilo 

que mesmo através da transmissão oral das práticas culturais, deveria ser passado adiante e 

estimulado e aquilo que deveria ser proibido, condenado ao esquecimento ou à 

clandestinidade nos grupos sociais minoritários. A mobilização das forças sociais em defesa 

dos interesses das classes dominantes pode ser exemplificada com os registros que associaram 

a defesa do território às práticas físicas, pensadas em articulação com a mobilização militar. 

Assim, 

 

[...] na França, Carlos IV em 1319 e, em seguida, Carlos V em 1369, igualmente 

encorajaram os exercícios de arco e da balestra, ordenando a seus súditos se 

aperfeiçoarem nestes dois exercícios úteis a defesa do país, ao invés de perder seu 

tempo e seu dinheiro nos dados, tabuleiros, trick tracks, discos, junquilhos, barras e 

bolas (VIGARELLO, 2013, p. 528). 
 

Os achados de Vigarello (2013) apontam para um histórico de práticas físicas 

antecessoras do esporte, em que “[...] o enfrentamento, a competição e os treinamentos são 

instâncias principais, quer sejam entre homens, com animais ou contra objetos com as práticas 

ludo motrizes dos séculos modernos” (p, 525).  É interessante perceber que, especialmente as 

práticas agonísticas entre homens e animais, apesar de terem recebido pressões e 

modificações, haja vista a adequação a níveis de violência aceitáveis socialmente, ainda 

resistem modos culturalmente aceitos e propagados no decorrer dos anos. É assim que 

touradas, vaquejadas, caçadas, pescarias e outras modalidades deste tipo de enfrentamento 

resguardam certo teor esportivo inserido como competitividade entre homem e natureza. 

Sobre a parte mencionada que aborda o homem contra objetos, somos levados a pensar sobre 
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as inúmeras máquinas em uma academia de musculação e os outros equipamentos próprios 

das atividades esportivas.  

Além da violência e da repugnância, segundo Vigarello, o que teve significativa 

transformação foi a expressão da virilidade. Mesmo com posterior diminuição da violência e 

da brutalidade, as sociedades “[...] continuam celebrando as virtudes viris” (VIGARELLO, 

2013, p. 525), em especial, por sua relação histórica estabelecida nas comunidades com 

representação para as coletividades. Correlatamente, são descritos “[...] outros jogos 

competitivos de extrema brutalidade, [...] preenchendo a dupla função de treinamento para a 

defesa do território, bem como exercício competitivo” (p. 531), na qual observamos a 

existência de propósitos “sérios”, como a defesa/guerra, e propósitos lúdicos com foco na 

excitação. Com apoio na história do corpo, sobre os desafios e as competições mais 

essenciais, 

 

[...] é evidente que as formas básicas da competição esportiva se mantêm constantes 

através dos tempos. Em algumas dessas formas, as provas de força e velocidade 

constituem a própria essência da competição, como nas corridas a pé e de patins, de 

carros e de cavalos, no levantamento de peso, na natação, no mergulho, no tiro ao 

alvo etc. Embora os seres humanos tenham praticado essas atividades desde o início 

dos tempos, estas só em pequena medida costumam assumir a forma de jogos 

organizados. Mas todo aquele que não esquecer o princípio agonístico que as anima 

terá forçosamente de considerá-las jogos no sentido pleno da palavra - isto é, 

atividades que podem ser extremamente sérias (VIGARELLO, 2011, p.218). 
 

Deste modo, entendemos que o estabelecimento de uma sociedade de práticas 

competitivas cultuadas passa por um estádio de controle e organização destas forças para a 

guerra primariamente, e para os divertimentos, secundariamente. Na medida em que a guerra, 

ou seja, a conquista de povos e territórios, transforma-se em recurso de defesa, em oposição 

ao trabalho dos guerreiros para a obtenção de riquezas para o reino/nação, percebemos um 

deslocamento destas atividades a um estado de exceção. O estado de guerra é uma 

circunstância peculiar para uso da força e, assim, desenvolveram-se as modalidades 

agonísticas/competitivas/esportivas como maneira de treinamento para a possibilidade de 

confronto real. Como anota Huizinga, a superioridade da seriedade sempre expõe a 

inferioridade do jogo. Além disso, contribuindo para a compreensão dos traços históricos que 

mobilizam os esportistas para os jogos, a importância mítica concedida à celebração da 

virilidade nas modalidades competitivas é explicada por Vigarello (2013):   

   

[...] a força viril dos vencedores, abertamente proclamada em todos estes jogos de 

enfrentamento, constitui um presságio de vitória e de fertilidade para a coletividade. 

A correspondência assim estabelecida entre a vitória e a prosperidade de um 
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campeão ou de um grupo é particularmente sensível nas lutas entre homens e 

animais que se concluem com a morte destes últimos com o sangue do animal 

sacrificado que irriga o solo garante simbolicamente a fecundidade da cidade (p. 

533). 
 

Desta maneira, podemos entender o que foi descrito por Elias (1992), além de novos 

limites toleráveis de agressividade, uma adequação nas formas de expressão da virilidade, 

tornadas mais técnicas e menos brutais. Como explicado em seguida, a expressão da violência 

tornou-se restrita aos militares. Assim, 

 

[...] tanto nas monarquias centralizadas e confederados, como nas cidades e estados,  

a cultura da violência é doravante reservada aos militares, ordenados pelo Estado a 

defendê-lo. Ao inverso, os outros entes da população são intimados, se não 

obrigados, a renunciar as diferentes manifestações de violência ritual 

(VIGARELLO, 2013, p. 539). 
 

O retorno a que procedemos aos longínquos momentos de nossa história é justificado 

por evidenciar as circunstâncias antecedentes de participação e observação destas atividades 

culturais gradualmente organizadas pelos sistemas de poder então vigentes. No que se refere 

aos atributos associados à virilidade como significativa fonte de admiração, apreciação e 

notabilidade, os feitos humanos eram permeados de valores morais relevantes ao contexto 

histórico de afirmação das comunidades, clãs, e, posteriormente, Estados-Nação. Tendo 

apresentado alguns achados sobre momentos iniciais do culto às práticas corporais, iniciamos 

nosso apanhado histórico com alguns registros de Vigarello (2013), direcionando nossa 

atenção aos aspectos da comunicação social organizada pelos meios desenvolvidos. Segundo 

ele, as produções impressas do final do século XX tiveram contribuição significativa para a 

difusão de ideais de práticas físicas e métodos que se exprimem como meio de transformar o 

corpo, seguindo tais direcionamentos e orientações. Deste modo, publicações do período em 

questão apontavam o conhecimento: 

 

As enciclopédias domésticas, os livros para o lar, os dicionários da Vida Prática se 

enriquecem de súbito na virada do século 20 com inúmeros exemplos de práticas 

físicas. Seus métodos se fragmentam como nunca, prometendo um corpo mais 

flexível, mais harmonioso, mais belo (p. 199). 
 

A organização das informações acerca dos exercícios, ou seja, os parâmetros de 

comparação, as medidas e as marcas passaram a ser objeto de estudo e divulgação, orientando 

os modos como os seres humanos compreendiam e se apropriavam de tais práticas. Deste 

modo, as performances categorizadas em níveis de excelência e dificuldade passaram a 
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figurar nos manuais de forma física, revistas, enciclopédias e guias para a melhor vida dos 

indivíduos. Como expressão destes patamares para um desenvolvimento físico, citamos as 

tabelas de George Herbert, que, em 1911, ofereciam as divisões de desempenho físico em 

“[...] performances inferiores, performances médias, performance superiores, performances 

atléticas, performances próximas dos limites da capacidade humana, performances máximas 

ou recordes” (VIGARELLO, 2011, p. 200). 

Além da excitação citada por Elias (1992) como determinante das práticas 

esportivizadas, contamos com a contribuição de Vigarello (2011) ao elencar elementos 

responsáveis pelo fascínio do jogo, inicialmente, e do esporte, a posteriori.  

 

É necessário demorar-se nas efervescências provocadas, apesar de sua aparência 

muito simples: tensão do embate, excitação da Incerteza, fervor do recorde do 

excepcional, brutal sentimento do progresso que se obtém com a performance ou 

com a marca fora de série. Aquilo de que o interesse pelos homens fenômenos já se 

tinha aproximado no final do século 19 : com seus resultados extraordinários 

constituindo um dos Ramos mais curiosos da fisiologia humana. O esporte põe em 

confronto com o imaginário do desenvolvimento e do Progresso. Põe mais ainda em 

confronto com o extremo, com um “mais” sempre ultrapassado: esta tendência para 

o excesso (p. 250). 
 

Consoante informa Huizinga (1983), “[...] a ligeireza, a tensão e a incerteza quanto ao 

resultado, a alternância segundo uma certa ordem, a livre escolha” (p. 43) são atributos do 

jogo ora sob ameaça, uma vez que têm se simplificado para produzirem maneiras 

assemelhadas, porém, desvirtuadas de jogo. Com o esporte e as competições tornadas 

populares, observamos que o interesse público se mobilizou gradualmente em acompanhar o 

“novo mundo” dos esportes. Criou-se um universo de representação da realidade, 

incorporando a si elementos lúdicos, postos lado a lado com o desempenho, registrado e 

calculado seguindo a racionalidade familiar ao sistema de produção, com capacidade de 

otimizar as performances humanas e atestar seu caráter progressista e positivo. Campeonatos, 

torneios, provas e outros eventos criaram oportunidade de comunicar ao público consumidor 

destas notícias os feitos e os detalhes das experiências esportivas vivenciadas pelos atletas. 

Desta maneira,  

 

[...] a narração adquire outra profundidade. Declina a lógica da igualdade nos mais 

diversos registros, segundo variam circunstâncias e acontecimentos. Isso reforça a 

identificação. Isso permite igualmente o nascimento de uma nova forma de imprensa 

que não só relata mas comenta as provas(...) isso específica ainda mais o estilo 

literário das reportagens: elas constroem um cenário dramático. Criam-no até 

algumas vezes em todos os elementos(...) Daí a riqueza das figuras narrativas onde o 

melhor tranquiliza triunfando, onde o rival também pode se afirmar, onde toda a 

solicitude vai algumas vezes para o mais fraco e onde, na solidão dos grandes 
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desfiladeiros, somente o mérito deveria permitir a Vitória. Os perfis combinam-se 

entre si e, contrapõe-se, ajustam-se para variar as linhas do drama e o prazer do 

espetáculo. A imprensa deve exaltar para melhor se difundir (p. 454-5). 
 

O desenvolvimento do estilo das mensagens jornalísticas/informacionais desenvolvido 

para as narrações e descrições dos eventos esportivos é de notável importância para nosso 

trabalho. Afinal, supomos que, por meio de certa padronização dos artigos jornalísticos sobre 

o esporte, um tom dramático, exaltando a glória da superação, a dificuldade dos obstáculos, 

dentre outros feitos, uma massa de receptores tornou-se entusiasta das realizações. Hoje, as 

pessoas mesmas produzem seus textos descritivos de performances esportivas associados às 

imagens, clamando para si um diferencial expresso na esportividade.  

Dentro desta organização do esporte na sociedade, abordamos cautelosamente também 

o problema da violência, sua repressão ou expressão, mimetizada e reconfigurada em outros 

planos. Interessa-nos compreender as implicações e redirecionamentos desta violência contra 

si e contra os outros em alguns contextos contemporâneos. Por isso, é importante situar 

historicamente o momento em que simulações ou realidades deram início ao seu processo de 

espetacularização, posteriormente tornado objeto de estudo de Debord. No que concerne ao 

esporte, específicamente, percebendo praticantes e espectadores como campos de 

desenvolvimento técnico do esporte, é importante considerar a ideia de que, 

 

[...] muito além das práticas, no entanto, é o espetáculo esportivo que se encontra, 

instalando a imagem dos esportes como uma evidência e também como ideal a 

compartilhar. Eis aí uma mudança notável do pós-guerra nos estádios, exibindo mais 

que nunca a cultura popular. Campeões irradiando mais que muito entusiasmo e 

identidade (VIGARELLO, 2013, p. 233). 
 

Tendo participantes e espectadores sido colocados em cena, inicia-se um processo de 

elaboração deste espaço público perpassado pela cultura dominante, delimitando o que é bom, 

belo e justo para a comunicação que reverbera na coletividade. Assim, começam a se 

estabelecer as regulamentações para praticantes e espectadores intensificadas em ambos os 

papéis, profissionalizando os primeiros e mercantilizando sua publicização. Os ideais se 

transformaram e as performances executadas modelaram-se com o olhar do público, tornando 

esta relação interdependente, em via dupla de constituição. Com isto, podemos pensar num 

início de registros e narrativas descritivas dos feitos competitivos/esportivos/físicos. Jogos 

difundiram-se em paralelo às técnicas de combate, instrumentos e aptidões testadas no 

processo de desenvolvimento da civilização de assuntos sérios e também das festividades, 
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regidas predominantemente pela religião. As celebrações e seus rituais guardam relação com 

os jogos, tal como exprime Huizinga (1983). Em suas palavras, 

 

[...] a atitude espiritual de um grupo social, ao efetuar e experimentar seus ritos 

sagrados, é da mais extrema e mais santa gravidade. Mas insistamos uma vez mais: 

o jogo autêntico e espontâneo também pode ser profundamente sério. O jogador 

pode entregar-se de corpo e alma ao jogo, e a consciência de tratar-se "apenas" de 

um jogo pode passar para segundo plano. A alegria que está indissoluvelmente 

ligada ao jogo pode transformar-se, não só em tensão, mas também em 

arrebatamento. A frivolidade e o êxtase são os dois pólos que limitam o âmbito do 

jogo (p. 24). 
 

Complementando esse pensamento e articulando a ideia de celebração ritualística e 

esporte, Vigarello (2013) oferece seu ponto de vista de modo a ressaltar o quanto o esporte 

veio a contribuir com a sacralização do seu ideário, ao compará-lo aos templos e deuses 

dignos de adoração por seus milagres sobre-humanos. Segundo sua perspectiva,  

 

[...] o esporte seria encontro e celebração, ou seja, a grande missa laica. Seria 

sobretudo a manifestação de seu tempo. A moral do fair-play impondo-se sobre a 

decadência das tradicionais solidariedades religiosas e a multidão encontrando seus 

novos templos no declínio dos antigos. Existe um pouco de tudo isso na criação do 

esporte moderno. Representação dramatizada de uma moral da lealdade, da força 

coletiva, aquela que a sociedade democrática inventa para melhor legitimar um 

vínculo tradicionalmente subentendido na religião (p. 274-275). 
 

Ainda explorando esse elemento mítico/sagrado corroborado pelos pensadores 

apresentados há pouco, trazemos um posicionamento acerca da comercialização de alguns 

esportes. Segundo se observou com Helal (1998), ocorre uma recriação da aura sagrada 

encontrada, reversionada em elementos simplificados como um meio de reforçamento de 

certos elementos lúdicos, com o objetivo de mobilizar a excitação para um divertimento 

comercializado da indústria cultural. Baseando-se nas ideias de Durkheim, concebe-se que, 

 

[...] apesar da invasão comercial, uma certa aura sagrada permanece, ou melhor, é 

recriada. É como se a crescente comercialização do futebol fosse absorvida pela 

necessidade da "sacralidade", fazendo com que os limites entre o sagrado e o 

profano não sejam aqui bem definidos. Ou seja, se existe uma força que caminha na 

direção da destruição do lúdico e da profanação do espírito esportivo, existe também 

uma outra que caminha na direção oposta, reforçando o lúdico e sacralizando 

elementos corriqueiros. Émile Durkheim (1978) já chamava a atenção para a 

capacidade da sociedade de "sacralizar" elementos mundanos e corriqueiros. O 

universo do esporte é, talvez, o exemplo mais emblemático deste processo de 

"sacralização" de coisas mundanas na sociedade moderna (HELAL, 1998, p. 513). 
 

Aparentemente, um dos caminhos através do qual este processo de recriação do 

sagrado ocorre seja favorecido pela semelhança guardada entre o jogo e o ritual no que se 
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refere à criação de uma representação da realidade, na qual jogo e mito se expressam com 

certo nível de seriedade.  Segundo Elias, no vazio deixado pela religião, o esporte encontrou 

expressão, partilhando de semelhante idolatria, “[...] pelo menos para alguns grupos na 

sociedade actual, o desporto se tornou uma actividade quase religiosa e que, encarado numa 

perspectiva da sociedade, o desporto veio, em certa medida, preencher a lacuna aberta na vida 

social pelo declínio da religião” (ELIAS, 1992, p.324). Correlatamente, uma explicação é 

fornecida por Huizinga ao acentuar que “[...] o ato de culto possui todas as características 

formais e essenciais do jogo, sobretudo na medida em que transfere os participantes para um 

mundo diferente” (p. 22). Sobre a relação incipiente entre esporte e espetáculo, afirma-se que, 

 

[...] no coração dos primeiros esportes não se acha o espetáculo. O espaço do estádio 

continua sendo, durante muito tempo, contingente atravancado, no meio de árvores 

ou de auxiliares diversos, cercado de linhas mal-definidas, de natureza 

indeterminada. No entanto, a partir dos anos de 1900, começa a se  impor uma 

ordem: locais geometrizados, tribunas calibrados, materiais sólidos. Cercados e 

cálculos orientam o olhar. Cartazes de cerimônias enobrecem o lugar 

(VIGARELLO, 2013, p. 249). 
  

Pouco a pouco, este cenário transformou-se com a multiplicação dos esportes e a 

vinculação definitiva deste com o espetáculo e a comunicação de massa. Segundo achados 

apontados por Viagrello (2013), tivemos nos estádios manifestações do poder de fascinação 

dos esportes, “[...] as multidões invadiram os estádios do século 20, a ponto de suscitar 

verdadeiras revoluções arquitetônicas e verdadeiras revisões de discurso”(p. 447). Em 

compremento a essa ideia, observamos que,  

 

Os americanos foram a vanguarda na produção do anti tédio de massa: rádio, cinema 

televisão, parques temáticos, brinquedos, carros, esportes, turismo, gastronomia e 

compras agregaram-se as formas de diversão tradicionais da família dos amigos da 

comunidade e da igreja. A indústria da diversão continua ainda poderosa e tudo 

indica que em crescimento. O antitedio gerado pelo mercado ganhou destaque sobre 

aquele produzido no seio de relações extra mercado, tradicionais ou comunitárias 

(PAES, 2000, p. 23).  
 

A mercantilização do esporte e das exibições tem a grande influência dos meios de 

comunicação social. Para a constituição do que chamamos esporte-espetáculo, é necessário 

refletir sobre os modos como este foi modelado e adaptado para apresentação ao público. 

Antes do desenvolvimento técnico capaz de transmitir de modo imageticamente fidedigno os 

eventos esportivos via televisão, após a “era do rádio”, foi necessário que se comercializasse e 

se produzisse o espetáculo esportivo nos estádios e ginásios. Paralelamente a este 

desenvolvimento como um mercado para o divertimento da família e de homens, 
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desenvolveu-se o esporte-espetáculo como produto para as massas e com significativo apelo 

às mercadorias televisionadas. Sobre a distinção entre esporte-espetáculo e espetáculos 

esportivos e seus desenvolvimentos mutuamente influenciados, Bourdieu (1983b) observa que 

 

[...] o esporte espetáculo apareceria mais claramente como uma mercadoria de massa 

e a organização de espetáculos esportivos como um ramo entre outros do show 

business, se o valor coletivamente reconhecido à prática de esportes (principalmente 

depois que as competições esportivas se tornaram uma das medidas da força relativa 

das nações, ou seja, uma disputa política) não contribuísse para mascarar o divórcio 

entre a prática e o consumo e, ao mesmo tempo, as funções do simples consumo 

passivo ( p. 10). 
 

 

Segundo Digel (1986), a constituição do esporte-espetáculo ou de rendimento, 

associado  aos profissionais idolatrados e celebrados contemporaneamente, pode ser 

caracterizada comportando os seguintes pontos:. 

 

1) possui um aparato para a procura de talentos normalmente financiado pelo 

Estado. Além disso, este aparato promove o desenvolvimento tecnológico, com o 

desenvolvimento de aparelhos para utilização ótima do material humano 2) possui 

um pequeno número de atletas que tem o esporte como principal ocupação 3) possui 

uma massa consumidora que financia parte do esporte-espetáculo 4) os meios de 

comunicação de massa são co-organizadores do esporte-espetáculo; 5) poossui um 

sistema de gratificação que varia em funçao de sistema político-societal (P. 13). 
 

 

Com a exposição realizada, apontamos a capacidade de uso do esporte em função de 

propósitos de caráter nacionalista e ideológico. Percebemos isto nos esforços empreendidos 

pelas delegações nacionais, divididas segundo a polarização da “guerra fria” e confrontadas 

nas competições esportivas, nas quais as tecnologias eram aplicadas nas arenas em disputa 

pela hegemonia do conhecimento científico para os corpos nestas testagens de desempenho. 

Assim, o esporte, pervasivo a outros contextos, comporta propriedades mercadológicas que 

promovem consumo ativo e passivo, dada essa característica da universalidade da linguagem 

esportiva. O capital, em sua sistemática de colonização para o lucro, implica consequências 

significativas para o esporte e, segundo Vigarello (2013), “[...] o espetáculo vai se apoderar do 

esporte quase sem que este o queira” (p. 447). O esporte como produto cultural ganha força e 

é difundido com grande auxílio do aparato tecnocientífico.  

 

A civilização do lazer de fato, segregou sua própria cultura. O tempo livre 

selecionou seus objetos: valorização do espetáculo esportivo, identificação com suas 

representações. A televisão chegou mesmo a reforçar essa convergência: as três 

horas e meia por semana de programação esportiva em 1958 são acompanhadas por 
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72% dos telespectadores. Aumento decisivo dos participantes, corroboração decisiva 

do universo legendário, o esporte entrou definitivamente, com a década de 1950, nas 

representações e na mitologia de nosso tempo. Daí a insistência é sempre maior nos 

efeitos de imagem (p. 235). 
 

Televisão e cinema não só potencializam a influência já ensaiada pelo alcance da 

difusão do rádio e das publicações impressas, como estabelecem a cultura do espetáculo e as 

imagens como fetiche da modernidade tecnológica e esportivizada. A transmissão ou 

documentação cinematográfica dos eventos é capaz de encantar e promover as glórias 

esportivas capturadas dessa realidade emulada pelo lúdico, mas também pela competição.  

Assim, o esporte e outros produtos culturais formatados pela indústria se propagam, 

gradualmente, até atingir escala planetária. Se um dia as mitologias clássicas e religiosas 

conseguiram favorecer um comportamento ético-moral, com a grande propagação do esporte 

como objeto de atenção, aquelas perderam força para essa prática secular, evidente e no 

alcance dos olhos, ouvidos e corpos, mediado pela tecnologia.  

 

O esporte, com sua aparente valorização da vida saudável, sua efervescência, sua 

aparente demonstração do Progresso também, torna-se um dos mais importantes 

espetáculos do século 20. Televisão e cinema, ainda por cima, acrescentam a tudo 

isso novas maneiras de ver depois de 1950, mais excitantes, mais variadas, dando 

definitivamente a encenação a sua dimensão planetária: seu valor de espetáculo 

total. Tudo mostram desenvolvimento progressivo. Tudo mostra uma irresistível 

fascinação: uma maneira de contar histórias excepcionais, uma maneira 

principalmente de transfigurar o ideal em tema sempre mais visível e concreto 

(VIGARELLO, 2013, p.446). 
 

Outro aspecto que se desenvolve enormemente é o valor do presente imediato. A 

velocidade introduzida pelos esportes é explicitada nas noções temporais centesimais, na 

capacidade das tecnologias de imagens em captar cada detalhe do corpo em movimento, na 

reprodução das imagens com apoio dos recursos cinematográficos mais rebuscados etc, tudo 

isto para apresentar uma realidade que se constitui naquele momento, em tempo real, ao vivo. 

Cada detalhe envolvido na tensão do jogo pode mostrar um nível de acaso imprevisível, 

fascinando e irrompendo as emoções daquele jogo que desenvolve uma trama singular na 

realidade. Dado o seu caráter relativamente aleatório e indeterminado, mobiliza a atenção de 

populações inteiras a acompanhar o que está em jogo e as consequências finais na realidade 

cultuada simbolicamente das pessoas. Com apoio nas imagens e na comunicação por trás 

delas, informação e ideologia mesclam-se ao produzir nova mitologia. Segundo Vigarello 

(2013), 
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[...] o mundo do mito, o mundo da narrativa, aquele que induz acreditar em histórias 

e valores. Introduz no imaginário como o faz tradicionalmente o jornal esportivo, 

acrescentando ao mesmo tempo uma vertente que a imprensa não tem: a do presente 

imediato. Insensivelmente , nossas telas criam assim novos jogos multiplicam o 

estado febril e os desafios multiplicando as comparações e os números (p.475). 
 

As dramatizações jornalísticas são capazes também de instigar, as identificações com 

ídolos, clubes da cidade, do País, selecionados nacionais e as rivalidades que são levadas ao 

extremo da fascinação, produzindo por vezes episódios em que a paixão se transfroma em 

barbárie sangrenta como uma guerra. Daí a comum associação dos embates esportivos aos 

confrontos bélicos, ainda que assemelhados em certa consensual adoção de regras e controle 

da violência. Assim, 

 

[...] os esportes coletivos permanecem como substitutos simbólicos da guerra, 

guerras eufêmicas de conquista e de defesa de território (que a recuperação dos 

nacionalismos não vai reduzir) e que conservam, em suas estruturas regulamentares 

e em sua inteligência de jogo, todos os esquemas táticos fundamentais da batalha (p. 

119).  
 

Vaz (2016) também contribui para a atualização a discussão, ao aproximar os 

conhecimentos e práticas partilhados entre o treinamento esportivo e o treinamento militar. 

Esses achados são de relevância para nosso estudo, por abordarmos os avanços da ciência 

impulsionada pelas relações com as forças militares e suas pesquisas para a guerra. Em outro 

momento do trabalho, dedicaremos mais atenção às produções esportivas marcadas pela 

cultura da guerra e do militarismo. Segundo ele demarca, 

 

uma outra importante linha com a qual se cruzam os estudos sobre a Fisiologia do 

Esporte é a do interesse bélico, não sendo casual que parte importante das pesquisas 

sobre rendimento esportivo seja realizada nas Forças Armadas. Como muitos já 

demonstraram, e como até mesmo o espectador eventual nota com clareza, o esporte 

dramatiza a guerra, da qual importa métodos de preparação e informações sobre os 

limites do corpo – por exemplo, que reações ele apresenta em escassez de oxigênio, 

como pode acontecer com pilotos e também com atletas de provas de longa distância 

– e de onde se inspira para desenvolver seu vocabulário: capitã(o), artilheiro(a), tiro 

(livre), tática, flanco, estratégia,arco, defesa, ataque etc. (p. 92) 
 

 

Sobre a permeabilidade do esporte em relação à política e às identificações com 

coletivos, Vigarello contribui com o ponto de vista de que o espetáculo esportivo se 

transfigurou essencialmente, em decorrência da sua veia mercadológica, impulsionada pela  

comunicação social, cindida entre jornalismo e publicidade. Verifica-se em Virilio (1996) que, 

na crise de credibilidade, “[...] a publicidade chegou a saturar indistintamente todas as esferas 

do poder – esporte, ciência, filosofia, ética, cultura, ajuda humanitária” (p. 21) e, portanto, foi 
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“[...] urgente reequilibrar uma dupla informação/publicidade”, avaliando-se que “a 

publicidade podia emprestar sua estética” (p. 23) em favor da eficiência das comunicações. 

Deste modo, percebemos que as técnicas de texto, som, imagens estáticas e dinâmicas, música 

e outras mídias cumpriam o mesmo propósito de comunicar melhor e, consequentemente, 

persuadir. Similarmente, os gêneros dos meios de comunicação também dividiam o objetivo 

comum de promover silenciosamente o meio que se instituiu como “quarto poder”. Segundo 

Mcluhan (1969), em Os meios de comunicação como extensão do homem,  “[...] não deixa de 

ser bastante típico que o ‘conteúdo’ de qualquer meio nos cegue para a natureza desse mesmo 

meio” (p. 23). Sobre a constituição deste poder, com severas implicações para a produção das 

subjetividades, Virilio assinala que 

 

[...] o quarto poder é, portanto, a única de nossas instituições capaz de funcionar fora 

de qualquer controle democrático eficaz, já que toda crítica independente dirigida 

contra ele, toda solução alternativa, permanecem desconhecidas do grande público 

simplesmente porque não têm nenhuma chance de serem amplamente difundidas e, 

consequentemente, de atingirem esse público (p. 11). 
 

Com o exposto, percebemos a mútua potencialização do esporte e da comunicação, 

frutos dos desenvolvimentos tecnocientíficos aplicados aos corpos e aos instrumentos. Sobre 

o protagonismo do corpo, ante o advento das imagens dinâmicas, audiovisuais, concebe-se 

que “[...] o vídeo, seja qual for o assunto que visa referenciar, é eminentemente uma arte do 

corpo, pois, nele, o corpo humano é via de regra, usado como instrumento central” 

(SANTAELLA, 2004b, p. 70). Deste modo, ao produzir narrativas emocionantes e 

surpreendentes, capturam-se a atenção e os anseios da massa a ocupar-se mais com os 

desdobramentos dos jogos, gradualmente, tornados mais sérios do que as importantes 

atividades humanas ligadas à política e à gestão das potencialidades dos Estados em favor de 

uma melhor e mais justa sociedade. Assim, os indivíduos são cooptados para o consumo ativo 

e passivo das comunicações, ideologicamente constituídas. “Esporte e sociedade da 

informação deram início a sua convergência decisiva pondo um sem-número de meios para a 

difusão das notícias” (VIGARELLO, 2013, p. 460). No caso do esporte, a midiatização das 

massas para os propósitos do consumo percorrem um caminho que passa pelas identificações 

dos sujeitos com atletas, clubes e localidades.  

  

Além dessa identificação com o grupo, com a nação, além da exploração claramente 

política, o espetáculo esportivo é também, mais que antes, objeto de festa, jubilosos 

a celebração coletiva, mistura de distensão, de efervescência e de mercado. O 

episódio chega até a criar seus rituais: o engajamento na sociedade do divertimento, 
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com suas referências publicitárias, seu esbanjamento de imagens, seu ludicista 

reinventado, o principal dos fervores coletivos de nossos dias ( p.163). 
  

Ainda com apoio nas ideias no citado historiador, a visibilidade universal do fenômeno 

esportivo justifica-se por sua aderência às publicidades de produtos que se vendem por uma 

associação poderosa ao esporte, aos esportistas e ao ideário de vitória comumente proclamado 

em nossa sociedade. Desta maneira, como 

 

[...]objeto que se tornou universalmente visível, o esporte passa também a ser objeto 

sempre mais cobiçado pelos que fazem opinião, um suporte que atrai mensagens ou 

propagandas: um meio de focalização tanto mais poderoso quanto mais difundido 

daí essa permeabilidade acentuada ao político (p. 461) 
 

Com efeito, testemunhamos uma produção de imagens altamente carregada de emoção 

com câmeras de alta definição e seus usos mais diversos para captar ângulos, perspectivas etc. 

As máquinas e equipamentos, acompanharam a evolução acelerada e hoje permitem ao 

espetáculo esportivo recursos fantásticos que contribuem para a fascinação e sacralização do 

campo do esporte, onde os vitoriosos se consagram, os participantes são louvados pelo 

espírito esportivo e, assim, um discurso mítico-religioso se renova ao falar de milagres, tabus, 

maldições, pecados/erros, constituindo a imagem do esportista com alta carga moral. Sobre 

isto, Vigarello (2011) resume algumas preocupações que partilhamos: 

 

[...] instala-se a contradição no coração do sistema, mais acentuada que nunca pela 

ascensão do espetáculo, pela profusão das tensões e dos desafios. O mundo 

esportivo, para responder às expectativas deve ir até o extremo, a imagem esportiva 

para provocar excitação deve beijar o excesso. É preciso preparar o corpo do 

campeão até o risco físico, de ir à violência, a ruptura. Deve-se pagar os atores até o 

risco financeiro, flerta com a trapaça, o abuso. Enquanto o esporte, para convencer, 

deve promover uma limpeza, a da igualdade das oportunidades, a da saúde. Deve, 

para criar a adesão, fazer imaginar um mundo imparcial e controlado (p. 478).  
 

Alguns outros elementos como a associação com a saúde e a veia progressista e 

vanguardista do esporte, seja nas performances dos atletas ou nas organizações dos 

eventos/transmissões, propulsionaram o esporte e sua ambiência. As práticas esportivas, 

entretanto, não estiveram disponíveis igualmente para todos, em decorrência de cerceamentos 

de ordem socio-econômica, em especial. Sociedade em clubes, equipamentos, maquinários, 

conhecimento, tempo livre do trabalho, dentre outros impedimentos, tornavam tanto a prática 

quanto o consumo passivo inacessíveis, demonstrando certa hierarquia entre praticar e assistir, 

e entre os esportes populares e os “nobres”, como sugere Bourdieu (1983b): 
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Com efeito, sabe-se que a possibilidade de praticar um esporte depois da 

adolescência (e a fortiori na idade madura ou na velhice) decresce muito nitidamente 

à medida em que se desce na hierarquia social (assim como a probabilidade de fazer 

parte de um clube esportivo), enquanto a probabilidade de assistir pela televisão (a 

freqüência aos estádios na qualidade de espectador obedecendo as leis mais 

complexas) aos espetáculos esportivos considerados como mais populares, como o 

futebol ou o rugby, decresce muito nitidamente à medida em que se sobe na 

hierarquia social (p.08-09) 
      

Os eventos mundiais lucravam cada vez mais, especialmente com o comércio das 

imagens e produtos associados ao espetáculo. Um tempo crescente foi conquistado nas 

programações das transmissoras de televisão e a variedade de esportes e práticas associadas 

estabeleceram um próspero mercado de símbolos, estilos de vida e atributos humanos, desde 

então incorporados às mercadorias. As técnicas de filmagem e transmissão, as estatísticas e a 

constante preocupação com as marcas, compreendidas como números representativos do 

progresso, transformaram gradualmente o telespectador. Este foi conduzido por um processo 

de educação para a experiência espetacular do esporte televisionado. Os estudos 

retrospectivos das performances esportivas e as pesquisas estatísticas sobre os atletas e os 

times estabelecem como necessário o acesso às informações, o que culmina em  

 

[...] uma sofisticação intensa: corre na tela os tempos, acumulam-se as referências 

numéricas, a imagem se desdobra para criar a sensação de ubiquidade, a imagem é 

passada em câmera lenta para oferecer mais detalhes, repete a imagem para 

sublinhar melhor alguns momentos. Daí ter surgido uma nova competência 

televisiva, uma nova maneira de olhar o esporte e, no fim das contas, uma nova 

maneira de apreciá-lo. Os recursos da narração baseados em um recurso aos 

números também: o computador indica, no jogo de basquete, o número de cestas 

marcados pelos jogadores no decorrer da partida, no decorrer de outras partidas, o 

número de faltas cometidas, o número dos lances livres também mergulha 

diretamente o telespectador no mito, uma história construída para lá do jogo, feita 

para aquele que olha, excitante, sedutora, para qual este mesmo telespectador é 

complacentemente convidado (VIGARELLO, 2011, p. 476). 
 

 

Ao abordar as tendências fortes e convergências recentes, Vigarello (2013) descreve 

um panorama de multiplicação de práticas associadas ao consumo segmentado, movido por 

modas e inovações. As publicidades são capazes de mostrar sua eficiência em “educar” os 

consumidores, disciplinando suas necessidades em harmonia com o que o sistema pode 

oferecer. Afinal, no que concerne ao seu alinhamento com o consumo, “[...] ainda não se 

conhece, de fato, a publicidade que evite o consumo do que quer que seja” (VIRILIO, 1996, 

p. 24). Além disso, é importante o destaque conferido aos equipamentos e maquinários 

fetichizados, por ele descritos. A criatividade é utilizada em favor de proposições esportivas 

modeladas para públicos diversos, como segmentos de um mercado promissor para a 
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exploração empreendida pela aura esportiva, estabelecendo identificações idealizadas com os 

super-humanos. Segundo Vigarello (2011), testemunhamos 

 

[...] uma efervescência criativa, em particular um abalo dos gestos e dos jogos 

provocaram o aparecimento de mais de 40 esportes desde 1970. Profusão que 

confirma, sem dúvida, a mobilidade das modas na sociedade de consumo do final do 

século XX. O privilégio concedido a mudança, o sucesso das publicidades e das 

inovações que elas provocam com isso, confirma também acelerada plasticidade das 

técnicas: materiais sempre mais diversificados, investimentos sempre mais fortes 

nos equipamentos e nos instrumentos. Nunca como atualmente , as máquinas lúdicas 

proliferaram tanto. Nunca, como nos dias de hoje, elas significaram com tamanha 

força hedonismo e consumo (p. 238). 
 

De acordo com a noção de máquinas “lúdicas” há pouco citada, podemos elaborar uma 

compreensão apoiada nos aportes expressos até aqui sobre as mercadorias investidas 

simbolicamente de signos tecnológicos, esportivos e distintivos sociais, pertencentes à lógica 

de exploração capitalista. A infinidade de esportes, equipamentos, práticas e identidades 

esportivizadas possíveis é inimaginável. A globalização permitiu que as barreiras 

comunicacionais e informacionais fossem transpostas, e, hoje, os serviços de informação ou 

transmissão se expressam bastante acessíveis aos portadores das tecnologias, inclusive 

sistemas de aposta online nos quais detalhes das disputas são apostados em tempo real como 

diferença de pontos, gols, o atleta que os marcará. Assim, é possível acompanhar as disputas 

esportivas em tempo real e participar de apostas, tornando o conhecimento sobre os 

esportistas e suas capacidades um jogo (de azar). Artigos esportivos, vestimentas e acessórios 

de várias modalidades podem ser encontrados nas lojas e facilitam a identificação com os 

ídolos, com os esportes, as façanhas e uma série de aparatos técnicos.  

As décadas seguintes continuaram a expansão e evidenciou-se uma multiplicação dos 

esportes, remodelados em aspectos como o ambiente, a combinação e a mistura de 

modalidades, o número de atletas por time, a incorporação de novas tecnologias, mescla com 

elementos artísticos da dança, uso de variadas maquinarias, criações de artes marciais etc. 

Adicionalmente, o esporte  “[...] fabrica acima de tudo heróis - seres particulares, próximos e 

distantes ao mesmo tempo, inacessíveis e familiares. [...]A sociedade esportiva cria seus 

próprios modelos” (VIGARELLO, 2013, p. 453). Sobre a identificação com os esportes com 

amparo em experiências e na “popularidade” destes, Bourdieu (1983b) esclarece que 

 

[...] os esportes ditos populares, ciclismo, futebol, rugby, também e principalmente 

funcionam como espetáculos (que podem dever uma parte de seu interesse à 

participação imaginária que a experiência passada de uma prática real autoriza): eles 

são “populares”, mas no sentido que reveste este adjetivo todas as vezes em que é 

aplicado aos produtos materiais ou culturais da produção de massa, automóveis, 
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móveis ou canções. Em suma, o esporte, que nasceu dos jogos realmente populares, 

isto é, produzidos pelo povo, retorna ao povo, como a folk music, sob a forma de 

espetáculos produzidos para o povo (p. 09-10). 
 

É importante enfatizar a relação contínua e intensificada entre os esportistas na 

dinâmica organizada do esporte e o seu público. Este “laboratório” de exploração dos 

divertimentos no tempo livre é constituído com diálogo constante com o público consumidor 

e existe flexibilidade quanto às tradicionais regras, desde que melhore a “televisibilidade” ou 

comerciabilidade do produto esportivo. Deste modo, as modalidades ligadas à associações 

desportivas promovem-se nos âmbitos local, regional, nacional e internacional, com circuitos, 

competições espalhadas pelos mais expressivos ou participativos países praticantes de certa 

modalidade, a exemplo da Formula 1, com seus grandes prêmios, ou o cirtuito de tênis da 

ATP, com os grand slams. Para a compreesão do esporte como instituição permeada pela 

burocracia e regulações, é importante observar as associações esportivas que dominam e 

gerenciam o desenvolvimento de cada esporte, tal como uma empresa. FIFA, FIA, ATP, COI, 

Ligas nacionais de esportes são alguns exemplos. Sobre esta questão, Vassort (2016) defende 

o argumento de que: 

 

Une théorie critique du sport nécessite une vision globale de l’instituition sportive 

comprise comme l’une des instituitions dominantes de nos sociétés modernes et 

capitalistes. (…) Cependant, force est de constater que, malgré les ouvrages ou les 

textes “scientifiques” et militants, l’instituition sportive n’a cessé, depuis plus de 

cinquante ans, de coîtere. Une croissance plurielle, que comrend une extension 

géografique, démografique, un accroissement des échanges politiques et 

économiques, un enrichissement progressif mais continu de ces instituitions, une 

croissance médiatique. De fait, et au cours de ces mêmes années, l’instituition 

sportive s’est transformée, passant de l‘appareil idéologique d’État à l’appareil 

stratégique captaliste(ASC). (p. 475)
41 

 

De tal sorte, as modalidades vendem-se como mercadoria de entretenimento a ser 

televisionado, patrocinado e promovido nos estádios e ginásios do Planeta. Em cada 

microuniverso esportivo, uma infinidade de mercadorias se oferece como parte do estilo, 

distintivo social entre os esportes e entre os clubes, recursos para a melhor performance. 

Sobre essa mercantilização do esporte, Vaz (2006) expressa a ideia de que este  

 

                                                           
41  Uma teoria crítica do esporte requer uma visão global da instituição esportiva entendida como uma das 

instituições dominantes de nossas sociedades modernas e capitalistas. (...) No entanto, é claro que, apesar de 

livros ou textos "científicos" e ativistas, a instituição esportiva não cessou, por mais de cinquenta anos, de 

crescer. Um crescimento plural, que compreende uma extensão geográfica, demografico, um aumento das 

trocas políticas e econômicas, um enriquecimento progressivo mas contínuo dessas instituições, um 

crescimento mediático. De fato, e durante esses mesmos anos, o instituto esportivo foi transformado do 

aparelho ideológico do estado para o aparato capitalista estratégico. (tradução nossa). 
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[...] significa que não apenas ao rendimento do atleta agrega-se valor, tornando-o 

comercializável, mas também que um sem-número de produtos esportivos entram na 

esfera da circulação no âmbito da indústria do tempo livre. Segundo Rigauer (1979), 

teríamos hoje, no esporte, um comportamento determinado esteticamente pela 

mercadoria (p. 11). 
 

Além dessa determinação estética da mercadoria-esporte descrita, é válido ressaltar a 

contradição encontrada entre o desenvolvimento do esporte-espetáculo em oposição ao 

desenvolvimento humano possível por meio do esporte. Deste modo, denunciamos o fato de 

que, semelhantemente à crítica direcionada contra a ciência, fonte de emancipação e barbárie, 

atribuímos este caráter paradoxal também ao esporte, capaz de desenvolver o humano de uma 

maneira diferente da forma instrumental para as competições já naturalizadas na sociedade 

neoliberal. Assim, concebemos que sua modalidade de integração social apoiada neste 

elemento da cultura do movimento pode ser capaz de promover o desenvolvimento humano, 

desde que resguarde-se em certa medida dos exageros da mercatilização, da competitividade e 

da sociabilidade tecnologicamente mediada. Do lúdico escasso no esporte, restam elementos 

desvalorizados pela lógica dominante, como a cooperatividade, o respeito às diferenças, a 

integração social, a brincadeira, a espontaneidade, a criatividade e a liberdade. Outro fator 

essencial para esse problema reside na atrofia do lúdico, antes presente e descomprometido 

com o sistema dominante pautado na produtividade e na eficiência. Na perspectiva de 

Huizinga (1983),  

 

[...] a capacidade das técnicas sociais modernas para organizar manifestações de 

massa com um máximo de efeito exterior no domínio do atletismo não impediu que 

nem as Olimpíadas, nem o esporte organizado nas universidades norte-americanas, 

nem os campeonatos internacionais tenham contribuído um mínimo que fosse para 

elevar o esporte ao nível de uma atividade culturalmente criadora. Seja qual for sua 

importância para os jogadores e espectadores, é sempre estéril, pois nele o velho 

fator lúdico sofreu uma atrofia quase completa. (p.220) 
 

Ponto importante a ser considerado no contexto de multiplicação e expansão das 

práticas esportivas diz respeito à adaptação destas práticas ao contexto comercial. Se a 

essência e a excitação dos jogos se tornaram valioso objeto de exploração, podemos destacar 

em seguida alguns pontos importantes que tenham contribuído para a ampliação do fenômeno 

esportivo. Estes sinalizam para a obediência dos esportes, por meio de suas associações 

esportivas detentoras dos regulamentos e direitos de cada modalidade, aos direcionamentos 

impostos pelos patrocinadores e transmissores de seus eventos. Como consequência disso, 

temos esportes modificados para se adequar ao formato de transmissão desejado pelas 

emissoras de televisão, e assim, em alguns esportes, temos mais intervalos para os comerciais, 
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jogos mais curtos, interferência nos modelos dos uniformes para uma visualização do corpo 

fetichizado dos atletas, dentre outras ocorrências. Concordamos com o entendimento que 

evidencia contemporaneamente a 

   

[...] linguagem universal do esporte, renovação constante e permanente do jogo 

como espetáculo, imprevisibilidade quanto ao resultado, beleza plástica da prática 

esportiva, aumento de praticantes nas diferentes possibilidades do fenômeno 

esportivo, eficiência do esporte como um facilitador de campanhas de Marketing e o 

expressivo crescimento da programação esportiva na televisão  (PAES, 2000, p. 39). 
 

 Portanto, como consequência dos ajustes entre os esportes regulamentados e os 

espectadores/praticantes amadores, observamos a multiplicação das práticas que hoje ganham 

novas categorias, estilos e flexões para melhor agradar aos amantes das atividades físicas. 

Jogos coletivos, individuais, mistos, cooperativos, competitivos, de confronto, de velocidade, 

de força, de contato físico ou sem, práticas corporais, esporte-aventura, e-sports etc 

demandam muita atenção e travam uma disputa interna ao campo da cultura corporal por 

espaço na mídia, nos jogos olímpicos, por produtos especializados e, em última instância, por 

lucratividade, uma vez que os esportes são ligados às associações nacionais e internacionais; 

que operam como empresas no mercado a oferecer seus eventos aos meios de comunicação de 

massa. Por trás das escolhas dos esportes olímpicos, temos as confederações internacionais 

fazendo lobby para a manutenção ou adoção de seu esporte nos jogos, resultando em 

visibilidade, adeptos e patrocínios capazes de manter a lucrativa difusão daquele esporte.  

Helal (1998) expressa um interessante compilado de críticas à comercialização e 

espetacularização do esporte: 

 

Stanley Eitzen (1984) em uma análise sobre o esporte nos Estados Unidos afirma 

que o esporte ao se transformar em um “espetáculo”, em “um grande negócio” e em 

uma “extensão do poder político” substitui o prazer do atleta "por aquilo que dá 

prazer aos torcedores, dirigentes, televisão e empresas que pagam os comerciais 

televisivos" (1984:1). Stone faz uma crítica parecida. Ele critica o fato de que a 

"exibição" (display) para os espectadores é "des-brincadeira" (dis-play) destruidora 

do "puro" elemento lúdico. Segundo Stone, o fato do esporte ter se transformado em 

um espetáculo, jogado para os "espectadores" e não para os "participantes", 

contribuiu para a erosão do lúdico, ao subordiná-lo à produção de prazer das massas. 

Seguindo esta tendência, Magnane (1965:159) expressa sua crítica ao esporte 

moderno afirmando que este "corre o risco de perder o seu caráter lúdico para 

tornar-se uma empresa comercial, sujeita às regras da propaganda e da publicidade" 

(p. 510). 
 

Com isso, a abertura do esporte como um mercado e a implementação de toda uma 

variedade de meios para gestão como negócio encontrou certa resistência no Comitê Olímpico 

Internacional. A dinâmica de exploração máxima dos elementos, contudo, logo se tornou 
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dominante, permitindo mais trocas do capital que demanda circulação. Com os Jogos 

Olímpicos e suas restrições quanto à participação dos atletas profissionais, o amadorismo 

ganhou distinção e valor em virtude da sua maior devoção ao simbolismo dos jogos, como 

fraternidade, paz e respeito entre os povos iguais. O espírito olímpico sem interesses ou 

privilégios econômicos e movido unicamente pelo desejo de representar honrosamente seu 

povo é a virtude maior do participante. Este perfil de atleta para os Jogos Olímpicos foi 

flexibilizado e hoje muitos profissionais representam seus países. Sobre o profissionalismo 

dos atletas e seus propósitos nos jogos, obtemos esclarecimento nas palavras de Vigarello 

(2011): 

 

não demora para que uma tensão oponha a moral dos profissionais ligando a 

Façanha esportiva e seu preço à dos amadores que liga a Façanha e a gratuidade. O 

conflito se aguça ainda mais quando o amadorismo foi capaz de reivindicar uma 

certa nobreza. As grandes vozes esportivas do fim do século 19 adotaram um 

raciocínio sistemático: ganhar músculos para ganhar dinheiro é tornar servil a sua 

força, é aceitar eventualmente trair, depender do pagador e não de si mesmo. 

Multiplicam-se as imagens pejorativas sobre esse tema, as do campo de corridas, as 

do circo antigo, entre outras[...]: o atleta profissional se parece com um cavalo puro-

sangue ou com um miserável Gladiador. O corpo do atleta profissional é um corpo 

mercenário: não se pertence (p. 457). 
 

Apesar de percebermos um panorama bem distinto hoje, no qual os atletas 

profissionais desfrutam de tratamento de celebridade e faturam grandes quantias em direitos 

de imagens e contratos publicitários, além dos astronômicos salários alardeados na mídia 

jornalístico-esportiva, compreendemos que o amadorismo cresceu significativamente. As 

tecnologias aplicadas ao esporte são vastamente utilizadas para a mensuração, maximização e 

controle dos resultados e a abertura dos mercados globais, comércio online etc permitiu a 

vasta exploração destes  mercados pelos praticantes amadores. Segundo Vaz (2016), 

 

[...] muitos atletas e não atletas consomem substâncias preparadas para melhorar a 

performance, desde os suplementos até os esteroides anabolizantes. Em um 

gradiente amplo, que não exclui meros placebos, há substâncias de todos os tipos: 

para acelerar a recuperação e diminuir as dores do massacre dos treinamentos, 

estimular o sistema nervoso central, diminuir os batimentos cardíacos (em provas de 

tiro, por exemplo), mascarar o uso de outras substâncias etc. (p.94) 
 

Sobre o processo de submissão dos organismos, profissionais ou amadores, aos 

excessos dos treinamentos, tecnologias e violências, Vaz (2016) procede a um interessante 

questionamento, ao acenar para os perigos da proximidade com a guerra e a morte por 

exaustiva prática, ambos resultantes das barbáries humanas:  
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Submeter os corpos a cargas violentas de treinamento, com o consumo de várias 

drogas legais, cercado por uma aparelhagem tecnológica sofisticada, transformando 

o corpo numa verdadeira usina de combustão a reagir como se na guerra, é usar os 

próprios recursos que “naturalmente” pertencem ao atleta? (p. 94) 
 

Em especial com a intensificação das mídias, da comunicação globalizada, os produtos 

culturais, como os esportes, são escolhidos em meio a grande variedade de opções de acordo 

com os estilos e preferências dos consumidores. As prescrições identitárias baseadas nos 

esportes espelham-se em certos atributos humanos de acordo com a modalidade de prática 

escolhida. Deste modo, o espírito aventureiro, o contato com a natureza, a força, a resistência, 

a estética corporal, a elegância, enfim, são representativos da distintividade social desejada, e 

esta é organizada pela indústria cultural e estimulada pela publicidade, envolvendo cada 

prática. Como exemplo dessa singularidade identitária buscada nas práticas esportivas, 

Vigarello (2011) constata que 

 

[...] os surfistas do Atlântico declaram uma singularidade de estilo de vida e o 

sentimento de diferença que os afasta da rede esportiva tradicional, os esquiadores 

do freeride [...] designam também a sua prática como um “modo de vida”, um 

fenômeno de sociedade que se mostra mais sensível a natureza que as competições 

organizadas; ou ainda corredores de estrada que não cessam de lutar por corridas que 

escapam às estruturas federais,  privilegiando a aventura coletiva, um imenso 

happening onde cada um buscaria uma performance pessoal e não tanto um desafio 

lançado aos melhores (p. 238). 
  

Apesar da aparente autonomia contida nas palavras de Vigarello, sugerindo certa 

liberdade e independência em relação às formas regulamentadas de esporte, o mercado de 

produtos e serviços para as práticas de atividades físicas é dominante, e assim, as 

esportividades raramente se manifestam sem a mediação do mercado, repositório de 

identidades abastecido de novidades fetichizadas por seus valores tecnocientíficos. Conforme 

o posicionamento de Bracht (1997),  a técnica “[...] encontra seu desfile triunfal no esporte, é 

extremamente atual, está sempre ao nível atual da pesquisa sobre a manipulação e 

condicionamento dos corpos” (p. 47).  

Assim, a evolução das tecnologias promove a sofisticação do aparato esportivo 

disponível para os praticantes, apresentando os materiais, as funcionalidades, os designs e as 

integralizações com outras tecnologias como novidades, direcionando os indivíduos a uma 

busca de performance física e social sempre a ser superada. Parte desse incremento físico e 

social realiza-se em decorrência das habilidades em manejar a tecnologia em favor da 

produção de imagens para publicação em redes sociais. Quanto mais recursos tecnológicos, 

habilidades técnicas e possibilidade de capturar imagens produzidas no contexto da prática 
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esportiva, supõe-se uma melhor resposta em termos da interatividade pretendida nas redes 

sociais.  

 

O crescente aprimoramento técnico da fotografia, desde o início do século XIX até 

os nossos dias, correspondeu ao aumento de sofisticação das formas de registro do 

corpo. Com a manipulação da imagem fotográfica hoje permitida pela computação 

gráfica, corpos podem ser transformados a bel prazer, defeitos apagados, corrigidos, 

a anos luz de distância dos tradicionais valores da fidelidade fotográfica 

(SANTAELLA, 2004b, p. 129). 
 

Deste modo, as esportividades que analisamos dotam-se de um elemento tecnológico, 

informacional e comunicacional, promovendo a sociabilidade e as identidades constituídas e 

compartilhadas por meio das redes sociais.  Corroborando este ponto de vista que localiza no 

esporte um pronunciado destino das tecnologias, Vigarello constata que algumas práticas com 

ênfase nos sentidos promoveram um condicionamento informacional nas operações 

maquínicas. Assim, a informação, agora com a habilitação técnica desenvolvida para sua 

transmissão, torna-se componente valioso para a melhoria das performances esportivas, 

gradualmente sistematizadas e organizadas racionalmente com esta finalidade progressista.  

Com isso, deve-se “[...] obter uma imagem de todas as partes de seu corpo. O maquinário 

corporal se tornou, então, precisamente em um sistema de alerta” (p. 240).  De acordo com 

ele,  

 

[...] é o triunfo das atividades de pilotagem de deslizamento, onde o trabalho dos 

sentidos pode predominar sobre o dos músculos pela práticas novas que se tornaram 

informacionais [...]: essas máquinas para a prática de esportes entram em sua 

fabricação as últimas conquistas do Progresso tecnológico e na sua utilização dos 

dados dos conhecimentos racionais mais teorizados. A corrente de informação vai 

predominar sobre a corrente de energia antes predominante (p. 239). 
 

 

 Baseando-se no incremento das tecnologias informacionais, entendemos que a 

constituição do homem-máquina esportivizado acompanhou tais mudanças e a percepção das 

consequências desta relação entre máquina e homem evidencia-se hoje nos aplicativos 

utilizados e no tratamento dos dados possibilitado por funcionalidades projetadas pela 

informática. Como anteriormente expresso, informação e comunicação passaram a se unir 

como objeto das tecnologias em desenvolimento e, logo estas foram incorporadas aos 

ambientes, aos transportes e também aos corpos dos homens. Com estas próteses 

informacionais, a produção e transmissão de dados sobre as atividades do corpo foi 

viabilizada, e logo, as condições para a organização das redes sociais com estruturas de 
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interatividade promoveram a vigilância competitiva sobre os rendimentos de si e de outros. 

Sobre este apoio científico na intensificação da simbiose maquínico-humana, observamos que         

 

[...] alguns títulos de revistas científicas destacam a evolução recente dessa certeza: 

corpo comparado a uma máquina aperfeiçoada indefinidamente, [...] associando 

centelha nervosa e reações químicas, corpo comparado a um aparelho codificado 

[...], visando um atleta geneticamente modificado, onde novas fibras poderiam ser 

fabricadas segundo a escolha de um programador. A imagem acompanha a cultura 

do tempo, mudança de modelo, confirmando tema de metamorfoses pensáveis, 

mesmo que para muitos ainda fossem atualmente inalcançáveis (VIGARELLO, 

2011, p. 480). 
 

 

É importante destacar o fato de que as próteses mencionadas, sendo portadoras de 

aptidões técnicas cada vez mais poderosas, transferem para os corpos novas funcionalidades, 

não reparadoras como as próteses tradicionalmente corretivas, mas funcionalidades 

projetadas, tendo em vista uma melhoria do humano, ultrapassando os limites da 

superficialidade corporal e invadindo o orgânico – o homem máquina. Aqui relembramos este 

conceito de homem desfigurado em sua humanidade falha e finita e reconfigurado, de acordo 

com os incrementos tecnocientíficos mais avançados, que gradualmente se ofertam como 

mercadorias e serviços, projetando uma humanidade deliberadamente protética para melhor 

“competir” com os pares na sociedade neoliberal.  

Deste modo, ensejam-se aplicações maquínicas ao corpo que tensionam as fronteiras 

éticas, ao proporem manipulação genética, uso de biotecnologias nanoscópicas, neurociências 

e “componentes íntimos” como “pastilhas inteligentes” para “[...] superestimular e 

superexcitar as faculdades mentais, que não estarão mais limitadas ao corpo orgânico e 

químico” (VIRILIO, 1996, p. 96). Com tais inovações tecnológicas, o homem-máquina porta 

um corpo biocibernético. Assim, compreendemos que a comunicação em seu estado atual, 

hipertecnológico, produz consequências sobre o bem ou mal estar experimentado no corpo, 

cada vez mais escaneado por defeitos a reparar ou eficiências a otimizar.  

Concordamos com Sfez (1995), ao acentuar a ideia de que “[...] na era da comunicação 

onipotente, a informação sobre os problemas de saúde circula efetivamente entre as diferentes 

culturas, tendendo a homogeneizar as práticas particulares, e o vírus da ‘saúde’ tende a tornar-

se universal.” ( p.42). Em decorrência desta relação intensificada pelas tecnologias da 

informaçào e comunicação (TICs), Corpo e Comunicação, Santaella (2004) observa que, 

 

[...] com a  entrada na era digital e virtual, o corpo torna-se uma superfície 

intermidiática, torna-se meio e mediação entre o presencial e o virtual, adquirindo 

ele mesmo uma nova dimensão multiplicada (p.74)[...] Esse é o fenômeno de 

hibridização do corpo e da tecnologia, uma hibridização que trabalha em ambas as 
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direções: da tecnologia que é implantada no corpo orgânico, de um lado, e da 

disseminação do corpo através de redes telemáticas, de outro (p. 76). 

 
 

Acima, os enunciados feitos endereçam uma questão de grande relevância para nosso 

estudo e enfatizam a ideia da virtualização do corpo possibilitada por sua conectividade aos 

aparelhos e ao ciberespaço. O corpo biocibernético, segundo Santaela (2004), pode ser, dentre 

outras atribuições, classificado como plugado. Nesta classificação, o corpo pode ser  imerso 

1) hibridamente, 2) nos ambientes virtuais, 3) através de avatares, 4) por conexão e 5) dotado 

de telepresença. Assim, percebemos a intensidade dessa relação dos homens com as 

tecnologias que tornam a virtualização da experiência cada vez mais diversificada com 

maiores “espaços” para a apropriação do homem. Entendemos ser possível explicar essa 

adoção do ciberespaço como habitat virtual por conta das potentes representações midiáticas 

realizadas no âmbito das produções da indústria cultural. Após o período de monopólio das 

tecnologias de comunicação por parte das grandes corporações, hoje a popularização e a 

reprodutibilidade técnica, permitida pela difusão das tecnologias, habilitaram e modelaram a 

participação dos usuários, resultando nesse grande fluxo de imagens a exibir os corpos 

idealizados. Sobre este processo de produção de referências idealizadas nos meios de 

comunicação, Santaella defende a idéia de que          

 

[...] são, de fato, as representações nas mídias e  publicidade que têm o mais 

profundo efeito sobre as experiências do corpo. São elas que nos levam a imaginar, a 

diagramar, a fantasiar determinadas existências corporais, nas formas de sonhar e de 

desejar que propõem. Técnicas de composição e adorno da carne (estilos de andar, 

vestir, gesticulação, expressão, a face e o olhar, os pêlos corporais e os adornos) 

perfazem toda uma maquinação do ser (p.  126). 
 

Com as constatações referidas, percebemos mais claramente os acontecimentos 

contemporâneos pontencializados pela “democratização” das tecnologias comunicacionais e 

modelados pelos meios de comunicação de massa. Aspeamos o termo democratização, 

exatamente, por a compreendermos, na verdade, como dominação operada pela transformação 

ideológica das tecnologias da informação e comunicação em necessidade de consumo. Deste 

modo, os atos de participar das redes sociais, portar uma identidade virtualizada e socializar-

se desta maneira, mediada pela tecnologia, tornam-se uma capacidade técnica valorizada.  

A maquinização do homem que criticamos dá-se por essa via fetichizada da 

comunicação tecnológica expressa como sofisticação e atualização com os tempos atuais, de 

modo cada vez mais acelerado. Assim, em continuidade à fetichização da cultura capaz de 

afastar o homem da conscientização de sua realidade social opressora, agora a realidade 
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sensível parece ser alvo de semelhante processo de depreciação perante a realidade virtual do 

ciberespaço, na qual, se verifica um intensificado fluxo de mídias diversas, comportadas no 

paradigmático objeto de nossa socialização tecnológica: o aparelho celular. Com essa unidade 

básica de nossos tecidos tecnológicos, ramificados infinitamente nas redes virtuais, o contexto 

hipermidiático da cibercultura emerge e provê o universo tecnológico online, no qual se 

consomem e se compartilham os produtos culturais que servem de suporte identitário aos 

sujeitos. Ante esta verificação, Santaella (2004) promove a reflexão e o questionamento 

preocupante, segundo o qual    

   

[...] pode se perguntar legitimamente, depois da guerra fria e do declínio da 

discussão atômica, quais serão amanhã os estragos provocados pelo início de uma 

dissuasão informática da realidade sensível que se parece cada vez mais com uma 

verdadeira industrialização da simulação (p. 123). 
 

 

 O questionamento retrocitado foi realizado há mais de uma década. Tal panorama 

parece ter se concretizado ao observarmos a infinidade de produtos digitais aplicados 

diversamente às atividades humanas, ligando os usuários da tecnologia, por via destes 

aplicativos, às realidades simuladas. Corroborando esta ideia, recorremos à descrição de 

Trivinho (2007).  

 

A cibercultura compreende linguagens estruturadas e estruturantes, sujeitas a 

mudanças constantes, que estipulam a exigência de um novo aprendizado universal, 

a ciberalfabetização, forma de socialização das massas requerida na esfera atual do 

trabalho e centrada na previsão de reservas de capital cognitivo necessário à 

operação satisfatória do objeto infotecnológico e do cyberspace. Essa socialização se 

dispõe como rito de iniciação em uma relação humano/computador/rede dotada de 

valores e procedimentos prático-cotidianos próprios [...]Como tal, do ponto de vista 

das sobredeterminações e interditos, a cibercultura envolve um novo 

condicionamento psíquico e comportamental dos seres humanos, uma camisa-de-

força extra.” (p. 62) 
 

Também Pisani(1997), corrobora a nossa ideia de transformação humana mediante 

imersão e interatividade desenvolvida tecnologicamente, Segundo ela, “[...] a disponibilidade, 

a capacidade de estar simultaneamente presente e a telepresença propiciada pelo computador 

na Net ‘nos dá um novo sentido ao eu’, àquilo que é natural e aquilo que é o ser humano” (p. 

336). Desta maneira, direcionamos a atenção de nossa pesquisa ao cenário no qual a 

experiência dos indivíduos é mediada pela comunicação tecnológica, funcionando como ponte 

ou portal, levando-nos, no universo online, para ações realizadas em um plano híbrido, que 

dialoga com a materialidade e a virtualidade. A ampliação da realidade material com o 
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ciberespaço eleva este último ao status de oásis a ser explorado, tornando a participação neste 

plano cultuada, hiperestimulada e permeada de consumo.  

Segundo buscamos investigar, esta ocupação do espaço das redes sociais é catalisada 

pelos signos de esportividade e a eles dedicaremos a nossa análise de seus elementos e meios 

de dominação dos indivíduos. Deste modo, compartilhamos a preocupação expressa por 

Virilio (1996).    

  

No domínio dos seres vivos, do vivo, não estaríamos assistindo a um progresso da 

saúde, as práticas esportivas não são índices dessa tentativa ‘pós-modernista’ de 

acelerar o que vive, o animado, como de há muito se acelera o inanimado, a 

máquina? (p.107). 
 

Assim, consideramos a aceleração dos indivíduos pela via da esportivização também 

no âmbito do tempo livre que, apesar de ser diferente do incremento na produtividade 

evidenciado no trabalho, guarda semelhanças com ele ao objetivar o melhor rendimento. 

Entretanto, tal incremento está “ludicizado”, mesmo que precariamente, e direciona os 

indivíduos a uma superação pela glória da competição com outros e consigo. A ilusão de 

contínua e infinita melhoria de marcas e recordes faz esporte e ciência partilharem esse 

caráter progressista. A competição consigo e contra outros tem efeitos nocivos para a prática 

esportiva, cada vez mais assemelhada ao trabalho e cada vez menos lúdica, espontânea e livre.  

Sobre a competitividade que se naturaliza, praticada em níveis extremados, difundindo a 

barbárie, concordamos com Vassort, ao dizer que 

   

En effet, organisations compétitives sont l’archétype de la competition absurd, 

névrotique, patologique. De ce fait, ells font l’apologie de la selection mais, 

également et dialectiquement, de l’elimination acceptée. Une fois ce principe admis, 

et puisque l’activité sportive est obligatoirement physique, devienment possible tous 

les projets assimilant sport, technologies et sciences
42

 (p. 481). 
 

Com a apresentação deste subcapítulo, objetivamos destacar algumas características 

do esporte para compreensão das transformações por que este passou com os avanços das 

tecnologias e para nos habilitar a uma análise sobre os aspectos do esporte que foram 

transpostos ou adaptados em outros campos das atividades humanas. Desta maneira, foi 

possível localizar historicamente a constituição do esporte como atividade de tempo livre do 

trabalho, com suporte no jogo, dotada de um aspecto competitivo.  

                                                           
42  De fato, as organizações competitivas são o arquétipo da competição absurda, neurótica e patológica. Como 

resultado, eles fazem a desculpa da seleção, mas, também e dialecticamente, da eliminação aceita. Uma vez 

que este princípio é aceito, e uma vez que a atividade esportiva é necessariamente física, todos os projetos de 

assimilação de esporte, tecnologia e ciência tornam-se possíveis.  (Tradução nossa). 
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A análise que segue privilegia a esportivização das atividades humanas coletadas nas 

redes sociais e nos aplicativos selecionados e, portanto, se dará sobre os signos de 

esportividade, expressos nestas comunicações. Deste modo, destacamos o fato de que a 

análise pretendida visa à apropriação dos indivíduos no ciberespaço, tendo em vista a 

facilitação operada pelos valores do ideário esportivo, o qual fornece elementos  reforçados de 

grande permeabilidade ao sistema e inibe aqueles elementos de exploração difícil. 

Observaremos também como esse ambiente é projetado para as interatividades, muitas vezes, 

direcionando os indivíduos a modos de competitividade deliberada e esportividade 

desvirtuada. Portanto, analisaremos quais elementos são estimulados e como o são, além de 

investigarmos quais reversões são feitas da esportividade em outros campos; ou seja, 

pressupomos um apoio no ideário dos esportes como meio de “esportivizar” campos alheios 

ao esporte que aparecem, entretanto, “gamificados” e sistematizados com características das 

práticas esportivas. 
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CAP 5-  ANÁLISE TEÓRICO-CRÍTICA DOS SIGNOS DA ESPORTIVIDADE NO 

CIBERESPAÇO E A COMUNICAÇÃO EM REDES SOCIAIS: APROXIMAÇÕES DA 

RACIONALIDADE ESPORTIVA COM A PRODUTIVIDADE, O CONSUMO DE 

LAZER E A SOCIABILIDADE  

 

Cada fibra, cada nó, cada servidor da Net é parte de mim. À medida 

que interajo na rede, reconfiguro a mim mesmo. Minha extensão-rede 

me define exatamente como meu corpo material me definiu na velha 

cultura biológica. [...] Sou medido pela minha conectividade. 

(ASCOTT, p. 336)  

 

 

  

Neste ponto, de grande relevância para a nossa pesquisa, aportamos algumas análises 

para responder ao objetivo de compreender os signos  de esportividade do “homem-máquina”, 

por meio de um exame e descrição da tecnologia comunicacional apropriada pelos indivíduos 

em atividades diversificadas. Assim, nos debruçamos sobre esse novo habitat do homem 

contemporâneo, a rede mundial de computadores, seus sítios de redes sociais e aplicativos, 

para buscar maior compreensão sobre a comunicação e interatividade na internet, elencando 

características que contribuam para o entendimento das manifestações de esportividade, que é 

o nosso recorte para uma análise teórico-crítica. Neste módulo, abordamos os dados 

encontrados nas redes sociais e suas características como produtos da tecnociência, que 

mantêm relação de interação cada vez mais intensa com o indivíduo contemporâneo, 

constituido pelo acúmulo histórico das interações com a técnica. Em busca de maior 

entendimento sobre as modalidades de comunicação, apoiamo-nos na explicação de Trivinho 

(2007) para uma apropriação mais coerente do conceitual implicado nessa seara. Segundo ele, 

existem 

 

[...] três processos básicos de comunicação: a) o interpessoal, de uma ou dupla via, 

efetivado em encontros in loco ou à distância (telefonia, por exemplo), que se 

desenrolam no tempo ordinário da vida cotidiana, com mediação pela linguagem 

verbal e/ou não-verbal ; envolve a noção de interação; b) o de massa, que pressupõe 

a transmissão e recepção à distância de produtos imagéticos e informativos, on tape 

ou em tempo real, predominantemente de uma via apenas, com mediação de formas 

culturais (telenovela, jornalismo, programas de auditório, etc.) e máquinas 

eletrônicas (Rádio, TV); além, obviamente, da noção de massificação, envolve, 

quando incorpora a participação do receptor, a simulação da interatividade; e c) o 

ciberespacial, que revelando as características já mencionadas, encerra-se como a 

modalidade mais avançada de teletransporte individualizado, por mediação de 

máquinas informáticas capazes de redes interativas (p.120). 
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Deste modo, percebemos que aquele escolhido por nós a fim de nomear “homem-

máquina” configura-se como uma supermáquina comunicacional e tecnológica em contínuo 

processo de melhoria, impulsionada fortemente pelos meios de comunicação, hoje tão 

complexos, que podem ser compreendidos por alguns como “extensões do homem” 

(MCLUHAN, 1969). As afirmações de McLuhan datam de aproximadamente 50 anos atrás e, 

desde então, os meios de comunicação acompanharam o grande avanço tecnológico, 

constituindo-se em um dos maiores campos deste avanço, e se fizeram profundamente 

complexos, em especial por conta do advento da Internet. Assim, se um dia as profecias 

futurísticas tiveram como foco principal os transportes com as viagens através do tempo, 

ocupação de outros planetas, carros voadores etc, certamente, as maiores transformações, em 

na contemporaneidade, ocorreram com a aceleração dos processos de comunicação. Uma 

explicação dada para esta peculiaridade da intensificação das comunicações 

instrumentalizadas pelas redes de socialização e mediadas pelo aparato tecnocientífico 

disponível é dada por Virilio (1996), para quem,  

 

[...] com a informática de gestão, o aspecto econômico da energia é que vai 

prevalecer como fator-chave da produção industrial mas, em um segundo momento, 

com o surgimento da informática de simulação e o progresso das telecomunicações 

que favorece, como se sabe, a teleação, a informação surge como energia autônoma: 

energia na imagem e no som, energia do tato e do contato à distância... Subitamente, 

a teleoperação, economizando deslocamnetos físicos, se mostra uma notável 

concorrente da energia do transporte (p. 121). 

 

Sobre o vínculo desta intensificação dos processos de comunicação e o fenômeno da 

pós-modernidade, Trivinho (2001) também se posiciona de modo a destacar o papel da 

comunicação para a transformação social, em especial, no tempo do pós-guerra. Segundo ele, 

um excesso de comunicação resultou nas mudanças que hoje observamos na sociedade 

hipertecnológica. Em suas palavras: 

 

o fenômeno pós-moderno como conjunto de vetores estruturais, não se otimizou 

senão pelo fio condutor da comunicação. Nada do que foi promovido na cena social-

histórica do pós-guerra teria ocorrido de maneira tão intensa se não fosse por esse 

fio. Pode-se dizer que o fenômeno pós-moderno é um produto típico do poder de 

irradiação comunicacional. A pós-modernidade é a fluida forma da cultura levada a 

cabo pela era do excesso de comunicação (p. 45).  

 

Nossa existência no virtual, expressa nas postagens que “publicizamos” 

cotidianamente, pode assemelhar-se a uma comunicação social publicitária que oferta um 
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produto a consumidores potenciais e possíveis propagadores de nossa marca, nosso serviço 

ou, simplesmente, nossa imagem e identidade. Hoje, as redes sociais possibilitaram a 

ocupação e uso pleno e otimizado desse espaço, com objetivos ligados à produtividade, à 

capitalização e ao domínio de um conjunto de técnicas que sugerem nos prover as senhas 

necessárias para o cultuado sucesso no mundo cibercultural. Nesta ocupação do espaço 

cibercultural, evidencia-se uma espécie de colonização de nichos de consumidores desde as 

mais diversificadas temáticas apontadas por aspirantes a especialistas. Deste modo, bloggers, 

vloggers, youtubers e digital influencers surgem como ocupações desejadas por um crescente 

número de internautas, adeptos às tecnologias comunicacionais. O espetáculo das mídias 

recruta aspirantes dentre os espectadores identificados com as celebridades do prestigioso 

mundo espetacular tecnicamente sustentado. As contribuições de Debord (1992), apesar de 

anteriores ao evento do mundo cibernético, são bastante esclarecedoras para a compreensão 

do espetáculo como constituinte de nossa realidade: 

 

[...] a influência espetacular jamais marcara tanto a quase todos os comportamentos 

e objetos produzidos socialmente. Porque o sentido final do espetáculo integrado é o 

fato de ele se ter integrado na própria realidade à medida que falava dela e de tê-la 

reconstruída ao falar sobre ela...quando o espetáculo era concentrado, a maior parte 

da sociedade periférica lhe escapava; quando era difuso, uma pequena parte; hoje, 

nada lhe escapa. O espetáculo confundiu-se com a realidade, ao irradia-la (p. 173).  

 

Com as afirmações de Debord, evidenciam-se os meios de encantamento do 

espetáculo que se sofisticam com as novas tecnologias e as habilitações para que os usuários 

simulem e treinem seus espetáculos munidos dos recursos tecnológicos, hoje ainda 

indisponíveis para a população em geral, evidenciando a desigualdade do acesso. A 

interatividade das redes, a visibilidade, os seguidores, a influência e, certamente, a 

profissionalização seduzem, entretanto, o acesso é restrito. Portanto, esta proficiência 

tecnológica e espetacular, com os contratos com marcas que tanto mobilizam o desejo dos 

indivíduos, estimulados a exercerem esta cidadania cibercultural de modo lucrativo, requer 

senhas sociotécnicas indisponíveis para populações desfavorecidas economicamente. Acerca 

do poder e domínio sobre as coisas, e, mais especificamente, sobre o poder social de 

influenciar as pessoas com suporte neste domínio tecnológico, relembramos o pensamento de 

Horkheimer (2007), ao assinalar que   

 

[...] o poder social é hoje mais do que nunca mediado pelo poder sobre as coisas. 

Quanto mais intensa é a preocupação do indivíduo com o poder sobre as coisas, 

mais as coisas o dominarão, mais lhe faltarão os traços individuais genuínos, e mais 

a sua mente se transformará em um autômato da razão formalizada (p. 133-134). 
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 É válido destacar a noção de que, ao falar de poder social, inevitavelmente, se implica 

um poder econômico objetivado e amplamente cultuado na sociedade de consumo de nossa 

atual inserção. Nossa investigação dedica-se a analisar a esportividade expressa, via 

comunicação tecnológica, como recurso estimulado para a obtenção de sucesso na 

constituição identitária capaz de garantir tais poderes. Tendo como base as sinalizações de 

Antunes (2016), fundamentadas na análise de Adorno sobre o rádio como meio de 

comunicação, buscamos atualizar a crítica e nos habilitar à análise das publicações nas redes 

sociais. Assim, pressupomos características descritas por Adorno sobre a voz do rádio (1983; 

2011) que possam nos ajudar a compreender as particularidades deste meio. É válido destacar 

o desenvolvimento da “cultura das mídias” com procedência na cultura de massa, até seu 

estádio atual com a internet, no qual várias mídias digitais são suportadas e reproduzidas nas 

telas de computadores portáteis e smartphones, sincronizando “[...] todas as linguagens e 

quase todas as mídias que já foram inventadas pelo ser humanos” (SANTAELLA, 2003, p. 

78).  Esta constituição cultural intensificou “os casamentos e misturas entre linguagens e 

meios, misturas essas que funcionaram como um multiplicador de mídias”, produzindo 

“mensagens híbridas” (p. 15). Assim, as ideias de Adorno (1983;2011) são destacadas por 

Antunes (2016), ao acentuar que a ilusão de proximidade, autoridade, tempo e ubiquidade é 

característica que permitiu ao rádio operar  

 

[...] uma transformação perversa nos bens culturais inserindo-os de uma vez por 

todas na lógica do capitalismo industrial e tecnológico, e realizou, desta forma, o 

oposto de sua promessa. Ao invés de realizar a promessa libertadora da arte, 

arrefeceu a camuflagem das contradições sociais. A ilusão da possibilidade de 

consumo de uma arte manufaturada através de um meio de reprodução técnica serve 

tão somente a administração da sociedade. Aqui o rádio realiza o autoritarismo que 

subjaz em sua forma característica apenas disfarçada de democrática  (ANTUNES, 

2016, p. 153).     

 

 Com isso, descreveremos brevemente estas características com interesse de transpor 

estes aspectos constituintes da voz do rádio para discussão no âmbito da cibercultura. Em seus 

escritos, Adorno (1983;2011) endereça a proximidade aparente entre o ouvinte e a pessoa que 

se comunica oralmente no rádio como a primeira característica desta voz transmitida por 

ondas e reproduzida nas residências dos receptores. Segundo Antunes (2016) explica, 

 

[...] por causa dessa ilusão, as pessoas tendem a acreditar que tudo que é oferecido 

pela voz do rádio é real, operando uma confusão entre ficção e realidade. Embora a 

voz não seja do próprio rádio, ele a filtra e este filtro afeta os ouvintes. A influência 
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do rádio se baseia num tipo de mecanização dos órgãos do sentido humano (p. 145-

6).                         

 

 Esta característica é descrita como relacionada à autoridade, pois se produz uma ideia 

de intimidade e proximidade de alguém que se personifica naquelas falas expressas por meio 

da transmissão dos sons. Na segunda característica, a autoridade obtida pelo rádio, segundo 

Antunes (2016) destaca, concerne à predominância da voz do rádio sobre a voz do ouvinte, 

sobrevalorizada e diminuída em poder.  A autora explana que 

 

[...] essa autoridade que a ilusão de proximidade garante ao rádio é maior para o 

ouvinte na medida em que ele está sozinho em um ambiente privado. A voz do rádio 

aparece com uma voz pessoal de uma organização anônima que domina o ouvinte, 

mesmo em sua vida privada, em seus momentos privados: em seu quarto, em sua 

cama. A sua presença no momento íntimo colabora com uma aceitação sem reflexão 

do que é ouvido: a voz do rádio não parece vir de fora mas é confundida com os 

próprios pensamentos do ouvido o que é uma experiência pública - ouvir música no 

rádio - é vivido pelo ouvinte como algo privado (p. 146).    

 

Sobre o exposto, consideramos interessante pensar o modo como, não somente a voz e 

o som, mas atualmente, também as imagens dinâmicas se reproduzem aos olhos atentos dos 

usuários de novas tecnologias, produzindo efeitos ainda mais potentes quando comparados ao 

descrito, ensejando rápidas produções oníricas e alterando nossa percepção de realidade. Tal 

potência decorre da sofisticação das tecnologias de produção da imagem e transmissão destas, 

promovendo percepções tecnologicamente alteradas das configurações espaçotemporais. 

Aqui, é válido referenciarmos às ideias de Kehl (2004), ao reforçar a noção de que a 

peculiaridade da imagem tem poder semelhante à voz, promovendo, entretanto, efeito ainda 

mais regressivo e fascinante aos indivíduos pois, “[...] a exibição produz mais efeitos sobre o 

laço social do que a participação ativa dos sujeitos nos assuntos da cidade/sociedade” (p. 

143). A percepção da realidade, gradualmente inflada na direção deste universo de arquitetura 

digital, desdobra-se em um ambiente constituído de infinitos sítios e caminhos, interligados 

não linearmente na rede mundial e suas profundezas inácessíveis, a deepweb
43

. Além da 

vertigem provocada sobre a percepção do espaço pela profusão de telas que projetam imagens 

cada vez mais assemelhadas à realidade, permitindo explorar através de janelas e portais a 

virtualidade, o tempo também possui a percepção modificada pela tecnologia das 

                                                           
43

 Deep Web (também chamada de Deepnet, Web Invisível, Undernet, Web Obscura ou Web Oculta) se refere ao 

conteúdo da World Wide Web que não é indexado pelos mecanismos de busca padrão, ou seja, não faz parte da 

Surface Web. O risco da Deep Web é, basicamente, a intenção com que o usuário a acessa. Por conter páginas 

com conteúdo ilegal, as mesmas podem conter vírus, prejudicando a segurança do computador. Vale lembrar 

que ela também, por ser criptografada e anônima, é muito usada por criminosos. Disponível em: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Deep_web acessado em 12/12/2017. 
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comunicações instantâneas. Sobre este aspecto da temporalidade no rádio, Antunes (2016) 

assevera que sua audição produz uma sensação quase irreal, induzindo “[...] à ilusão de que 

ele está frente a frente ao aqui agora do fenômeno”, grando a “sensação de imediatismo e 

espontaneidade, negligenciando a qualidade histórica e mediada do que é transmitido” (p. 

147). Em arremate à descrição das características atribuídas ao rádio, ao relacionar o elemento 

tempo à ubiquidade, a autora nos ensina que, 

 

[...] se, em relação ao tempo, o rádio parece ter a mesma estrutura do que acontece 

ao vivo, a sua relação com o espaço é fundamentalmente diferente. O rádio se 

dispersa no espaço. Sua voz está em toda parte ao mesmo tempo. A performance no 

rádio não parece ser a reprodução, mas o único fenômeno no que diz respeito à sua 

temporalidade. No entanto, é como reprodução que aparece como “imagens” em 

vários lugares ao mesmo tempo. Este é o paradoxo que Adorno aponta como o 

núcleo do fenômeno de rádio que aparece aqui como sua quarta característica 

fundamental: algo geral e reproduzido mecanicamente parece ser algo individual e 

único (p. 147). 

     

Com suporte nas descrições oferecidas, consideramos importante refletir sobre a 

intensificação dos processos de comunicação desde da cultura de massa, inicalmente 

desenvolvida pelas transmissões radiofônicas, consolidada pela cultura televisiva. 

Posteriormente, com os desenvolvimentos tecnológicos que nos proporcionaram a emergência 

do contexto cibertcultural, repensamos estas características elencadas sobre a voz do rádio, 

analisadas sob o prisma da tecnologia móvel e da interatividade das redes sociais da 

contemoraneidade. Nesta configuração online dos meios, os estímulos, as reproduções 

técnicas e as virtualizações, acessíveis de praticamente qualquer lugar, representam um 

panorama em constante mutação e aceleração para a assimilação subjetiva. Este novo aparato 

tecnológico que se disponibiliza ao homem o conecta à infinitas vozes, vídeos, textos, 

imagens, multiplicada e independentemente das proximidades geográficas ou limitações 

temporais. Estas potências da tecnologia inauguram uma autoridade dos meios reforçada 

como novidade e sociabilidade tecnocientífica. Desde o momento histórico, no final do século 

XX, em que Pierre Levy descreveu a cibercultura, uma inifinidade de alterações foi produzida 

no panorama cultural descrito. Para maior atualização do que tem sido evidenciado no 

contexto da cibercultura, apoiar-no-emos em alguns autores contemporâneos sobre o acesso 

ao mundo virtual, o qual não está mais necessariamente fixo a um ponto de conexão 

telefônica, como anteriormente era necessário. No artigo Juventude em tempos acelerados, 

Severiano (2013) reporta-se à importância de não haver mais este único ponto fixo e que as 

mudanças  com maiores implicações foram para o campo da comunicação e não o dos 

transportes. Segundo a autora destaca,  
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ao que tudo consta, a direção do desenvolvimento tecnológico priorizou, portanto, o 

campo da comunicação. O que implica na capacidade de interação à distância e na 

mobilidade não dependerem mais de um ponto fixo e imóvel, ao qual o homem tinha 

que se dirigir. Isto parece irrelevante, mas trouxe enormes mutações nas relações e 

na própria concepção do humano. Primeiro, o homem passa a torna-se o próprio 

receptáculo, sem mediações, de todas as demandas sociais, econômicas, culturais e 

psíquicas advindas do meio; ao mesmo tempo as próteses eletrônicas, o transforma 

em presença virtual em todas as partes do mundo, ainda quando, muitas vezes, à sua 

revelia (p. 282).  

 

Em uma perspectiva foucaultiana, Fernanda Bruno (2013) produz intrigantes 

questionamentos centrados em uma leitura acerca da visibilidade e da vigilância, como 

desdobramentos instrumentalizados pela tecnologia. Atualmente, os computadores ganharam 

mobilidade e os aparelhos celulares modernos foram “capacitados” com os aparatos 

tecnológicos necessários para prover acesso à internet. Deste modo, percebemos que os 

computadores continuaram a evoluir exponencialmente, promovendo uma miniatuarização e, 

ao mesmo tempo, ampliando as  mídias e possibilidades de prover ao homem um poder que 

encanta, fascina e seduz, mobilizando quantias estratosféricas de capital. As versões são 

lançadas em uma velocidade incrível e se amontoam nas prateleiras dos comércios. O 

obsoletismo programado e a publicidade tratam de acelerar o consumo dessas “próteses 

eletrônicas”, sem as quais muitos agonizam, inaugurando outras psicopatologias ou 

atualizando os modos de sofrer humano nesse novo contexto cultural.  

Dois pontos identificados por Bruno (2013) merecem atenção especial como matrizes 

em que a articulação entre sujeito e cultura se dão: “[...] a matriz da disciplina (Foucault, 

1983), mais explicitamente atrelada à vigilância, e a matriz do espetáculo (Crary, 1999), 

decisiva na incorporação do olhar e da atenção vigilantes ao repertório cultural moderno e 

contemporâneo” (p. 22).  

 Com esteio nessas matrizes, conseguimos compreender mediante o pensamento 

exposto pela autora que não estamos ante simples intensificação da sistemática vigilante do 

panóptico tal como Foucault (1983) descreve.  A vigilância hoje é distribuída e naturalizada 

por inúmeras plataformas com variadas funcionalidades, em que o indivíduo tem seus rastros 

digitais coletados e organizados para otimizar a atuação desse sistema que favorece o 

aprofundamento da dominação cultural pela via tecnológica.  

 

Sob o fluxo visível das trocas e conversações sociais, constitui-se um imenso, 

distribuído e polivalente sistema de rastreamento e categorização de dados pessoais 

que, por sua vez, alimenta estratégias de publicidade, segurança, desenvolvimento 

de serviços e aplicativos, dentro e fora dessas plataformas (BRUNO, 2013, p. 9). 
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O estranhamento provocado por tamanha transformação social, em um período 

relativamente curto, constitui uma característica própria dos novos tempos de comunicação 

hiper veloz e de onipresença virtual. Levy (1999) questiona a legitimidade da ideia de impacto 

social dos avanços tecnológicos. Para ele, a tecnologia é um instrumento condicionante do 

viver humano, e explica que “[...] a velocidade de transformação é em si mesma uma 

constante – paradoxal da cibercultura. Ele justifica parcialmente a sensação de impacto, 

exterioridade e estranheza que nos toma quando tentamos apreender os movimentos 

contemporâneos da técnica” ( p. 27). Segundo ele, a sensação de confusão e não 

pertencimento a esse novo meio social é explanada pela rapidez e evolução com que os 

produtos da tecnologia se desenvolvem e denotam potencialidades de transformar a vivência 

humana.  

Portanto, a própria ideia de impacto da tecnologia no homem é considerada por Pierre 

Levy (1999) inadequada e uma consequência da aceleração tecnológica e progresso dentro 

desse campo de desenvolvimento das tecnologias da informação e comunicação. Para o autor, 

o estranhamento em relação às novas mídias e novas máquinas decorre de uma percepção 

equivocada que atribui às tecnologias um caráter de algo exterior à cultura e à sociedade, 

quando na verdade, acreditamos numa perspectiva frankfurtiana, que essas são produções do 

homem em um dado contexto histórico, no qual a multiplicidade e a flexibilidade da relação 

entre temporalidade e espacialidade são distintos dos tempos passados de maior solidez e 

rigidez, como nos diz  Bauman (2005). Para corroborar nosso entendimento, encontramos 

suporte nas ideias de Sodré (2006) ao assinalar que as plataformas digitais se oferecem aos 

indivíduos como redutos desejáveis para a exploração interativa, uma “[...] extensão especular 

ou espectral que se habita como um novo mundo, com nova ambiência, códigos próprios e 

sugestões de condutas” (p. 21).   

Em continuidade a este pensamento, com base na informação de que “27% dos 

motoristas usam o Facebook ao volante nos EUA
44

”, observamos que a habitação da 

sociedade em rede, ou redes sociais, como no caso do Facebook, dispersa o sujeito da 

realidade de modo arriscado ao operar máquinas que disputam sua atenção. O espaço digital é 

constituído e constituinte do indivíduo, e seus apelos submetem a perigo, neste caso 

específico, à vida das pessoas que se relacionam de modo intensamente mediado pela 

tecnologia, hoje fetichizada por sua interatividade. A ameaça descrita pela notícia de que 

                                                           
44

 Redação Olhar Digital , São Paulo, Disponível em: https://olhardigital.com.br/fique_seguro/noticia/pesquisa-

mostra-que-27-dos-motoristas-usam-o-facebook-ao-volante/48656 - em 20/05/2015 às 11h50 
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muitos motoristas acessam o site de redes sociais Facebook ao volante, não se dá somente no 

âmbito da subjetividade humana, dependente dessa vivência no espaço virtual, mas também, 

de modo objetivo, pois mensagens, notificações e novidades demandam do sujeito a atenção 

em momentos críticos, como ao volante de um automóvel. Levy (1999) complementa, ao 

dizer que “[...] quanto mais rápida é a alteração técnica, mais nos parece vir do exterior. Além 

disso, o sentimento de estranheza cresce com a separação das atividades e opacidade dos 

processos sociais” (p. 28). As transformações na dimensão do espaço também constituem 

notas importantes para estas questões.  

Levy associa a nova experiênca humana com esses avanços da informática e 

elaboração do que concebe como inteligência coletiva com o termo em grego arcaico 

“Pharmakon”, que tanto quer dizer remédio quanto veneno. Assim, este reconhece, por um 

lado, um aspecto participativo e socializante da tecnologia, e de outro aporte, excludente e 

desestabilizante para aqueles que da cibercultura estão alienados, objetiva ou subjetivamente. 

Esse novo espaço do qual o humano se apropria é resultado dos desenvolvimentos no campo 

da informática, que “[...] perdeu, pouco a pouco, seu status de técnica e indústria particular 

pra começar a fundir-se com as telecomuniações, editoração, cinema e televisão” 

(LEVY,1999, p.32). Desta fundição de mídias e da busca deste domínio tecnocultural, 

atualmente, as pessoas se esforçam na “[...] otimização da teleexistência do eu e do corpo 

como espectros (hoje multimediáticos)” (TRIVINHO, 2007, p. 119). Com o incremento das 

capacidades de armazenamento, transmissão e tratamento de dados e o desenvolvimento de 

programas e interfaces interativas, foram criadas condições para a emergência do ciberespaço 

impulsionado pelas tecnologias digitais. Estas “[...] surgiram, então, como um novo espaço de 

comunicação, sociabilidade, de organização e de transação, mas também, como novo mercado 

da informação e do conhecimento” (p.27). A via de acesso aos produtos culturais se daria por 

meio de uma rede de compartilhamento de informações em que as atividades humanas seriam 

distribuidas e organizadas sem a linearidade que antes ordenava o conhecimento. 

Concordamos com Antunes (2017) em relação ao otimismo de Levy (1999), 

possivelmente oriundo desta noção de pharmakon há pouco descrita. Segundo a autora, o 

digital é defendido por Levy como estádio melhorado do modo analógico e explica que “[...] a 

diferença em relação à forma analógica de comunicação de informações estaria, para Levy, 

principalmente na confiabilidade do digital e na possibilidade de reprodução e transmissão 

continuada sem o perigo de uma perda ou degeneração da informação” (p.15). Nesta pesquisa, 

partilhamos também com a autora a sua visão crítica do desenvolvimento tecnológico digital 

em nossa sociedade como “ancorada principalmente na ideia de que as tecnologias existentes 
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não podem ser consideradas neutras, mas sim carregadas de valores que definem – 

conscientemente ou não – modos e estilos de vida específicos; a tecnologia é estruturada e 

estruturante de estilos de vida” (ANTUNES, 2017, p. 17). 

Consideramos relevante apontar, neste momento, a síntese descrita por Antunes (2017) 

sobre as perspectivas contemporâneas da Filosofia da Tecnologia segundo Feenberg (2013). 

Este apresenta quatro perspectivas:  

 

o determinismo, que considera o desenvolvimento tecnológico neutro e autônomo, 

cujo sentido é sempre do avanço e aprimoramento na História; o instrumentalismo, 

que caracteriza certa visão usual moderna a partir de uma fé liberal no progresso 

perseguido por sujeitos livres que controlam a tecnologia; o substantivismo, que 

realiza uma crítica distópica a partir de uma visão ao mesmo tempo determinista, 

mas que avança sobre a não neutralidade da tecnologia; e a teoria crítica, que 

reconhece as consequências catastróficas do desenvolvimento tecnológico que 

temos, mas percebe a possibilidade de conquista de liberdade na tecnologia, por 

meio de uma intervenção democrática, cuja realização depende de um conhecimento 

histórico, político e técnico dos artefatos que medeiam a nossa existência 

(ANTUNES, 2017, p.17). 

  

Com isso, neste momento, reafirmamos nossa visão apoiada na perspectiva teórico-

crítica há pouco delineada, encontrando neste desenvolvimento tecnológico digital inúmeras 

manifestações e uma barbárie hoje operada de modo artificialmente inteligente, já programada 

nos instrumentos tecnológicos pelos homens e em benefício da exploração de outros. Dentre 

os mecanismos utilizados nas tecnologias digitais, estão aqueles relacionados a exibição de 

dados privados, questões de privacidade, propriedade de dados e vigilâncias operadas dentro 

dos sistemas informacionais digitais.  

Diferentemente do descrito por Foucault (1983) e Bentham (2008), na vigilância como 

modo disciplinar, com a ideia de panóptico, percebemos que hoje a vigilância não está restrita 

a uma classe ou necessariamente hierarquizada. Todos vigiam e todos são vigiados quando 

participam nos ambientes virtuais em que a sensação de anonimato pode iludir aqueles que 

estão sozinhos no “mundo real”.  

Os sentidos que o virtual pode assumir são novos e precisam ser repensados a partir do 

que tem se desenvolvido pela via do progresso tecnológico. A virtualidade, segundo Levy 

(1999), privilegia vários sentidos, descritos, a seguir, do mais fraco para o mais forte 

respectivamente, como: 1) falso, ilusório, irreal ; 2) existir em potência e não em ato; 3) 

universo de possíveis calculáveis a partir de um modelo digital; 4) controle de um 

representante de si mesmo num ambiente virtualizado e 5) ilusão de interação sensório motora 

com um modelo computacional. 
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A habitação no ciberespaço é acompanhada de uma vigilância e exposição 

naturalizada, ou mesmo desejada pelos sujeitos. O marketing digital e o e-commerce 

categorizam informações para melhor direcionar suas publicidades, de modo a encontrar mais 

facilmente aquele consumidor que, sem saber, já possibilitou a visualização de dados sobre 

inúmeros caminhos tomados em sua vida virtual. As visitas a sites, clicks despretensiosos, os 

relacionamentos virtuais constituídos informam e formam 

 

[...] uma complexa rede de saberes sobre o cotidiano dos indivíduos,, seus hábitos, 

comportamentos, preferências, relações sociais, vêm se constituindo a partir do 

monitoramento de dados pessoais, especialmente no ciberespaço. Os conhecimentos 

que derivam daí têm efeitos de poder que intervêm de forma significativa nas 

escolhas e ações de indivíduos e populações (BRUNO, 2013, p. 22). 

 

Em seu livro “Máquinas de ver, modos de ser: vigilância, tecnologia e subjetividade”, 

Bruno (2013) oferece uma lista (incompleta) de sete atributos da vigilância no contexto 

contemporâneo. Sucintamente, discutimos as problemáticas por ela ofertadas para que 

reflitamos sobre as questões relacionadas à vigilância e à espetacularização da sociedade. O 

primeiro dos atributos é a ubiquidade da vigilância, anteriormente pensada por Adorno sobre  

a voz do rádio. Esta ubiquidade é expressa cada vez mais “[...] incorporada aos diversos 

dispositivos tecnológicos, serviços e ambientes que usamos cotidianamente(...) com uma 

diversidade de propósitos, funções e significações nos mais diferentes setores” (BRUNO, 

2013, p.29). Tal (oni)presença permite perceber claramente que a centralização e a 

hierarquização da estrutura panóptica não podem ser evidenciadas em muitas situações, 

mesmo que ainda possam ser reconhecidas práticas que ainda são operadas segundo este 

princípio. 

 O segundo atributo busca ressaltar a “[...] diversidade de tecnologias, práticas, 

propósitos e objetos de vigilância” (BRUNO, 2013, p.29) com as quais interagimos. Câmeras 

em ambientes públicos e privados, sistemas voltados ao monitoramente, detecção, 

localização, identificação, autenticação, cruzamento, coleta, análise, mineração, interpretação 

e interceptação de dados no ciberespaço são utilizados com direcionamento para potenciais de 

vigilância de “[...] consumidores, cidadãos comuns, viajantes, internautas, criminosos, 

participantes de reality show etc” (BRUNO, 2013, p.31). Com isso, para nosso propósito de 

compreensão das redes sociais, percebemos que os usuários se tornam, ao aceitar as políticas 

de privacidade e uso de seus dados, sujeitos e objetos da vigilância e dos processos há pouco 

descritos.  
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 No terceiro atributo, a autora expõe um novo panorama da vigilância contemporânea, 

em que os vigilantes e os vigiados se misturam, se complementam e se alternam nas tarefas de 

inspeção e observação, diferentemente da estrutura de vigilância do panóptico, em que 

suspeitos e vítimas eram facilmente separados, hierarquizados e distinguidos. Em 

complemento a esta ideia, recorremos ao pensamento de Han (2017), que explica a diferença 

entre as modalidades de controle anteriores, representadas pelas prisões, e as atuais, mediadas 

pela comunicação em rede.  

 

Se os presos do panóptico de Bentham tem ciência de estarem constantemente sendo 

observados por um vigia, ilusoriamente os habitantes do panóptico digital imaginam 

estar em total liberdade.(...) Contrariamente a população carcerária que não têm 

comunicação mútua, os habitantes digitais estão ligados em rede e tem uma 

intensiva comunicação entre si. O que assegura transparência não é o isolamento, 

mas a hiper comunicação. A especificidade do panóptico digital é sobretudo o fato 

de que seus frequentadores colaboram ativamente e de forma pessoal em sua 

edificação e manutenção, expondo se eles mudando a si mesmos, respondo se ao 

mercado panóptico. O expor pornográfico e o controle panóptico misturam-se entre 

si, o que alimenta o exibicionismo e o voyeurismo é a rede enquanto panóptico 

digital (p. 97). 

  

Já na quarta característica descrita, a função de vigilância como secundária é 

problematizada. A autora relata que, nas redes digitais de comunicação como a Internet, “[...] 

a vigilância é uma função potencial que está inscrita na própria engrenagem e arquitetura 

desses dispositivos, os quais contam com sistemas de monitoramento de dados pessoais e 

controle de fluxos informacionais” (BRUNO, 2013, p.32), adicionando um aparato de 

vigilância às plataformas de sociabilidade como Twitter, Facebook, Linkedin etc, 

subvertendo, assim, sua funcionalidade originária. Com efeito, 

 

os sistemas de monitoramento são parte integrante tanto da eficiência dessas 

plataformas, que rastreiam , arquivam e analisam as informações disponibilizadas 

pelos usuários e comunidades de modo a otimizar seus serviços, quanto das relações 

sociais entre usuários, que encontram na vigilância mútua e consentida, com pitadas 

de voyerismo, um dos motores desta sociabilidade (BRUNO, 2013, p. 32). 

 

 

 O quinto atributo exposto por Bruno (2013) refere-se à hibridização da vigilância no 

que concerne a ser realizada por indivíduos e instituições, agentes humanos e não humanos. A 

instensificação dessa vigilância pode ser explicada pela grande presença desses dispositivos 

em nosso cotidiano mas, além disso, da multiplicação das formas de delegação da vigilância a 

tecnologias e “sistemas técnicos automatizados”, permitindo “[...] que ela se exerça a 

distância, em tempo real com baixo custo e extensões impensáveis para os limites 
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estritamente humanos” “transpondo com facilidade limites espaciais, temporais e financeiros” 

(BRUNO, 2013, p. 33). Segundo observamos, nossa interatividade é vigiada pelas redes e 

estas buscam nos atrair por meio de notificações, lembretes e ofertas de itens de consumo, 

produtos, informações e novidades. Como observamos em seguida na Figura 1, as redes nos 

convidam a exercer a interatividade de modo assíduo, eficiente e contínuo.  

 

 

Figura 1 - Notificações e chamados para a interatividade cibercultural 

 

A sexta característica remete a vigilância ao universo do entretenimento e prazer, tal 

como nos reality shows e compartilhamento de vídeos e imagens. A vigilância é executada 

por muitos em seus momentos de lazer e diversão. A busca por visibilidade na “Sociedade do 

Espetáculo” (DEBORD, 1992) mobiliza os indivíduos e produz subjetividades cada vez mais 

imfluenciadas pelas redes de exibição de imagens e vídeos, próprios como as plataformas e 

redes sociais permitem. Os fenômenos dos autorretratos diversos (selfies, belfies etc.)
45

 

mostram-nos um traço de dependência da vigilância e atenção de nossos pares. Hoje, o 

próprio registro estático de si, o selfie, sofisticou-se e o aparato tecnológico permite-nos a 

realização de animações, colagens uso de filtros, vídeos, clips sonorizados etc. Deste modo, 

nosso mundo afetivo é constituído também pela constante companhia e (super)visão de 

câmeras e olhares, por vezes, desejados narcisicamente. 

 

                                                           
45

 A prática dos selfies “tem crescido e abarcado diferentes aspectos da vida: a hora de dormir (bedtimeselfie), 

de dirigir automóveis (drivingselfie) e, até mesmo, do sexo (aftersexselfie). Há, ainda, selfies como o braggie, 

que busca gerar inveja através da ostentação de objetos e vivências socialmente desejáveis.” (ALMEIDA, 

2016, resumo) 



305 
 

 

A sua distribuição por ínumeros contextos sociais e o seu caráter cotidiano vão de 

par com uma tonalidade afetiva plural que se distancia do aspecto 

preponderantemente sombrio de outrora. Se por um lado a vigilância se justifica ou 

se exerce pelo medo e pela promessa de segurança, ela também mobiliza ou 

expressa todo um circuito de libidos, prazeres e desejos. Os afetos e as 

subjetividades contemporâneas não encontram na vigilância apenas um meio de 

inspeção e controle ou de segurança e proteção, mas uma forma de  diversão, prazer, 

sociabilidade. Além disso, é crescente a lista de dispositivos voltados para o 

automonitoramento, aliando vigilância, cuidado de si e otimização de performance 

em diversos campos da vida cotidiana: trabalho, saúde, produtividade etc (BRUNO, 

2013, p. 34). 

 

 Dentre os campos citados sobre os quais os dispositivos se direcionam, analisamos 

alguns ligados às práticas de exercícios físico-esportivos, mas observamos também outras 

redes e aplicativos ligados ao lazer não esportivo e ao trabalho. Procedendo à descrição da 

autora, o sétimo atributo é descrito como capaz de convocar os indivíduos a colaborar e 

participar dessas práticas de vigilância como um modelo de exercício de cidadania. Deste 

modo, somos mobilizados pelo aparato hipertecnológico e comunicacional a “[...] adotar um 

olhar e uma atenção vigilantes sobre o outro, a cidade e o mundo” (BRUNO, 2013, p. 36).  

Ante as questões expostas, consideramos importante reaver nos sujeitos modos de 

resistência e participação que não estejam mediados ou registrados pela tecnologia que 

invadem e modelam a subjetividade, trazendo significativas repercussões para o viver humano 

em suas redes sociais, compreedidas aqui como além das redes tecnológicas e ciberespaciais. 

Sobre a condição de vigilância, ou transparência coagida, no ponto de vista de Han (2017), 

este acentua que “[...] a coação por transparência, hoje, não é um imperativo explicitamente 

moral ou biopolítico, mas sobretudo um imperativo econômico; quem se ilumina 

completamente se expõe e se oferece a exploração econômica”(p. 101). Em síntese, o 

pensador explica que, 

 

hoje, o globo como um todo está se transformando em um único panóptico. Não 

existe um fora do panóptico; ele se torna total, não existindo muralha que possa 

separar o interior do exterior. Google e redes sociais, que se apresentam como 

espaços de liberdade, estão adotando cada vez mais formas panópticas. Hoje a 

supervisão não se dá como se admite usualmente, como agressão à liberdade. Ao 

contrário, as pessoas se expõem livremente ao olho panóptico. Elas colaboram 

intensamente na edificação do panóptico digital na medida em que se desnudam e se 

expõe (p.102).  

 

Outro apontamento sobre a problemática vigilância é feito por Julian Assange (2013), 

no entendimento de quem, o poder sobre as informações e os dados, hoje, se constituem 

também como um âmbito geopolítico, além da relação indivíduo x corporação, submetendo 
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nações às supremacias dos estados mais poderosos, em razão do acesso a quantidades de 

dados que se propõem ser uma totalidade (Big Data), a qual nada escapa. Segundo ele, 

  

[...] o mundo deve se conscientizar  da ameaça da vigilância para a América Latina e 

para o antigo Terceiro Mundo. A vigilância não constitui um problema apenas para a 

democracia e a govennança, mas também representa um problema geopolítico. A 

vigilância de uma população inteira por uma potência estrangeira naturalmente 

ameaça a soberania. Intervenção após intervenção nas questões da democracia latino 

americana nos ensinaram a ser realistas. Sabemos que as antigas potências 

colonialistas usarão qualquer vantagem que tiverem para suprimir a independência 

latino-americana. (...)Todo mundo sabe que o petróleo orienta a geopolítica global. 

O fluxo de petróleo decide quem é dominante, quem é invadido e quem é excluído 

da comunidade global. (...) A mesma coisa acontece com os cabos de fibra ótica. A 

próxima grande alavanca no jogo geopolítico serão os dados resultantes da 

vigilância: a vida privada de milhões de inocentes (p.20)  

 

As configurações hipermidiáticas atuais podem ser remontadas desde as contribuições 

de Muniz Sodré (1990) e de Douglas Kellner (2001). Com suas ideias percebemos a 

influência da mídia nas subjetividades e modos de viver daqueles que são afetados por meio 

da multiplicidade e diversidade dos suportes das mensagens direcionadas com apoio das 

tecnologias informacionais e comunicacionais. Segundo Kellner (2001),  

 

[...] as narrativas e as imagens veiculadas pela mídia fornecem os símbolos, os mitos 

e os recursos que ajudam a constituir uma cultura comum para a maioria dos 

indivíduos em muitas regiões do mundo hoje. A cultura veiculada pela mídia 

fornece o material que cria as identidades pelas quais os indivíduos se inserem nas 

sociedades tecnocapitalistas contemporâneas, produzindo uma nova forma de 

cultura global (...) Trata-se de uma cultura da imagem que explora a visão e a 

audição. Os vários meios de comunicação privilegiam ora os meios visuais ora 

auditivos, ou então misturam os dois sentidos, jogando com uma vasta gama de 

emoções, sentimentos e ideias. A cultura da mídia é industrial; organiza-se com base 

no modelo de produção de massa e é produzido para a mass de acordo com tipos 

(gêneros), segundo fórmulas, códigos e normas convencionais (p. 9).   

 

À descrição citada, a intensificação das comunicações por meio da internet, ampliou 

ainda mais os recursos de mobilizar os indivíduos, não unicamente auditiva e visualmente, 

mas também de modo tátil, ao habilitar os usuários de tecnologia a manejar conteúdos, 

arrastando imagens nas telas.  Assim, as vibrações dos aparelhos são sentidas nos corpos, cada 

vez mais aproximados dos computadores miniaturizados. Com o entendimento de Sodré 

(1990), percebemos o tensionamento de uma realidade potencializada pelo televisivo, e com 

isso, o autor descreve a telerrealidade como um estádio prévio ao momento cibercultural 

contemporâneo, entretanto, percebido como singinficativo para a sua melhor compreensão. 

Na telerrealidade,  
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[...] já não se pode traçar fronteiras claras entre real e imaginário, nem mesmo 

chamar de ‘pseudo’ um acontecimento. A ‘verdade’ dá lugar à credibilidade’ do 

enunciado. (...) De fato, um outro ‘real’ é gerado pela progressão dos simulacros e 

com tanto poder que a imagem pode ser mais crível que o original ‘verdadeiro’ (p. 

36). 

 

 

Deste modo, seguimos seus esforços em busca de uma “[...] redescrição das relações 

entre o homem e as neotecnologias capazes de levar em conta as transformações da 

consciência e do self sob o influxo de uma nova ordem cultural, a simulativa” (SODRÉ, 2006, 

p. 20), pois, precisamos reconhecer o poder destas forças tecnológicas empreendidas para 

“[...] reter o olhar do outro, na captação infinita da atenção, como que transmudando o planeta 

em fibra ótica, de modo a fazer coincidirem instantaneamente cérebro, olho e mundo” 

(SODRÉ, 1990, p. 38). 

 

5.1. Caracterização das redes sociais como campo de pesquisa  

 

Ante as discussões desenvolvidas sobre nossa inserção na cibercultura, procederemos 

com a sistematização de nossa análise concentrada em signos de esportividade expressos nas 

redes sociais. Para realização dos objetivos deste trabalho, escolhemos primeiramente apontar 

as redes sociais e aplicativos estudados para a posterior verificação de signos de esportividade 

encontrados e os meios como eles se manifestam nas redes sociais, suas características 

principais e interlocuções com a teoria desenvolvida nos capítulos anteriores. Uma percepção 

por nós compartilhada para o estudo desta interface esporte-comunicação reside no 

posicionamento de Helal (1998), para quem 

 

[...] o esporte pode ser então visto como uma metalinguaguem, uma linguagem que 

fala sobre outra - no caso, a linguagem esportiva falando sobre a própria sociedade. 

Nesta perspectiva, uma "Comunicação do Esporte" - um estudo do esporte como um 

sistema de comunicação ou como um fenômeno "midiatizado" - é mais do que 

necessária (p.516). 

 

Também em acordo com os aprendizados desenvolvidos sobre o esporte e o tempo 

livre, seguindo o objetivo de analisar a esportividade em campos outros além do próprio 

esporte, propomos uma apresentação das redes tendo como filtro e gerador dos terrenos de 

análise nas redes sociais, a questão do tempo livre do trabalho e do tempo dedicado à 

produção. Com isto, chegamos a um espectro em que redes sociais são separadas para análise 

de acordo com o foco de suas atividades, pertencentes ao tempo livre ou ao tempo de 

trabalho. Assim, caracterizamos a esportividade manifesta em redes sociais e aplicativos da 
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seguinte maneira: 1) de atividades físico-esportivas; 2) de lazer não-esportivo; 3) de 

sociabilidade tecnológica geral; e 4) de trabalho.    

No que se refere ao esforço de encontrar traços da esportividade em outras searas de 

atividade humana, seguimos o propósito de examinar as redes sociais, com vistas a verificar 

como os signos estão nas interações lúdico-esportivas, assim como em interações não-

esportivas mas corporais da cultura física e, em última instância, em atividades nem ligadas 

ao tempo livre, tampouco ao esporte. Partimos, pois, do polo de liberdade que constitui as 

atividades lúdicas, para as atividades esportivas que mantêm uma simulação de realidade para 

a dinâmica do jogo, direcionando, em seguida, nossos prismas para atividades físicas com 

base na ginástica e cultura do movimento no tempo liberado do trabalho. Em seguida, 

endereçamos as atividades de sociabilidade e as do tempo de produção. Deste modo, 

gradualmente, nos afastamos da liberdade em direção à necessidade. Com isso, percorremos 

um espectro de análise que vai desde redes sociais e aplicativos, voltados ao esporte, às redes 

que se destinam aos aspectos da vida produtiva, como emprego e trabalho. Assim, partimos 

de manifestações nas redes que endereçam mais claramente o esporte e as atividades fisico-

corporais, distanciando-nos do esporte, entretanto permanecendo com foco em atividades do 

tempo livre. Em seguida, abordarmos a sociabilidade tecnológica como foco de atividade 

multideterminada que representa genericamente a apropriação das redes pelas pessoas, 

tematizando tanto atividades de tempo livre como de trabalho. Por último, direcionamos nossa 

atenção às redes voltadas ao trabalho, de modo geral, e ao trabalho científico, 

especificamente. 

 Ao refletir sobre o espectro que dirige nossas análises, em um pólo temos a esfera da 

liberdade e do outro a esfera da necessidade, tal como sugerida por Arendt (1991). Se, de um 

lado do espectro, idealizamos as características da indeterminação, autonomia, 

espontaneidade e criatividade, no polo oposto, temos a dominação, o controle, a 

regulamentação normativa e a seriedade própria das organizações do trabalho, marcadas por 

eficiência e produtividade. Dividido entre tempo livre e tempo de produção, o espectro tem 

gradações que, ao longo do desenvolvimento e sofisticação da técnica, permitiram maior 

mistura entre elementos distintos, pertencentes a polos opostos. Com isto, observamos a 

mescla oportunista, dada a sua instrumentalização ocorrer em favor do lucro, entre elementos 

da ordem do ócio, do jogo e da liberdade, com elementos da ordem da produção. 

 Com este percurso, tendo origem nas características que atribuimos ao ócio, aos jogos 

e à brincadeira, percebemos características da esportivização, ou seja, de que modo as práticas 

voltadas ao desenvolvimento livre dos indivíduos foram heteronomamente transformadas 
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nesta configuração de jogo/atividade mais adaptada à sociedade industrial capitalista. Assim, 

observamos como as atividades esportivizadas são retratadas nas redes sociais e como estas se 

desevolvem em contínua adaptação à sociedade capitalista, possibilitando, inclusive, sua 

transposição para outros ângulos de análise. Portanto, posteriormente, verificaremos se há 

semelhanças e traços esportivizados como signos utilizados para mobilizar os indivíduos em 

outras organizações tecnológicas em estudo nesta pesquisa. Assim, buscamos responder que 

signos de esportividade são permeáveis e mais difundidos em outros campos, como um 

eficiente instrumento de mobilização dos indivíduos pelas vias da competição, das ludicidades 

e outras questões relativas ao esporte. A competitividade, portanto, se constitui como um 

elemento desenvolvido e favorecido historicamente, por sua identificação com o sistema 

dominante e o neoliberalismo, além da esportividade, esta concebida neste estudo como 

atributo de amplitude maior.  

 Iniciamos a exposição de nosso entendimento sobre as atividades ligadas ao tempo 

livre com grandes ressalvas a essa liberdade propagada pelo termo duplo citado. Como foi 

discutido ao longo do trabalho, o tempo livre do trabalho é capturado pelo consumo  tal com 

descrevem Severiano et al (2014), um “[...] incremento vertiginoso do consumo fetichizado, 

em todas as suas modalidades, o que inclui não apenas o consum do lazer e do turismo, mas o 

consumo enquanto lazer” (p. 67). Portanto, o consumo se evidencia como operacional para a 

sociedade capitalista, ao tornar a cultura do divertimento, do entretenimento e do esporte um 

terreno para a exploração mercantil, via indústria cultural. Ao abordarmos atividades do 

tempo livre do ponto de vista da tecnologia, o que há de livre se torna ainda mais 

problemático em virtude da necessária dependência da tecnologia comunicacional para a 

produção das publicações estudadas. Portanto, apesar de situarmos algumas destas atividades 

como pertencentes aos momentos liberados do trabalho, compreendemos que suas 

expressividades nas redes estão estreitamente ligadas aos domínios da tecnicidade como 

distintivo social. Deste modo, a participação nos ambientes virtuais é restritiva, de acordo 

com os condicionantes socioeconômicos impostos pelo acesso à técnica e aos instrumentos, 

ambos senhas/chave para a apropriação tecnológica do ciberespaço.  

 Para abordar as redes sociais estudadas sob o prisma da esportividade, fizemos a 

escolha por separar redes sociais e aplicativos de temáticas semelhantes em grupos para 

análise. Por este meio, compreendemos a irradiação de certos elementos esportivos para os 

outros campos. Assim, optamos por mostrar quatro argupamentos de análise: 1) redes sociais 

esportivas, ginásticas e cultura física; 2) redes de consumo de lazer; 3) redes de sociabilidade 

tecnológica e 4) redes de trabalho e ciência. Ao descrever cada grupo e suas redes, 
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apontaremos que signos de esportividade são compartilhados entre os distintos grupos e redes. 

Além disso, partilhamos as modalidades de interação dos indivíduos, como os usuários se 

apropriam das ferramentas tecnológicas programadas e de que modo estas redes estruturam 

variadas maneiras de esportividade, modelando a sociabilidade e a interatividade no meio 

tecnológico. 

 

5.1.1. Redes Sociais Esportivas, Ginásticas e Cultura Física 

  

Iniciamos nosso percurso com as redes sociais esportivas, ginásticas e cultura física, 

de onde observamos as mutações pelos quais os jogos passaram com a esportivização, assim 

como as mutações a que os esportes foram submetidos com o desenvolvimento das atividades 

físicas. Realizamos este apanhado de redes em que a cultura física é fator primordial, para 

que, em seguida, possamos compreender a difusão da esportividade para outras atividades. 

 Apesar do universo ciberespacial de redes e aplicativos disponíveis para download, 

assim como as inúmeras possibilidades de análise sobre outros esportes e atividades físicas, 

optamos efetivar a pesquisa nos aplicativos Garmin Connect, Freeletics, Homeworkouts, 

Ativo.com e Runtastic para verificar suas estruturas e funcionalidades. As escolhas desses 

aplicativos  basearam-se nas explorações realizadas na rede, na quantidade de downloads e 

nas avaliações da “loja” de aplicativos da empresa Google. Com esteio nessas indicações, 

passamos a observar como estes aplicativos se integravam às outras plataformas ou redes 

sociais ou possuiam suas próprias redes de interatividade mediadas por atividades 

esportivizadas e pela comunicação tecnológica. 

É importante observarmos por via da história do desenvolvimento dos esportes, como 

a racionalidade instrumental, gradualmente, submeteu elementos do lúdico à sistematização e 

à organização por meio da avaliação da eficiência e adaptação aos propósitos lucrativos do 

sistema. Deste modo, constatamos que, para o processo de esportivização que abordamos no 

capítulo imediatamente anterior, uma série de modificações foi realizada nos jogos populares 

para a regulamentação dos esportes em associações e clubes de participantes e sua melhor 

adequação aos produtos da indústria cultural. Da matriz lúdica identificada com a liberdade, 

criatividade, espontaneidade, socialização integradora e casualidade/imprevisibilidade, as 

ginásticas abdicaram do aspecto simulado de uma realidade, focando na instrumentalidade do 

movimento, como um fim em si. É adotado o conhecimento sobre a dinâmica dos 

movimentos corporais e, assim, foram desenvolvidas as práticas e exercícios com o objetivo 

de preparação do corpo para o momento da agonística, sendo esta uma guerra ou um esporte 
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competitivo. Com o tempo, o treino dos movimentos abdicou também da situação para a qual 

se treinava, tornando o treinamento a prática em si.  De modo semelhante, o lúdico, 

essencialmente livre, autodeterminado e espontâneo, foi reduzido, cedendo espaço à 

competitividade dos esportes. Assim, observamos hoje uma prevalência da competitividade 

sobre os aspectos lúdicos do jogo.   

O desenvolvimento das ginásticas que anteriormente eram preparatórias para as 

guerras e as competições esportivas, se desvincularam destes propósitos para se 

desenvolverem como finalidade em si, por sua eficiência na formação dos corpos atléticos, 

assemelhados aos de esportistas, entretando independentes de atividades esportivas. Com isso, 

apesar das práticas corporais das ginásticas não denotarem, em sua maioria, o elemento 

competitivo dos esportes, estas se desenvolvem de modo acentuado por serem eficientes no 

estabelecimento dos corpos referenciados nos espetáculos esportivos. A maquinização dos 

corpos nos exercícios fragmentados de movimento é evidente, ao observarmos em academias 

de musculação os aglomerados de homem e máquina realizando as repetições e séries 

calculadas para produzir naquele corpo os resultados pretendidos. As pessoas realizam 

exercícios físicos de modo individual, abdicando da participação e interação lúdica com os 

demais, reduzindo a imprevisibilidade e espontaneidade, aumentando o controle sobre os 

rendimentos mensurados e analisados para a maior eficiência.  

As rotinas maquinizadas, repetidas até a exaustão dos corpos, possibilitam a 

otimização das elaborações corporais postuladas, eliminando elementos considerados como 

desnecessários desde a racionalização orientada pelo resultado obtido de modo eficiente. A 

variedade de metodologias de treinamentos físicos é assombrosa e tais metodologias parecem 

competir entre si pelo posto de melhor maneira de tornar seu corpo esportivizado, ou 

“sarado”. Tal “cura” é ofertada contra as doenças denunciadoras da imoralidade da ingerência 

sobre si na contemporaneidade, como, proclamadamente, nas publicidades, observamos a 

gordura localizada, o sobre peso, a flacidez muscular etc, ainda que prescindam da interação 

humana em favor das relações com as máquinas. Silva (2000) manifesta-se sobre este assunto 

e acentua que o ciborgue/ homem-máquina já se exprime aos nossos olhos, 

independentemente das tecnologias mais avançadas e das composições maquínicas 

fantásticas. Segundo ele, 

 

[...] a era do ciborgue é aqui e agora, onde quer que haja carro, e telefone ou um 

gravador de vídeo. Ser um cyborg não tem a ver com quantos bits de silício temos 

sob nossa pele ou com quantas próteses nosso corpo contém. Tem a ver com o fato 

de Dona Haraway ir a academia de ginástica, observar uma prateleira de alimentos 

energéticos para Body Building, olhar as máquinas para malhação e dar-se conta de 
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que ela está em um lugar que não existiria sem a ideia do corpo como uma máquina 

de alta performance ( p. 26). 

 

Ante tais prerrogativas das atividades corporais e das esportivas individuais, nossa 

análise sobre os usos destes aplicativos e de suas redes sociais destina-se a verificar nuanças 

da interatividade proposta em rede para os indivíduos, considerados maquinizados, porém no 

âmbito do tempo liberado do trabalho. 

Estes aplicativos de esportes, ginásticas e exercícios estudados suportados em redes 

sociais - Garminconnect, Runtastic, ativo.com, Freeletics, Homeworkouts - são objeto de 

verificação para entendimento de suas estruturas e elementos esportivos explorados. Dentre 

estes aplicativos, os três primeiros são voltados para corrida, natação e ciclismo, 

principalmente, enquanto os últimos dois são direcionados a exercícios ginásticos, 

objetivando a melhor forma dos praticantes. Todos eles estão disponíveis para acesso em 

endereços online e em aplicativos a serem baixados com versões gratuitas e pagas, com 

exceção do garminconnect
46

.  

A plataforma Garminconnect coleta os dados extraídos das atividades físicas para 

produzir informações para interpretação e planejamento de metas e performances melhoradas. 

Nos perfis, as pessoas descrevem as atividades esportivas que praticam e podem tornar 

visíveis suas marcas, seus recordes, o número de quilômetros percorridos naquele mês, entrar 

em grupos em que todas as atividades realizadas com o equipamento são compartilhadas com 

aquele grupo. Na sequência, observamos estas divisões de informações e os recordes de 

passos, objetivos cumpridos etc. na figura 2: 

 

                                                           
46

 Nesta rede, é necessário a compra de equipamentos (relógios) da marca Garmin para monitoramento via GPS 

das performances nas práticas de corrida, natação e ciclismo para prover o acesso à rede social em que as 

interatividades ocorrem com outros portadores deste equipamento. Os relógios da marca custam de 800 a 5000 

reais e contêm inúmeras funcionalidades multiesportivas como: acelerômetro, dinâmicas de corrida, feedback 

motivacional, guia de treinamento, indicador gráfico de zona-alvo, limiar de lactato, pace(min/km), plano de 

treino de suporte, porcentagem da frequência cardíaca máxima ou BPM, previsão de corrida, tempo de 

recuperação pós-exercício, teste físico, testes de saltos para medir potência e resistência, treino intervalado, 

treino personalizado, dentre outras funções, a depender do modelo. 
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Figura 2 – Interface Garmin connect e Personal records 

 

Além disso, desafios podem ser propostos, e mesmo sem participar, aceitando ou 

recusando os desafios, a plataforma produz gráficos e ranques comparativos entre as pessoas, 

mostrando quem deu mais passos no dia, semana, mês etc. Existem desafios pessoais e 

coletivos. Assim, propósitos são estabelecidos como metas para um determinado período de 

tempo, por exemplo, 300 km em 1 ano. Tal como um automóvel e sua capacidade de medir 

sua quilometragem, as pessoas vão colecionanado insígnias de frequência, distância, 

instensidade, resistência, velocidade, dentre outras medidas que a máquina acoplada ao corpo 

é capaz de mensurar. À essa mescla de propriedades maquínicas e humanas, umas se 

sobrepondo às outras, destinamos grande preocupação na medida em que as subjetividades e 

as realidades são constituídas pelos aparatos tecnocientíficos atrelados ao mercado. Ao falar 

do ciborgue como exemplar deste homem-máquina, Haraway expressa sua crítica sobre o 

caráter político significativamente imobilizado nesta forma de realidade assemelhada à ficção. 

Segundo seu pensamento, 

  

[...] um ciborgue é um organismo cibernético, um híbrido de máquina e organismo, 

uma criatura de realidade social e também uma criatura de ficção. Realidade social 

significa relações sociais vividas, significa nossa construção política mais 

importante, significa uma ficção capaz de mudar o mundo. (...) A libertação depende 

da construção da consciência e da opressão, depende de sua imaginativa apreensão 

e, portanto, da consciência e da apreensão da possibilidade. (...) A ficção científica 

contemporânea está cheia de ciborgues - criaturas que são simultaneamnete animal e 

máquina, que habitam mundos que são, de forma ambígua, tanto naturais como 

artificiais (p. 40). 
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 Sobre esta objetificação do corpo, Vaz (1999) descreve o “ritual” científico como 

degradado em relação ao ritual mágico sacrificial que promovia uma mímese da vítima com a 

natureza e permitia uma especificidade ali constituída. “Também na racionalidade e no 

procedimento científico permanece o momento de logro, quando a vítima ao mesmo tempo 

que é celebrada perde sua vida” (p. 98). Portanto, com o treinamento físico direcionado ao 

corpo,  “[...] a mimese desaparece para que reine a matemática, a semelhança dá lugar ao 

amor aos grandes números. Na ciência, o predomínio do sujeito deve ser claro e distinto” (p. 

98). Em justificativa às suas afirmações, Vaz (1999) apoia-se nas ideias de Adorno e 

Horkheimer sintetizadas na sequência com arrimo nos escritos da Dialética do Eclarecimento 

e revela a barbárie como resultado de tal instrumentalização do corpo. 

  

Os que na Alemanha louvavam o corpo, os ginastas e os excursionistas, sempre 

tiveram com o homicídio a mais íntima afinidade, assim como os amantes da 

natureza com a caça. Eles vêem o corpo como um mecanismo móvel, em suas 

articulações as diferentes peças desse mecanismo, e na carne o simples revestimento 

do esqueleto. Eles lidam com o corpo, manejam seus membros, como se estes já 

estivessem separados. A tradição judia conservou a aversão de medir as pessoas com 

um metro, porque é do morto que se tomam as medidas – para o caixão. É nisso que 

encontram prazer os manipuladores do corpo. Eles medem o outro, sem saber, com o 

olhar do fabricante de caixões, e se traem quando anunciam o resultado, dizendo, 

por exemplo, que a pessoa é comprida, pequena, gorda, pesada 

(ADORNO;HORKHEIMER, 1991 p. 110).  

 

Na figura 5, observamos estes desafios na interface do Garmin connect e na figura 6, 

mostramos as insígnias para mobilizar nos indivíduos a tutoria das redes e a fim de que se 

cumpram os mandamentos da imperativa tecnologia. Neste contexto, seria oportuna 

substituição do termo mandamento, ligado ao campo do dogma, pelo vocábulo comando, 

mais permeável em tempos de cibercultura e de programação. Estes comandos direcionam-se, 

também, a programar as subjetividades e embutí-las desta racionalidade esportivizada que 

visamos a analisar. Em seguida, nas figura 3 e 4, observamos as interfaces dos sistemas que 

mostram as funcionalidades diversas e as informações que são organizadas nas estruturas 

desse software com versões para smartphones e computadores pessoais.    
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Figura 3 - Desafios  no Garmin connect  

 

 

 

Figura 4 – Insígnias no Garmin connect 

 

Insígnias, desafios e gráficos também são comuns no aplicativo Runtastic. Existe uma 

linha do tempo de atividades de suas conexões online, amizades solicitadas e sugeridas pelas 

redes, de acordo com suas informações, agenda e relacionamentos em outras plataformas. 
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Nossas informações são cruzadas, calculadas e analisadas pelos algorítmos da rede para nos 

sugerir conexões com outros usuários das mesmas plataformas. Interessante função do 

Runtastic a ser evidenciada no contexto de socialização tecnologizada é que ele notifica 

quando seus “amigos” estão realizando as atividades físicas e permite que você “torça” por 

eles, interagindo diretamente com o usuário no momento do exercício. Assim, é possível 

comentar nas publicações dos exercícios, ver fotos, mapas, rotas, tempos e distâncias de cada 

participante. Na figura 5, que mostra o feed de notícias, ou time line, com os 

“acontecimentos” registrados pela ativação dos dispositivos móveis. 

 

 

 Figura 5 – Feed de notícias do Runtastic 

 

Neste aplicativo, em sua versão paga, existem funcionalidades extras, como um 

treinador (voice coach) durante as corridas, acesso liberado a planos de treino, e outras 

informações disponibilizadas apenas nas versões pagas. Voltado inicialmente apenas para 

corridas, posteriormente, se desenvolveu e foram contabilizados 23 aplicativos com variados 

focos do Runtastic, sendo parte deles direcionada a grupos musculares específicos como 

treinos de abdominais, glúteos, agachamentos e alguns outros para distintos esportes, como 

Mountain bike e ciclismo.  
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Em meio aos diversos propósitos para os quais o aplicativo se direciona, encontramos 

implantadas na máquina as prescrições padronizadas para a consecução dos objetivos em 

várias modalidades. Assim, o aplicativo oferece soluções para a melhoria da performance em 

diversificadas segmentos do corpo, tipos de movimentos ou práticas esportivas. Aqui 

percebemos a hiper-especialização dos aplicativos, diversificando as abordagens por desejo de 

desenvolver certas partes do corpo como um adereço em especial. A segmentação do mercado 

evidencia-se também nestes vários aplicativos de única marca matriz, em busca de concretizar 

a venda às pessoas de acordo com suas preferências e necessidades de formatação físico-

corporal.    

É interessante refletir sobre esta fragmentação do corpo, na qual as partes são treinadas 

por orientações parametrizadas e programadas, sem levar em consideração as singularidades 

de cada pessoa, ao realizar exercícios, e as possibilidades de contusões, possivelmente 

ocasionadas por um uso não instruído deste “personal trainer de corridas”. Nele, existem 

muitos treinos disponíveis para diversas distâncias e metas, cabe às pessoas a escolha em 

acordo com a segmentação dos públicos e preferências organizadas pela indústria cultural 

digital. Entre as notificações, aparecem também sugestões de compra de equipamentos, 

revelando as associações lucrativas entre estas tecnologias e as grandes empresas, como 

mostra a figura 6, em seguida.  

 

 Figura 6 – Publicidade no Runtastic 

  

Outro ponto que nos mobiliza a refletir, diz respeito aos profissionais de educação 

física, os quais parecem ter sido, neste contexto, dispensados de suas responsabilidades de 

cuidado com as pessoas, agora orientadas pelas vocalizações maquinizadas das linguagens de 

programação dos softwares. Deste modo, percebemos as tecnologias programadas assumindo 

a função de treinadores, submetendo os indivíduos aos padrões estéticos, nutricionais e 

fisiológicos programados na máquina; máquina fetichizada, que obnubila determinações 

ideológicas concernentes ao corpo ideal, mais pertinente ao atual contexto neoliberal da 

sociedade. Na figura 7, observamos as variadas indicações de aplicativos com foco em treinos 

específicos.  
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Figura 7 – Aplicativos integrados no Runtastic 

 

No aplicativo Ativo.com temos um destacado diferencial. Diferentemente dos 

aplicativos que coletam e oferecem dados sobre as performances por via das informações do 

GPS para as pessoas, este app possibilita que os “praticantes” se inscrevam em provas de 

corrida de rua, natação, etc, e lá, ficam organizados os resultados de cada competição. 

Fotógrafos oficiais dos eventos registram momentos dos participantes e, com isso, é possível 

comprar fotos que alimentam o aplicativo e são pesquisadas pelos participantes. Uma outra 

funcionalidade permitida é comparar corredores, gerando informações sobre as diferenças. 

Nestas corridas de rua, temos o registro dos tempos dos “atletas” com o auxílio de chips 

anexados ao corpo e, assim, as performances são registradas e organizadas de modo a 

fornecer informações sobre o desempenho ao longo da prova e também os resultados gerais, 

por sexo, idade, distância etc. Assim, por via do acesso ao aplicativo são organizadas as 

participações em corridas de rua, sendo possíveis a inscrição, pagamento, compra de kits para 

as corridas (de 100 a 200 reais), compra de objetos relacionados às corridas, como 

organizador de medalhas, porta-celulares para corredores etc. Por meio do aplicativo e site é 

feita uma emissão de certificados, atestando as marcas atingidas pelos competidores, 

lembrando diplomas obtidos por capacitações. Nestes aplicativos e redes sociais, percebemos, 

por seu recurso à estatística e à quantificação, que   

  

[...] a atividade sem trégua do modo de produção capitalista tornou-a desmedida, não 

tolerando o tempo livre, nem sequer o noturno de repouso, passividade ou 

contemplação. A economia exige a extensão e a intensificação da atividade até os 

últimos limites físicos e biológicos dos indivíduos. Promete felicidade pelo consumo 



319 
 

 

de bens materiais mas, frustra promessa porque produz artificialmente a escassez 

para manter o mercado em atividade (MATOS, 2008, p. 55). 

 

Com isso, observamos os indivíduos direcionados ao mercado de novidades que oferta 

soluções para os rendimentos, objetivos e subjetivos, buscados nos resultados e nos produtos 

e serviços associados signicamente às práticas esportivas, respectivamente. Deste modo, uma 

míríade de recursos é posta como diferencial para aqueles que buscam, como no trabalho, um 

melhor rendimento. Paradoxalmente, o humano é capaz de submeter-se, feliz, à máquina em 

sacrfício de sua liberdade. Matos (2008), contudo, expressa que “[...] a ética do sacrifício, 

renúncia e repressão em nome do ‘princípio do rendimento’ é a de um mundo sem felicidade 

e liberdade” (p. 14) e, assim, constatamos a violência repressiva da barbárie sistematizada.  

Em seguida, observamos exemplos das interfaces deste aplicativo e serviço online. 

Nas figuras 8 e 9 do aplicativo, observamos os resultados e ranqueamentos realizados após o 

evento, para que as pessoas possam compartilhar e colecionar os feitos realizados, 

contabilizados e posrteriormente, analisados com objetivo de tornar esta atividade voluntária 

objeto da racionalidade produtivista. Com isso, as máquinas informáticas da computação 

vestível ofertam-se como necessárias para as práticas esportivizadas. Cada vez mais 

controladas e racionalizadas, estas práticas estão associadas ao consumo das tecnologias, 

estimulando e criando requisitos de ordem econômica em um enquadramento quantitativista 

sério como o trabalho. 

  

 

Figura 8 – Marcas no aplicativo ativo.com; Figura 9 – Ranqueamento no aplicativo ativo.com 

Ponto de relevo no uso deste aplciativo é sua utilidade para os organizadores de 

corridas estabelecerem pontos de partida de variados corredores. Deste modo, as zonas de 
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partida são divididas de acordo com os tempos classificados no sistema. Com efeito, objetiva-

se que os mais rápidos e mais competitivos larguem na frente, evitando o “congestionamento” 

provocado pelos mais amadores e o consequente atraso em suas corridas realizadas com 

seriedade e foco. Todo tempo é precioso e parece ser imperativo melhorar as marcas, jamais 

desistir e, assim, verificamos que de fato há muita seriedade mesmo entre amadores. Nesta 

organização dos participantes, percebemos que há um espirito competitivo aguçado, mediante 

o qual cada um compete com outros e consigo mesmo, em melhorar marcas e superar 

desafios. Nestes eventos de competição de corrida de rua, profissionais do treinamento físico, 

divididos em assessorias esportivas, estão a postos para que seus pupilos obtenham os 

melhores resultados, seguindo as instruções dos treinadores. Matos (2008) identifica esta nova 

temporalidade acelerada contemporânea como patológica e acentua que “[...] ela se exprime 

na ansiedade de matar o tempo, porque ele se esvazia de significado, instituindo-se o estresse 

como ideal. Esse tempo é o tempo também da exaustão”(p. 56). O vazio resultante desta 

dificuldade de seguir os modelos e ideais referenciados tem consequências diversas e“[...] o 

tempo monótono é preenchido por esportes radicais, obesidade mórbida, anorexias, bulimia, 

terrorismos e guerras (p. 56). 

Nos aplicativos Freeletics e Homeworkouts, encontramos exercícios sugeridos de 

acordo com os objetivos do usuário. É possível estabelecer metas de perda de peso, ganho de 

massa, realização de exercícios como dez barras ou dez flexões, e também é possível escolher 

exercícios com foco em obter “fortificação muscular”, braços sensuais, tonificação do 

abdômen, dentre outros. Nestes aplicativos, recebemos notificações/lembretes para as 

atividades físicas e as instruções sobre como realizar os exercícios, mimetizando os 

movimentos exibidos nas telas por um software. Como podemos observar em seguida, os 

lembretes que notificam os praticantes parecem mobilizar a culpa e direcioná-los à realização 

maquínica das rotinas objetivadas para as metas. Em seguida, nas figuras 10 e 11, observamos 

os lembretes emitidos como notificações aos aparelhos celulares. 

 

  

Figura 10 – Compromisso com o Freeletics 
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Figura 11 – Notificação do Homeworkouts/ Treino em casa 

 

Nestes aplicativos, estão programados também planos alimentares para a perda de 

peso e agendas com registros das atividades feitas, calorias gastas, exercícios realizados e 

outras mais. Estas plataformas de interação com outras pessoas mas também com a 

programação maquínica dos exercícios nos fazem interrogar sobre as estruturas criadas de 

interação, os objetivos por vezes apelativos abertamente à estética dos corpos. A ideia de um 

personal trainer com alguma inteligência artificial evidencia conhecimento humano na 

máquina, no software, que instrumentaliza a maquinização dos usuários, seguindo as ordens, 

os intervalos de tempo e os exercícios de modo obediente, dispensando a necessidade de 

contato humano e de consideração sobre as particularidades de cada um. Estes aplicativos 

possibilitam também o compartilhamento de informações em outras redes sociais como 

Facebook, Instagram, Twitter e outros. Há uma compatibilidade com o Google fit, programa 

de direcionamentos para aqueles que intentam cuidar da saúde, realizar exercícios físicos e 

acompanhar tecnologicamente seus progressos e performances. Por meio desta comunicação 

entre aplicativos e plataformas de dados, conteúdos dos aplicativos podem ser compartilhados 

em outras redes sociais. Observemos as interfaces do aplicativo Homeworkout nas figuras 12, 

13 e 14. 
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Figura 12 – Interface Treino em casa; Figura 13 – Treinos propostos; Figura 14 – Um eu melhorado através do 

uso do aplicativo. 

 

Nas telas capturadas do aplicativo (Figuras 12, 13 e 14), observamos alguns treinos 

separados e as funcionalidades de registro estatístico, relatório de atividades com frequência, 

calorias gastas, tempo de exercício, calendário de atividades realizadas, planos alimentares e a 

possibilidade de compartilhar os treinos efetuados.  

Com este aplicativo, percebemos as prescrições direcionadas aos indivíduos no campo 

das atividades físicas e proposição da dieta alimentar restritiva. Assim, por meio do controle e 

da autoridade exercida pela tecnologia cultuada sobre os sujeitos, legitimam-se as obediências 

capazes de condicionar as subjetividades e os comportamentos maquínicos com traços da 

esportividade tecnológica. Embora a realização destes exercícios, via aplicativos, não 

represente a esportividade cultuada em toda a sua extensão, percebemos claramente a relação 

naturalizada entre o sujeito e sua máquina, esta funcionando como instrutora/treinadora do 

homem. Observamos também no aplicativo Freeletics, a possibilidade de fazer uso de 

“coaches” nutricionais e/ou esportivos para que cada usuário desta tecnologia possa se 

atualizar como uma máquina e torne-se uma versão melhor de si.  

Assim, observamos na sequência estes direcionamentos feitos aos praticantes destas 

atividades físicas mediadas pela tecnologia. A inteligência artificial se anuncia como sendo 

capaz de aprender com os milhões de “atletas” e treinar qualquer um nas trasformações 

corporais ofertadas como melhorias. Na sequência de telas capturadas e exibidas, em seguida, 

podemos observar algumas características do aplicativo Freeletics. Nele, curiosamente, os 
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usuários são chamados de atletas livres, talvez por desvincularem-se das amarras tradicionais 

do espaço e dos profissionais para a realização das atividades físicas. Consideramos, 

entretanto, esta liberdade ilusória, uma vez que as metas são escolhidas de modo heterônomo 

e as atividades em si guardam reduzidas possibilidades de liberdade, de fato.   

 

 

     

Figura 15 – Meta Freeletics; Figura 16 – Meta Freeletics 2; Figura 17 – Meta Freeletics 3; 

Figura 18 – Freeletics Coach; Figura 19 – Freeletics Nutrition Coach; Figura 20 – Interface Freeletics 

 

Nas telas capturadas do aplicativo Freeletics( Figuras 15, 16, 17, 18, 19, 20) 

percebemos o foco nas modificações corporais como predominantes Além disso, nos 

preocupa a adoção destes dispositivos como guias “espirituais” para os estilos de vida e 

formatação corporal referenciada na mídia. Curiosamente, os treinos ganham nome dos 

deuses da mitologia: Apolo, Afrodite, Artemis, Ares etc, e, como observamos há pouco, um 

dos treinos sugeridos tem o nome de Prometeu, aquele titã que em seu mito, teria dado a 

técnica aos homens para a salvação. Aqui neste treinamento ele assume tragicamente função 

parecida de potencializar a adoção irrefletida da técnica, que, por meio das tecnologias, 

produz um novo “herói” ciborgue, conectado e constituído de pixels e bytes. A noção de que 

por meio da obediência à máquina cada um produzirá uma versão incrementada de si também 

se exprime aqui, ladeada de grandes metas de alto desempenho, como correr uma maratona.  
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Além dos ditames de saúde e beleza sistematizados pelos aplicativos e redes sociais, 

criticamos também o fato de que liberdade e autonomia dos indivíduos, contraditoriamente, 

são subvertidas e compreendidas como adesão disciplinar aos treinadores informáticos. A 

mediação da tecnologia nestes casos pode ser problematizada, pois o funcionamento singular 

dos corpos, metabolismos e biomecânicas parece ser de algum modo reduzido às normas, 

desconsiderando avaliações e indicações dos profissionais especializados da área. O discurso 

de que todos podem atingir suas metas desde que se submetam ao disciplinamento é 

impulsionado pelas publicidades de modo perene.  

Assim, estas tutorias tecnológicas representam ameaças aos usuários incautos e aos 

profissionais diversos com suas formações desvalorizadas ou mesmo dispensadas, reduzindo 

o tratamento das individualidades e propondo práticas físicas pré-planejadas pela máquina.  

Neste caso, o conhecimento do educador físico foi implementado na máquina informática de 

modo semelhante ao que já fora embutido nas máquinas mecânicas e dinâmicas e 

equipamentos de musculação. Assim, este caso se torna representativo do modo através do 

qual a tecnologia padroniza nas máquinas os saberes humanos desenvolvidos e denota 

grandes implicações para o âmbito do trabalho, tendo já transformado e dispensado grandes 

contingentes de trabalhadores em bancos, centros de atendimento ao cliente etc, hoje 

automatizados com a inteligência artificial. Em certa medida, as máquinas projetadas para os 

exercícios e o conhecimento sobre os movimentos do corpo agora virtualizaram-se e tornam a 

prática menos supervisionada e acompanhada por profissionais, aumentando os risco de 

lesões e normatizando heteronomamaente as execuções dos exercícios sem considerar as 

singularidades dos corpos.  

 

 

5.1.2 Redes de Consumo de Lazer 

 

Ainda do lado do espectro de atividades no campo do tempo livre do trabalho, 

analisamos as redes que exprimem grande foco em atividades de lazer não esportivas. Com 

isso, percebemos alguns elementos de esportividade vinculados às atividades hedonistas 

realizadas mediante consumo de bens e serviços e socializadas em rede. As redes escolhidas 

para análise neste sub-grupo do tema lazer foram Untappd, uma rede social com foco em 

apreciadores de cervejas, e Swarm Foursquare, uma rede social com apelo ao turismo e à 

exploração territorial de estabelecimentos comerciais, por meio dos check-ins. 
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Na mais antiga dessas redes, a Foursquare, os usuários realizam check-ins nos locais 

que visitam ou frequentam como consumidores. Deste modo, ao chegar a cidades, países, 

restaurantes, aeroportos, hoteis, academias, estádios, ginásios e estabelecimentos comerciais 

de modo geral, sua localização é partilhada dentro da rede e/ou no Facebook. As chegadas aos 

locais, exibidas nas notícias das redes sociais, são colecionadas e geram pontos, medalhas e 

títulos para aqueles que se empenham em explorar e registrar as visitas, tendo sua capacidade 

de viajar, ou simplesmente conhecer novos lugares, valorizada. A ideia de ser um esportista-

aventureiro, exploradorando o mundo globalizado, indo a locais desconhecidos, longínquos, é 

operacionalizada pela intensidade e continuidade da conectividade, permitindo e estimulando, 

por via desse tipo de gamificação, a voluntariedade em tornar público o deslocamento 

individual e privado deste homem-máquina que está ligado aos satélites a informar seu 

posicionamento global. Este posicionamento, contudo, não é um posicionamento aleatório, a 

abertura seletiva para essa socialização cibercultural ocorre por interferência do sistema de 

valores permeados pelo mercado e as construções simbólicas em torno dos lugares 

fetichizados, seja na comunidade local ou global. A representação e a hierarquização dos 

valores signos (BAUDRILLARD, 2008) atribuídos pela comunidade é codificada para uma 

espécie de jogo de conquistas e medalhas obtidas por submissão às regras desta simulação 

cibercultural. Para melhor compreensão desta prática, buscamos apoio no conceito de Glocal 

(TRIVINHO, 2007). Por esta noção, compreende-se que a tecnologia permite, hoje, que ações 

dos sujeitos em plena conectividade produzam desdobramentos e imbricações entre o material 

e o digital, ligando, assim, por via de uma organicidade cibernética, o que ocorre em um só 

local e ao mesmo tempo pode ser acessado pela tecnologia de qualquer lugar, desde que se 

esteja conectado à web. Assim, não unicamente os check-ins, mas tambémas publicações nas 

redes sociais, de uma maneira geral, transformam um singelo momento da realidade, 

capturado por uma foto e compartilhado em rede, em um registro permanente com amplitude 

territorial expandida e raízes presas a uma coordenada espaçotemporal originária do evento 

singular, não mais existente; entretanto, eternizada nos bytes consumidos para esta 

instrumentalização “glocal”.  Segundo Trivinho (2007),  

 

[...] o conceito de glocal (...) nasce na vigência da cibercultura, configuração 

material, simbólica e imaginária da era pós-industrial avançada correspondente ao 

predomínio internacional da matriz digital de tecnologia, seja no âmbito do trabalho, 

seja no do tempo livre e de lazer. (,..) Seja na conversação online com alteriadades 

virtuais, seja na exploração dos dispositivos automatizados da web, seja ainda em 

outro recorte contextual do cyberspace com propriedades de ação bidirecional em 

tempo real, observa-se excessiva taxa de promiscuidade corporal entre o humano e a 

máquina (p.246). 
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Este conceito descreve este ponto de transmissão de atividades presentificadas no atual 

e materializadas no virtual. Este ponto de transmissão é exatamente um traço do homem-

máquina que descrevemos, o qual emite sinais e realiza ações de interatividade com apoio nas 

máqunas de tecnologia informacional e comunicacional, estabelecendo uma identidade virtual 

por meio de seus feitos colecionados no ciberespaço. Por, intermédio destas máquinas, 

majoritariamente modelos de computação móvel como os smartphones, as pessoas também 

recebem sinais e estímulos de outros, distantes geograficamente. Deste modo, as ideias de 

espaço e tempo, concorrentes em duas frentes de atenção da consciência, são 

significativamente modificadas. A comunidade local, como suporte e provedor de modelos, 

valores e ideais aos indivíduos, é permeada no plano global, aproximando as informações 

ainda que os recursos para obtenção destas formulações identitárias estejam distantes e 

bloqueados pelas condições sócio-históricas. Sobre o processo de globalização, concordamos 

com Severiano (2007), ao assinalar que “[...] ocorreu uma generalização e intensificação da 

racionalidade capitalista, baseada no princípio da calculabilidade e apoiada nos recursos da 

ciência, tecnologia e, mais recentemente, da informática” (p. 255). Assim, os princípios de 

organização social e produtiva da economia capitalista foram impostos, transcendendo “[...] 

mercados, fronteiras, regimes políticos e projetos – tanto ao nível nacional, regional, quanto 

local” (p. 255). Em suma, 

 

essa expansão apesar de provocar amplas mudanças nos mais diversos setores da 

sociedade, não imploca uma ruptura nem, muito menos, um estabelecimento de uma 

nova ordem social, mas consiste sim numa reprodução ampliada, em escala global, 

da ordem capitalista. Suas formas de organização, de produção, distribuição, troca e 

consumo permanecem baseadas numa economia de mercado que se tornou 

extremamente fortalecida, engendrando um ‘consumismo’ generalizado, ao mesmo 

tempo em que segmentado, além do que muitíssimo mais intensificado (p. 255).  

 

Severiano (2007) também elucida as diferenças entre processos de globalização, 

relativos mais aos aspectos econômicos e tecnológicos,  e os processos de mundialialização, 

tratando-se mais da esfera da cultura que, além de “[...] expresar o processo de globalização, 

também implica uma ‘concepção de mundo’, no interior da qual convivem, também, outros 

universos simbólicos diferenciados”, permeando “[...] o conjunto de manifestações culturais” 

(p. 260). Deste modo, o processo de mundialização “[...] implica sempre em um padrão 

civilizatório que comporta um universo de símbolos partilhados mundialmente por sujeitos 

situados nos mais longínquos lugares do planeta. Esse universo de símbolos é constituído por 

objetos-signos de consumo, que engendram novos referentes de identidade”(p. 260). Assim, 
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acreditamos que os signos de esportividade se configurem também propulsionados por estes 

processos situados no âmbito do mercado globalizado, “implicando todo um conjunto de 

novos valores, um tipo de ética e um modo de conduta, que se vinvulam, inextrincavelmente, 

às forças dominantes do sistema em marcha” (p. 261). 

Articulado pelo conceito de glocal e as explicações providas por Severiano (2007) 

acerca dos processos de globalização e mundialização, identificamos o fato de que este 

agenciamento das tecnologias digitais faz-nos migrar parcialmente ao ciberespaço e por ele 

ser constituído segundo as proposições identitárias alinhadas com o lucro do sistema de 

produção (pós)-industrial capitalista.  

Além da questão descrita, relacionamos esta prática no Swarm Foursquare ao conceito 

de ócio e consumo conspícuo de Veblen (1969), que nos fala de uma afirmação de autoridade 

economicamente chancelada, obtida mediante as práticas de lazer ou ocupação do tempo livre 

com um tipo de consumo “publicizado” e legitimador de posições de classes superiores. 

Segundo ele, a “[...] base sobre a qual a boa reputação em qualquer comunidade industrial 

altamente organizada finalmente repousa é a força pecuniária; e os meios de demonstrar força 

pecuniária e, mercê disso, obter ou conservar o bom nome, são o ócio conspícuo e um 

consumo conspícuo de bens” (p. 88). Adorno (1998) endereça críticas ao pensamento de 

Veblen, por considerar que este “[...] defende a supremacia da técnica. Na sua opinião, 

progresso significa concretamente a adaptação das formas de consciência e de ‘vida’, 

enquanto esferas de consumo, à técnica industrial” (p. 72). Adorno (1998) reconhece, 

entertanto, o Marxismo como uma das fontes do pensamento vebleniano e identifica 

semelhanças entre os conceitos de fetichismo da mercadoria e consumo conspícuo, afirmando 

que sua “[...] ideia de um consumo que ocorre não em função de si mesmo, mas basicamente 

como um reflexo das qualidades sociais dos objetos de troca, é parente da teoria marxista do 

caráter fetichista da mercadoria” (p.72).  

Acerca do consumo contemporâneo, a perspectiva de Severiano (2007) é de que este 

está duplamente fetichizado: ocultando objetivamente as condições sociais de exploração dos 

homens no processo de produção da mercadoria e, subjetivamente, os desejos e ideais dos 

indivíduos. Assim, “[...] estão alienadas na mercadoria não apenas as relações sociais de 

produção, mas a própria subjetividade humana, na medida em que atualmente são os próprios 

objetos e serviços de consumo que fornecem significados ao homem” (SEVERIANO, 2013, 

p. 278). Em contribuição a esta discussão, segundo Baudrillard, o sistema de produção das 

mercadorias e serviços obedece a uma hierarquia estabelecida com base em imagens de 

marcas mediante as quais valores distintivos de prestígio social são associados aos produtos e, 
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neste caso específico de nossa análise, também aos locais de comércio e serviços. Sobre esta 

transformação dos processos objetivos e subjetivos relacionados à produção industrial, na 

qual “[...] a noção de utilidade é substituída pela produção de valores” (BAUDRILLARD, 

2008), o pensador francês acentua que 

 

a noção de utilidade, de origem racionalista e economista, tem portanto de rever-se 

segundo uma lógica social muito mais geral em que o desperdício, longe de figurar 

como resíduo irracional, recebe uma função positiva, substituindo a utilidade 

racional numa funcionalidade social superior e se revela, no limite, como a função 

essencial – tornando-se o aumento da despesa, o supérfluo, a inutilidade ritual do 

“gasto para nada”, o lugar de produção de valores, das diferenças e do sentido – 

tanto no plano individual como no plano social. (p. 40) 

 

No mundo simulado do aplicativo, os territórios explorados são significados e 

pontuados para uma elaboração de uma identidade que exibe suas expedições, valorizando-se 

pelo tempo livre disponível e a potência financeira para patrocinar estes empreendimentos a 

fim de se tornar conhecedor do mundo, desde a cultura local aos icônicos sítios de visitação 

do mundo. Expressar-se nas redes sociais mediante a “publicização” dos lugares visitados 

torna-se um campo de desenvolvimento das biografias constituídas destes “desbravadores” 

dos locais guiados pelo fetiche dos lugares e pela ludicidade promovida pela tecnologia. 

Assim, viajar e entregar-se à aventura de descobrir os locais signica e simbolicamente
47

 

cultuados em “missões exploratórias” comporta um caráter de prestígio pecuniário. 

Baudrillard (2008) também contribui para nosso entendimento destas realidades tensionadas 

pelas comunicações de massa e, mais atualmente, de rede, ao ensinar que 

 

[...] as comunicações de massa não nos oferecem a realidade mas a vertigem da 

realidade […] Vivemos desta maneira ao abrigo dos signos e na recusa do real. 

Segurança miraculosa: ao contemplarmos as imagens do mundo, quem distinguirá 

esta breve irrupção da realidade do prazer profundo de nela não participar. A 

imagem, o signo, a mensagem, tudo o que consumimos, é a própria tranqüilidade 

selada pela distância ao mundo e que ilude, mas do que compromete, a alusão 

violenta ao real (p. 25-26) 

 

Desta maneira, com este simulacro da realidade, mais potente do que a própria 

realidade, duplica-se o campo de expressão deste consumo e ócio conspícuos, o mundo virtual 

registra e eterniza as marcas conquistadas e as simboliza com medalhas e insígnias, 

                                                           
47

 Para Baudrillard, os valores simbólicos são da ordem do dom, e os sígnicos obedecem às produções industriais 

impulsionadas pela publicidade como uma hierarquização das marcas no mercado, promovendo as distinções 

entre produtos e serviços mercantilizados da cultura. Deste modo, percebemos que o locais visitados têm suas 

cargas simbólicas capturadas pelas propagandas e redirecioandas em seus aspectos sígnicos, ou seja, o turismo 

e a visitação de locais comerciais e culturais, sobre a qual a rede social se organiza, passa por uma organização 

sistematizada segundo os valores de prestígio e notabilidade já comportados no mercado do lazer. 



329 
 

 

premiando aqueles mais afortunados de tempo e dinheiro que se entregm ao “jogo” desta rede 

social. Em seguida, observamos, nas figuras 24 e 25, os incentivos a publicar como check-ins 

os lugares de onde os usuários desta rede se aproximam e frequentam.  

 

Figura 21 – Swarm Foursquare Bar 

 

 

Figura 22 – Swarm Foursquare  desbloqueio de badge 

 

O aplicativo Swarm Foursquare, apoiado na  localização do GPS, permitiu que os 

indivíduos publicassem onde estavam localizados, deixando transparecer o culto destinado 

àquele local, segundo valores constituídos pela cultura “glocal”, ou seja, a atribuição de 

notoriedade e prestígio num âmbito local e global, articulados pelas implicações da 

globalização instensificada pela comunicação. Embora as publicações estejam concentradas 

na divulgação do local, é possível supor as atividades clamadas para a valorização nos check-

ins em aeroportos, restaurantes variados, estádios e locais associados ao lazer. Assim, 

percebe-se que viajar, frequentar seletos lugares para momentos de lazer, estar em distintas 

partes da cidade, do país e do mundo requer considerável disponibilidade de tempo liberado 

das necessidades da produção, adicionada ao componente econômico, ambos aspectos 

restritivos e, portanto, com carga distintiva elevada. Deste modo, as postagens deste tipo 

comunicam algo relativo à condição socioeconômica daqueles que se manifestam por via 

daquela rede social, clamando estilo, sofisticação, elegância, esportividade etc para suas 

identidades.  

Nas telas capturadas do aplicativo, percebemos os traços de esportividade em alguns 

pontos como: o acúmulo de moedas, o placar exibindo a posição do usuário em comparação 

aos seus amigos, e os seus pontos são calculados baseando-se nos check-ins realizados, os 

lugares diferentes visitados e algumas outras conquistas conseguidas mediadas pelo domínio 

das regras do jogo com o aparelho. Desta maneira, check-ins e outras atividades são 
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registradas e computadas para construção de seu perfil. Um mapa, como mostra a figura 

abaixo, tem pontos marcados para os lugares visitados e isto se constitui como um distintivo 

assemelhado aos territórios explorados/conquistados para este tipo de perfil de redes sociais, 

registrando os lugares por onde você passou. O placar, o pódio e o ranquemaento 

compartilhado permitem que atribuamos a este elemento elevado grau de esportividade 

significada tecnologicamente. Nas figuras 23 e 24, observamos o arranjo das informações dos 

usuários, mostrando suas explorações geográficas com caráter socioeconômico, e gerando 

pontuações nesta interatividade competitiva simulada. 

 

 

Figura 23 – Interface Perfil Foursquare; Figura 24 – Placar e ranquemaento do Foursquare 

 

Com um princípio parecido, a rede social Untappd é projetada para compartilhar 

experiências de consumo de produtos que são tratados como especiarias nos dias de hoje. 

Com a abertura dos mercados globais, as produções de cerveja tornaram-se mais facilmente 

“publicizada” e o conhecimento sobre estes produtos desenvolveu-se amplamente, 

possibilitando às pessoas um universo de experimentações dos referidos produtos. Assim, esta 

participação neste “jogo simulado” é possível desde que estejamos dispostos a participar deste 

mercado em que as distintividades demostradas em seus perfis se baseiam na capacidade de 

dispender esforços econômicos, adquirindo produtos comercializados como preciosidades. Os 

valores sígnicos e simbólicos que impulsionam os valores de troca destes produtos 

comercializados, por vezes, com o signo da artesania, exaltam a unicidade do produto, 
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reforçando o componente simbólico apoiado no dom, especialidade do processo 

tradicional/familiar de produção. A singularidade, especificidade e a raridade/escassez 

convertidas em um número reduzido de exemplares transforma-se em grande valor atribuído 

aos produtos.  

O consumo fetichizado destes produtos, classificados segundo um código de valores, é 

estimulado em um modelo de jogo em que sua performance como conhecedor/explorador 

destas bebidas é compartilhada, desenvolvida e, segundo avaliamos, esportivizada. Como 

expressão desta esportividade, podemos citar o modo como “feitos afortunados e vitoriosos” 

nestas redes sociais parecem equiparar-se a jogadas realizadas ou escores e pontuações 

adquiridas como produto de uma destreza e habilidade desenvolvidas pela 

prática/treinamento. Nestas redes sociais, os locais de consumo também podem figurar como 

um fetiche adicional; assim, além da “aura” em torno da bebida selecionada por sua marca 

distintiva, valoriza-se e pontua-se neste jogo também o contexto  temporal e espacial do 

consumo. Deste modo, a conquista de alguns dos badges (insígnias), como fruto da dedicação 

ao jogo, é condicionada a realizar feitos “extraordinários” de acordo com critérios como 

variedade de lugar, das cervejas, frequência e quantidade de cervejas em determinado período, 

dentre outras “marcas” a serem “quebradas”, registradas e premiadas. Por exemplo, os 

usuários são premiados por: fazer check-ins em três bares diferentes na mesma noite, beber 

cervejas de cinco variados países, experimentar dez cervejas da Inglaterra, Japão, Austrália 

etc, beber cinco cervejas em parques temáticos, aeroportos, praias etc., consumir cinco 

cervejas antes do meio-dia, depois das 10pm em dias de semana (weekday warrior), depois de 

2am, 30 cervejas diferentes em um mês (Power month) e experimentar dez cervejas distintas 

em sequência (Playing the field) dentre algumas outras especificidades. Em cada modalidade 

de pontuação, níveis graduais são ofertados como meio de pontuar mais, continuando a 

jornada aventureira, explorando o universo das cervejas, neste caso, especificamente. Nas 

figuras 28 e 29, observamos um perfil com um escore de interatividade na rede e o exemplo 

da exploração de lugares como geradora de reconhecimento na rede.  
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Figura 25 – Perfil de usuário Untappd; Figura 26 – Insígnias no Untappd 

 

 

Nesta rede social, curiosamente, todos os perfis inicialmente são públicos e é possível 

acompanhar os acontecimentos compartilhados no âmbito local, próximo ao usuário, e no 

concerto global, mostrando cidadãos do mundo globalizado compartilhando suas experiências 

com as bebidas consumidas. Cada perfil ostenta o número de cervejas bebidas e mostradas 

nos aplicativos, discriminando quantas são singulares, estabelecendo, assim, dois campos de 

performance nesta atividade de consumo. Nesta rede social, organizam-se vários tipos de 

ranqueamentos, como top drinkers, top rated beers, top rated breweries, trending beers, 

trending breweries, como nos indica a captura de tela abaixo com as modas e mais recentes 

indicações (Figuras 30 e 31). 

 

 

Figura 27 – Trending and top products and places; Figura 28 – Insígina da variedade 
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 Percebe-se, pela estrutura do aplicativo e sua capacidade de integrar esta comunidade 

global de consumidores de cerveja, que tendências, produtos e locais são organizados como 

portadores de significados cultuados, de acordo com as avaliações atribuídas. Assim, 

evidenciamos o modo interativo e influente para as ações dos participantes deste “jogo” de 

conquistas. Deste modo, critérios como variedade, frequência, quantidade, local, ponto de 

venda, estilo de cerveja e os produtores são contabilizados de modo a sugestionar aos usuários 

da rede caminhos para constituir suas “reputações” neste específico segmento do mercado. As 

fotos das garrafas e copos de cerveja funcionam como um ato de comprovação da veracidade 

do consumo exercitado e valorizado. Em vez de “likes” ou curtidas, os “esportistas” da 

cerveja fazem brindes às atividades de seus amigos e são estimulados a interagirem com os 

amigos, comentando e “brindando” para adquirir certas “medalhas” de sociabilidade.  

 

 

5.1.3 Redes de Sociabildiade Tecnológica 

 

Dentro do espectro constituído para direcionar as análises deste estudo, naquela faixa 

com foco no que escolhemos chamar de “sociabilidade tecnológica”, buscamos nas redes 

Facebook e Instagram características a serem descritas e discutidas do ponto de vista das 

manifestações de esportividade. Consideramos essas redes com grande foco na atualização e 

acompanhamento de novidades, sejam elas de amigos, celebridades ou acontecimentos, 

partindo de fontes “especializadas”, empresas de comunicação social, publicitária ou 

jornalístca, formadas por equipes de profissionais das mídias ou de usuários ordinários das 

tecnologias.  

Origem de um grande conglomerado tecnológico contemporâneo, a rede Facebook, 

criada em 2007, desenvolveu-se numa época quando os acessos à internet majoritariamente 

aconteciam de pontos fixos de conexão. Com o desenvolvimento dos microprocessadores de 

informações nos aparelhos celulares, acompanhou-se a gradual migração das conexões para a 

telefonia móvel, momento de união entre a informação e a comunicação que possibilitaram a 

aceleração das interatividades Como parte deste movimento de conectividade onipresente, 

vigente 24/7 no cotidiano atual, o aplicativo Instagram foi comprado pela corporação 

Facebook e, hoje, ambas são redes-destino de compartilhamentos, por vezes simultâneos 

realizados entre redes, entre Instagram e Facebook, ou entre outros aplicativos e estas redes, 

hoje “habitadas” com números recordes de usuários.  
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Ao longo de sua evolução, as interações no Facebook, anteriormente com forte caráter 

intimista, entre conhecidos e amigos, foram adicionadas às relações com as empresas e 

celebridades no formato de páginas, com estrutura e funcionalidades ofertadas para 

divulgação publicitária contratada por meio de pagamento à rede, de acordo com o alcance 

pretendido das publicações patrocinadas. As postagens feitas pelos usuários, com o tempo, 

passaram a suportar texto, hipertexto (links), fotos, áudios, vídeos e, assim, acompanha-se o 

que é postado por aqueles com quem se guarda conexão, seguindo perfis pessoais, 

profissionais, empresariais etc.  

Neste ambiente, temáticas diversificadas são expostas como publicação ou 

compartilhamentos. Entre as distintas postagens de temáticas, os signos de esportividade são 

parte recorrente delas, oriundas de outros aplicativos ou fotos ilustrativas das atividades 

físico-esportivas, capturas de telas comprobatórias de “recordes” e notáveis façanhas. Uma 

grande diferença entre os perfis do Facebook e do Instagram está em sua capacidade de 

manter conexões. Enquanto no primeiro os usuários fazem a escolha por uma página 

(comercial) ou um perfil pessoal, no Instagram, não há esta distinção, de tal modo que os 

perfis estão igualmente habilitados a ter um número infinito de seguidores, tornando esta 

plataforma uma das “sedes” dos blogs pessoais patrocinados por empresas. Com isso, a noção 

de indivíduo S/A e de marcas/empresas personificadas, interagindo como pares, se difunde 

neste espaço, com foco principal em imagens e vídeos.  

Consideramos que parte da competitividade destas redes reside nos esforços para a 

acumulação de seguidores e ampliação do alcance das publicações, sendo a visibilidade e o 

reconhecimento parte da recompensa e tendo a monetização como ponto máximo de 

valorização. A visibilidade torna-se critério de avaliação e as redes potencializam a confusão 

entre espaços privados com discursos e retóricas próprias da publicidade. Observamos na 

figura 29, o relatório de visualizações de nossas postagens na modalidade “efêmera” de 

publicação, a qual permanece disponível para visualização apensa durante 24 horas, 

remetendo os usuários a verificarem o alcance de suas postagens.  
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Figura 29 – Relatório de visualizações no Instagram 

 

 

Acima, é possível observar quantas e quais pessoas visualizaram as mensagens 

emitidas por esta ferramenta do Instagram que também está no aplicativo Whatsapp e no 

Facebook. Deste modo, o alcance das publicações pode ser contabilizado tal como evidencia 

que 131 pessoas fizeram contato visual com a postagem realizada. 

Com isso, observamos que existem serviços e recursos, para aqueles que têm a 

disponibilidade financeira, objetivando alavancar as publicações, sejam elas de pessoas ou de 

empresas, ambas em busca de capitalizar formal ou informalmente nesse mercado. A seguir, 

percebemos que este mercado movimenta o desejo de popularidade das pessoas ou as 

necessidades de empreender seus negócios, ancorados nos mais diversos serviços. 

Visualizações, curtidas, comentários e compartilhamentos tornam-se objeto de mensuração e 

venda, ao promover os perfis em busca de visibilidade no comércio online, que tem 

participação de aspirantes a influenciadores digitais, e personalidades constituídas muitas 

vezes, unicamente nas redes sociais por meio do apoio dos mais diversos conhecimentos 

técnicos. Nesta prática, em busca de potencializar as publicações, identificamos a 

disponibilidade financeira de pagar pelas “curtidas” como uma vantagem comercializada, 

denunciando, também neste campo, a desigualdade e a realidade de que não há fair play nesta 

competitividade. Deste modo, simulam-se também, por via do poder do capital, as 

“viralizações”, retirando, assim, o caráter de espontaneidade. Além disso, é comum também a 

comercialização de perfis com muitos seguidores para empresas ou indivíduos s/a com 

pretensões de investir na monetização ou profissionalização das interatividades virtuais, 
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tornando-as um negócio. Nas sfiguras 33 e 34, mostramos o mercado em torno das “curtidas” 

e dos seguidores.      

 

 

Figura 30 – Publicidade de venda de curtidas 1; Figura 31 - Publicidade de venda de curtidas 2. 

 

Sobre essa característica do viral, nos apoiamos nas ideias de Han (2014) em sua obra 

A sociedade do Cansaço, para melhor compreensão sobre este fenômeno, entendido como 

portador de uma violência. Segundo ele, 

 

é uma violência viral, aquela da rede e do virtual. Uma violência da aniquilação 

suave, uma violência genética e de comunicação; uma violência do consenso. Essa 

violência é viral no sentido de não operar diretamente, através de infecção, reação 

em cadeia e eliminação de todas as imunidades também no sentido de que atua em 

contraposição à violência negativa e histórica através de um excesso de positividade, 

precisamente como células cancerígenas, através de uma proliferação infinita, 

excrescência e metástase. Há um parentesco secreto entre virtualidade e viralidade 

(P.12-13).  

 

  Inúmeras vezes as postagens solicitam a interatividade do público, oferecendo brindes 

ou sacrifícios pelas metas atingidas, contabilizadas por número de likes, comentários e 

compartilhamentos. Ex.: “Para cada comentário, farei um abdominal”, “se essa postagem 

chegar a marca de mil likes, publicarei um vídeo fazendo...”, “compartilhe este post em modo 

público e marque três amigos e participe de um sorteio de...” são postagens recorrentes que 

convidam à sociabilidade tecnológica. Nelas, percebemos os cuidados com a melhoria da 

visibilidade e da interatividade, da qual, indivíduos e empresas dependem, no ciberespaço. A 

estrutura ciberespacial favorece o tratamento de dados quantitativos e, facilmente, se 

conseguem relatórios de performance das postagens, tornando o marketing digital um meio 
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poderoso na transformação de anônimos e empresas desconhecidas em modelos lucrativos de 

negócios. Outra ideia do pensador coreano sobre as “curtidas” é encontrada em seu escrito 

sobre a “Sociedade da Transparência”. Em suas palavras, ele defende o entendimento de que 

 

é significativo que o Facebook se negue coerentemente a introduzir um Emotion de 

dislike Button. A sociedade positiva evita todo e qualquer tipo de negatividade, pois 

esta paralisa a comunicação. Seu valor é medido apenas pela quantidade e 

velocidade da troca de informações, sendo que a massa de comunicação também 

eleva seu valor econômico e vereditos negativos a prejudicam. Com like surge uma 

comunicação conectiva muito mais rápida do que com o dislike. Transparência e 

verdade não são idênticos (HAN, 2017, p. 24).       

 

Essa sociedade positivada nos remete às reflexões frankfurtianas já contidas na 

“Dialética do Esclarecimento”, elaboradas por Adorno e Horkheimer (1991):  

 

De antemão, o esclarecimento só reconhece como ser e acontecer o que se deixa 

captar pela unidade. Seu ideal é o sistema do qual se pode deduzir toda e cada coisa. 

(...) A multiplicidade das figuras se reduz à posição e à ordem, a história ao fato, as 

coisas à matéria. A lógica formal era a grande escola da unificação. Ela oferecia aos 

esclarecedores o esquema da calculabilidade do mundo. (...) O número tornou-se o 

cânon do esclarecimento. (p.22) 

 

As publicações marcadas com as hashtags (#) possibilitam acessar as postagens da 

rede filtrando pelas temáticas escolhidas pelos perfis. Deste modo, os indivíduos podem criar 

marcações inéditas, arranjando filtro único para se achar todas as postagens com aquela 

segmentadora marcação, ou se afiliar à “movimentos”, temáticas, clamando pertencimento 

àquele universo. Para nossa pesquisa este acesso via hashtags, é importante para a exploração 

do ambiente em rede interativa por meio das marcações, deste modo, sendo direcionado às 

postagens pertinentes à temática da esportividade e como essa esportividade tem sido 

manifestada nas redes. Nos caminhos trilhados nas redes Instagram e Facebook, em meio a 

tantas publicações tematizando praticamente tudo, somos guiados aos traços sígnicos da 

esportividade nesse passeio flanêur, despropositado, deixando-nos descobrir e perceber as 

recorrências associadas às atividades físicas e esportivas.   

Nas manifestações dadas a público, identificamos postagens possibilitadas pelas novas 

tecnologias de transmissão da informação. Assim, treinamentos e práticas corporais são 

transmitidas em tempo real, contando com a interação daqueles telespectadores nas redes, 

acompanhando como torcedores ou observadores, dando vazão ao voyeurismo e ao 

exibicionismo potencializados pelas redes. Como redes destino de outras redes sociais, 

entretanto, mais segmentadas ou aplicativos utilizados, estas comportam também algumas 
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outras atividades, por vezes, relatadas com características na cultura competitiva do esporte. 

Os feitos, façanhas e recordes individuais, não necessariamente esportivos, são assim 

partilhados com o público, estabelecendo as identidades virtuais mediadas pela tecnologia nas 

produções de imagem, transmissão destas e a interatividade que ela promove. Nas figuras 32 e 

33 em sequência, observamos a celebração de algumas conquistas e a sugestão de que o 

empreendedorismo conquista sonhos e realizações com #liberdade, assim, desde que 

tenhamos a motivação e coragem, nossos sonhos de sucesso financeiro serão realizados ao 

patamar de trilionários.    

 

Figura 32 – Conquistas do empreendedor; Figura 33 – Luxo, motivação e lifestyle: negócios trilionários 

conquistados via empreendedorismo. 

 

Nestas postagens públicas, reconhecemos o elemento da esportividade transposto em 

outras searas, como observamos nas figuras em seguida. Além das atividades corporais 

adotadas como estilo de vida, o ideário do esporte se propaga como prática da gestão de si. 

Com efeito, os relatos de superação de marcas e estabelecimento de novos recordes, ainda que 

fora do campo da cultura do movimento, do qual esporte e ginásticas fazem parte, retratam de 

modo esportivizado os feitos realizados, fazendo as vidas das pessoas emanarem no 

ciberespaço significados fascinantemente mistificados pela aura esportivizada. Na figuras 34 

em seguida, observamos o estímulo de que o tempo livre seja definitivamente ocupado com 

mais trabalho para que, assim, as vitórias sejam celebradas. Na figura 35, observamos os 
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rankings esportivizados nas empresas e a gratidão por poder “jogar” e ocupar um lugar no 

pódio.    

 

 

Figura 34 – Tempo livre para realizar sonhos; Figura 35 – Ranking de trabalho #top.  

 

Sobre as publicações ligadas, ao mundo envolto ao ideal fitness, no qual há a 

valorização do esforço físico e da formação corporal em estéticas esportivizadas, percebemos 

a maquinização das práticas realizadas com desafios propostos ao público, projetos de 

engajamento com vistas à obtenção de uma melhor condição de saúde, comumente associada 

à beleza e à magreza do corpo idealizado do atleta. Deparamos inúmeros desafios e projetos, 

como cem dias de burpees (movimento realizado em treinos de crossfit e outros), 

30wholedays (trinta dias comendo alimentos integrais), Projeto Carol Buffara (musa fit), 

projeto maromba, fit, verão etc. Estes são alguns propósitos planejados, cuja realiazação passa 

pela socialibilidade tecnológica.  

Deste modo, as postagens parecem prestar conta publicamente da dívida contraída pela 

organicidade dos corpos, naturalmente cobertos de camadas adiposas e maquinicamente 

trabalhados nesta saga “publicizada” contra a natureza que nos constitui. Dezenas de milhares 

de postagens denotam a marcação “treino pago/ tá (sic) pago” e parecem evidenciar este 

sentimento de débito com as idealizações, cobrando do corpo parcelas diárias de esforço 

direcionado ao que se projeta para si. Assim, percebe-se a atualização contínua destas 

jornadas, feita em relação às promessas programadas de modo maquinal, visando às metas 

calculadas, levando em consideração as novas ciências, percentuais e índices que tomaram o 
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corpo como objeto ressignificado em números. Deste modo, as pessoas se apropriam do 

conhecimento produzido e amplamente divulgado sobre os estados de saúde/condicionamento 

do corpo.  

A linguagem tecnocientífica passa a fazer parte do vocabulário das pessoas, 

preocupadas com índices de massa corporal, percentuais de gordura corporal, idade 

metabólica, além das medidas do corpo e controle do peso idealmente almejado. Sobre a 

Dominação do Corpo no Mundo Administrado e a ambivalência das práticas, mescladas de 

sacrifíco e de satisfação, Ramos (2004a) assinala que “[...] o indivíduo deve, para sobreviver, 

renunciar a si próprio, sacrificar-se e, por que não, internalizar e transformar este sacrifício e 

esta renúncia numa forma absurda – mas a única possível nas atuais condições – de 

satisfação” (p. 41). Assim, este caráter contraditório da adoção das práticas esportivizadas é 

observado nas publicações que, por um lado, evidenciam a volutariedade de “publicizar” e 

submeter o corpo às dominações maquínicas e, por outro, exprimem um discurso exaltando o 

sofrimento e a capidade de experienciar as dores.  

De modo semelhante, cada esporte ou prática corporal difunde uma linguagem técnica 

específica e as postagens, por vezes, parecem comunicações internas para aqueles que 

partilham do mesmo segmento da cultura corporal mercantilizada. A não compreensão dos 

termos específicos das modalidades informa sobre a relativa exclusão daqueles que não 

pertencem à comunidade e não entendem da prática legitimada cientificamente. Assim, apesar 

de especializada, a linguagem aprendida nos cículos de praticantes e a ele apenas inteligível 

por vezes, é utilizada e publicada na rede com grande efeito de distintividade de quem dela se 

apropria. Deste modo, squats, pace, pull-ups, cutting, bulking e outros termos são utilizados 

para demarcar a prática escolhida e exercitada também no âmbito da sociabilidade 

tecnológica. 

 Ainda no que se refere às atividades da cultura física, hoje fortemente representadas 

pela ideia do fitness, é comum encontrarmos postagens que evidenciam as transformações dos 

corpos em imagens e em números. Deste modo, a ideia de aperfeiçoamento de si é 

comumente valorizada como capacidade de controle sobre os desejos, submissão do orgânico 

aos planos racionalmente traçados em busca desta “versão melhorada” de cada praticante.  

Sobre a exposição, Han (2017) também contribui para nosso entendimento acerca 

desta, bem como da exploração das imagens, tais como mercadorias em exposição. Segundo 

ele,  
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[...] o excesso de exposição transforma tudo em mercadoria (...) a economia 

capitalista submete tudo a coação expositiva, e só, a encenação expositiva que gera 

valor (...) a coação expositiva leva a alienação do próprio corpo, coisificado e 

transformado em objeto expositivo, que deve ser otimizado (...)  Exposição é 

exploração (...) O valor expositivo depende sobretudo da beleza aparência. Assim, a 

coação por exposição gera uma coação por beleza e por Fitness; a operação beleza 

tem como objetivo maximizar o valor expositivo (p. 20-1). 

 

 

As formulações matemáticas, as estatísticas e as razões (no sentido de taxas e 

proporções) se acumulam para clamar o estatuto de algo  extraordinário aos feitos: n 

quilogramas perdidos por mês, quilômetros por hora, treinos por dia, calorias conforme a 

refeição, repetições por minuto etc. O controle racional sobre os processos é mostrado e por 

vezes as publicações têm o caráter de um relatório tecnocientífico, monitorando 

cuidadosamente a performance a ser sempre melhorada.  

A esportividade como estilo de vida é exaltada nas escolhas das práticas variadas. 

Deste modo, esportes de aventura, de enfrentamento da natureza, competitividades contra si, 

contra outros e também o modelo de vida fitness, unindo saúde e beleza ganham expressão no 

ciberespaço, atribuindo às pessoas determinação, resistência e capacidade de dominar os 

próprios impulsos. Além disso, cada prática está permeada de fetichizações, operadas em 

acordo com o universo partilhado para a prática.  

Compreendemos que, muito além da imagem, existe um aparato de suporte 

tecnocientífico que produz a imagem e a valoriza. Indexadas pela imagem, estão técnicas que 

são direcionadas aos corpos, reproduzindo-os imageticamente em algo planejado em que tais 

condicionamentos permanecem velados pelas estéticas dominantes, habituando e eliminando 

qualquer estranhamento ou afetação pelas repetições que nos dessensibilizam para a 

maquinação. Assim, a barbárie acomoda-se e conduz à violência objetiva e subjetiva sobre o 

humano. Também a este respeito, Adorno e Horkheimer (1991) se manifestaram: 

 

O preço que os homens pagam pelo aumento de seu poder é a alienação daquilo 

sobre o que exercem o poder. O esclarecimento comporta-se com as coisas como o 

ditador se comporta com os homens. Este conhece-os na medida em que pode 

manipula-los. O homem de ciência conhece as coisas na medida em que pode faze-

las. (...) Nessa metamorfose, a essência das coisas revela-se como sempre a mesma, 

como substrato da dominação. Essa identidade constitui a unidade da natureza. 

(p.24) 

 

A performance e a eficiência do homem em maquinizar-se são exaltadas, apesar da 

violência imposta. Assim, as publicações comumente relatam dor, privação, disciplina e 

sacrifícios, transformando o controle racional de cada um em algo maquínico. As telas dos 
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equipamentos misturam-se às fotos dos corpos lapidados e os números dos feitos 

extraordinários informam ao público a potência daquele corpo e suas especificidades. Como 

visto na sequência, alguns perfis são inteiramente dedicados à formação destas identidades 

esportivizadas, colecionando marcas, treinando para a superação ou para conquistas que 

signifiquem a adequação e a preparação para as adversidades ou adversários, nas competições 

estimuladas pelo ideário neoliberal. 

  Na tela seguinte, observamos um exemplo desta dedicação em torno da feitura de um 

perfil na rede, dedicado ao estilo de vida esportivizado. Em seguida, nas figuras 36 e 37, 

observamos também intenso partilhamento de telas com significativas representações do 

esportista maquinizado e os novos alimentos produzidos em laboratórios e industrias 

“aliméticas/nutracêuticas” (QUEIROZ NETO, 2013) com redução do sabor da comida, antes 

preparada com base na cultura culinária.  

 

   

Figura 36 - Telas, transformações, medalhas e corridas; Figura 37 - Dia de supermercado. 

 

Ao descrever as práticas, algumas pessoas detalham aspectos técnicos do treinamento, 

dando um ar especializado e profissional, constituindo uma narrativa sobre a jornada à 

academia, aos locais de prática e sobre as dificuldades enfrentadas de modo vitorioso. Ao 

serem rotinizadas, essas práticas de lazer são revestidas da seriedade e do compromisso do 

trabalho. Às vezes, a sociabilidade tecnológica exercida por meio dessa esportividade, implica 

uma difusão dessas obrigações para com o ideal de saúde e estética adquirido via adoção das 

práticas esportivizadas. Deste modo, diariamente, ou até mesmo em maior frequência, as 
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pessoas demonstram seus empenhos e comprometimentos com seus corpos-rascunho (LE 

BRETON, 2011a).  

Tendo foco nos fins, os meios se transformam em meros instrumentos a lapidar o 

corpo, tensionando, contraditoriamente, a saúde mental e física daqueles que se aplicam aos 

treinamentos sem respeitar os limites humanos. Corroborando esta ideia, Ramos (2004a) 

assinala que “[...] o principal ponto de tensão entre indivíduo e sociedade se encontra na 

dominação do corpo” (p. 17). Assim, perdem-se a leveza, a espontaneidade e a liberdade 

anteriormente experimentadas com o lúdico. O fitness e a estética esportista como fins em si 

podem também ocasionar uma irresponsável adoção de metodologias, justificadas pela 

racionalidade instrumental, continuamente em busca de eficiência e eficácia. Assim, algumas 

dietas “milagrosas”, substâncias ilícitas, fármacos não regulamentados pelas agências de 

saúde e acompanhamento de “profissionais” não qualificados podem pôr em risco a vida 

daqueles que anseiam pelos resultados rápidos. Entre os recursos mercadológicos disponíveis 

para levar os corpos às suas performances desejadas e racionalmente calculadas, estão os 

suplementos alimentares, produtos aliméticos e nutracêuticos descritos em estudo anterior 

(QUEIROZ NETO, 2013). A publicidade produzida para os meios de comunicação de massa 

opera especialmente na produção do sentimento de culpa para mobilizar os indivíduos ao 

consumo dos produtos e serviços do mundo fitness e, hoje, a linguagem publicitária difunde-

se também nas comunicações individuais dirigidas ao ciberespaço. Segundo Ramos (2004a) 

“[...] a punição e a vergonha devem se manifestar antes mesmo da transgressão, e o indivíduo 

já estaria consciente do pecado, da doença ou do ócio como paixões proibidas em si, por si e 

nos outros, pelos outros” (p. 44). Sobre a culpabilização como processo de alienação, ele 

considera que “[...] quanto mais se desdobra e se cutuca as culpas particulares, mais se afasta 

do questionamento da ordem social; quanto mais se proclama que a culpa é da culpa, menos 

responsável se torna o todo”( p. 45). Com isso, julgando relevantes as palavras de Foucault 

relevantes para a compreensão dos processos de dominação sobre o indivíduo e, o corpo, 

especificamente, Ramos (2004a) registra que “os interditos sociais tornam-se interditos 

individuais”( FOUCAULT apud RAMOS, 2004, p. 45). 

Tal como se pode ver na imagem anterior, as lojas de suplemento podem ser tratadas 

como supermercados, vendendo produtos de laboratórios para a nutrição dos corpos com o 

controle total dos nutrientes a serem absorvidos pelo corpo com a ingestão. Sacrifica-se, com 

efeito, a experiência prazerosa da degustação dos alimentos em nome da finalidade do 

controle racionalmente empreendido e calculado, visando à performance e os resultados 
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esperados. Do ponto de vista da aplicação da racionalidade instrumental sobre o lúdico, 

podemos fazer um paralelo com o a alimentação e perceber um empobrecimento destas 

atividades, tendo sacrificado o prazer obtido por meio destas atividades em detrimento das 

finalidades alinhadas ao sistema focado na produção. Com isso, grande contribuição é dada no 

sentido da maquinização do homem, reduzindo a alimentação à pura instrumentalização da 

obtenção de energia para um treinanamento ótimo, privando o homem de sua humanidade, ao 

mecanizar os movimentos em repetição, para fins do aumento do poderio técnico, alienando-o 

do prazer do lúdico. Tais sacrifícios são realizados em função da necessidade de performance 

expressa para para os indivíduos, instigados em adotar as referências midiáticas que hoje 

partem das comunicações advindas de seus contatos das redes sociais. Provoca-se, com efeito, 

a culpa, e simplifica-se a tarefa de obter o corpo observado como objeto de consumo que se 

mostra nas novas vitrines: as telas. Segundo Ramos(2004), desloca-se para o indivíduo a 

imoralidade de suas negligências para com o corpo a ser obtido via consumo de tantas 

tecnologias esportivas, aliméticas, nutracêuticas, estéticas e cirúrgicas e, assim,“[...] a culpa, 

como mecanismo de autocontrole, não pode servir para justificar que é sobre o indivíduo 

apenas que deve pesar a questão moral. Isso assim se passa (e assim quer a ordem social) caso 

se esqueça de dialetizar tal sentimento”(p. 44). 

 
 

5.1.4 Redes de Trabalho 

 

 

  Em busca da análise da esportividade na esfera do trabalho, considerando o espectro 

de atividades já analisadas, somos direcionados a investigar redes sociais segmentadas com 

direcionamento nas chamadas atividades sérias da produção. Deste modo, escolhemos 

explorar as redes Linkedin, Research Gate, Academia.edu e o Portal Lattes, em busca de 

correspondências com outras manifestações e signos de esportividade. Nessas redes voltadas 

para a interatividade essencialmente profissional, percebemos uma sociabilidade diferenciada, 

a dinâmica da rede é modificada, e lá, os “assuntos sérios” são tratados.  

A rede Linkedin é a mais genérica desses sistemas voltados para profissionais das 

diversas áreas. Lá, se organizam grupos, e oportunidades de emprego são compartilhadas e 

divulgadas pelos departamentos de recursos humanos. Compartilham-se artigos empresariais, 

comentários sobre estudos de caso, cursos e capacitações. Nesta rede, considerada um 

mercado dos postos de trabalho nas empresas, recomendam-se providências para otimizar seu 
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perfil, tornando-o mais atraente às empresas que estão presentes na rede igualmente e aos 

recrutadores destas, “garimpando” os bancos de dados em busca dos talentos por meio desta 

rede interativa de currículos e mercado.  

Anteriormente, vínhamos descrevendo redes sociais que pretensamente supõem 

guardar algum elemento livre de determinações do sistema de produção dominante, a despeito 

de todas as subversões infligidas às atividades de tempo livre, transformando-o em objeto de 

fetichização tecnológica, estética-corporal e mercadológica. Entrando neste quadrante do 

espectro do tempo do trabalho, representado inicialmente pela rede Linkedin, passamos a 

observar de que modo os signos de esportividade podem ser reconhecidos, desta feita, 

investindo o trabalho de elementos lúdicos ou competitivos esportivizados. De modo 

semelhante, se podemos atribuir certo caráter de difusividade das redes Facebook e Instagram, 

por serem hipertemáticas, permitindo amplas sociabilidades, nestas redes a serem exploradas, 

identificamos ferramentas de trabalho e potencialização da produtividade por meio do uso 

eficaz destes ambientes virtuais. A noção de networking é explorada ao máximo nesta rede, na 

qual podemos dizer, com certo grau de certeza, que o que nela se realiza é trabalho, de 

atualização, evolução, busca de oportunidades de negócios e capacitações, enfim, com vistas a 

“antenar-se” no competitivo mercado de trabalho.  

Ante a fluidez do mercado, das flexibilizações e inconstâncias que fazem com que os 

trabalhadores estejam em constante alarme, ameaçados pelo obsoletismo de suas funções e 

pela competitividade individualista, estimula-se o empreendimento de um regime maquínico 

de melhoria de empregabilidades. Este processo ocorre por meio das capacitações contínuas e 

das buscas por oportunidades lucrativas e investimentos multidirecionados em leituras, 

serviços de coach e formações técnicas. Comumente, os trabalhadores desempenham distintas 

funções, têm fontes de renda variadas, mostrando o reflexo da intensa flexibilização do 

trabalho e do culto ao empreendedorismo. Nos currículos, as formações e títulos são 

elencados para atestar a multifuncionalidade, característica valorizada, considerada como 

recurso à resiliência. Como mencionado anteriormente, reforçamos a ideia de que o progresso 

quantitativo-produtivista propulsiona as pessoas engajadas nas agonísticas do mercado, quiçá 

entretidos com a disputa pelo poder econômico. Segundo nossa percepção, as esportividades 

parecem catalisar esse processo, eficientemente harmonizando e promovendo a homoestase 

para a produtividade racionalmente instrumentalizada. Se nos questionamos acerca da 

existência de dor, sofrimento e exclusão daqueles “eliminados” aprioristicamente desse 

“jogo”, e, isso evidenciamos na realidade social contemporânea, a valência de nossas 

preocupações é silenciada pela dominância e força com que os valores tecnológicos, 
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competitivos e produtivistas se manifestam hoje, apoiados pela contextura da indústria 

cultural em tempos de cibercultura.   

Na interatividade tecnológica estruturada na rede Linkedin, observamos algumas 

funcionalidades da rede que ilustram seu modo de operar sobre as elaborações dos perfis 

individuais e as práticas neste ambiente virtual com foco principal (para nosso interesse) na 

promoção da empregabilidade e consequente melhoria da posição social por intermédio da 

ascensão socioeconômica. Para ilustrar as principais ênfases dadas às atividades 

desenvolvidas na rede, observamos quatro “pacotes” destinados aos indivíduos/empresas para 

acelerar a resolução de seus problemas, cada qual com a sua especificidade. Portanto, é 

possível perceber, na figura 38, que a rede se oferece em suas versões pagas para distintos 

fins, a serem contratados como solução para cada problema.  

 

 

Figura 38 – Planos do Linkedin 

 

Apesar dessa variedade de focos, dentro do escopo profissional, nossos olhares são 

direcionados aos perfis que se encontram no primeiro quadro, movidos para impulsionar suas 

carreiras. Tal recorte dentro da rede, nos possibilita olhar as apropriações deste ambiente 

virtual por parte das pessoas, além da estrutura tecnológica condicionante. Ao abordar 

também a estrutura programada para a interatividade, buscamos elucidar a noção de que as 

participações das pessoas em rede são modeladas pelas restrições de cunho técnico, ou seja, a 

liberdade e a autonomia dos usuários são tolhidas na medida em que a própria sistematização 

da rede social é determinante das ações dos indivíduos, conduzindo-os a atuação configurada 

a priori. Gradualmente, às redes vão sendo incorporadas novas habilitações tecnológicas, 

sofisticando-se e sendo capazes de estabelecer novas funcionalidades.   
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Os perfis aos quais somos conectados na rede podem recomendar nossas habilidades, 

referenciando-nos por experiências ou nos indicar para vagas abertas nas empresas. Assim, 

além dos likes, comentários e compartilhamentos, a interatividade dá-se também na troca de 

recomendações, certificando publicamente para outros seu arsenal de capacidades. Como 

meio de vender a própria rede, com uma versão premium paga, esta “convida” os 

profissionais a preencherem campos de seus formulários de informações diversas sobre cada 

um e também requisitos para potencializar a obtenção de oportunidades em entrevistas para 

vagas direcionadas em acordo com os interesses elencados. Além disso, com suporte na força 

avaliada de seu perfil, a rede aponta para competências e capacitações que favorecem e 

multiplicam as chances de obter sucesso nesse empreendimento de busca.  Nestas indicações, 

cursos da própria rede são ofertados sob a promessa de uma evolução de si, como percebemos 

na tela capturada na sequência. Isto, lembra-nos de semelhante imperativo de otimização e 

direcionamento de esforços em busca do contínuo progresso na constituição de uma versão 

melhorada de nós mesmos, encontrado nas redes e aplicativos de condicionamento físico-

corporal. Observamos, na figura 39, o apelo à evolução de cada empregabilidade por meio da 

adesão aos planos pagos de desenvolvimento profissional ofertado na rede na forma de 

vídeos. Deste modo, a aceleração das carreiras profissionais rumo ao “topo” é ofertada, e 

neste movimento metaforizado, percebemos também a linguagem do esporte, escalando e 

superando seus pares-concorrentes. 

 

    

Figura 39 -  The evolution of  you 
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Mediante o conteúdo em vídeos, com o aprendizado, a rede comercializa “the 

evolution of you”, segundo identificado na figura. Além disso, as chances são quantificadas 

em números de vezes que outros candidatos nos superam, e, assim, neste comparativo, se 

impulsionam os trabalhadores aos investimentos em conhecimentos para a sobrevivência no 

disputado mercado de trabalho. A competitividade é estimulada, instalando o risco e o temor 

da exclusão do mercado de trabalho por inatividade em atualizar-se ou inaptidão técnica. Com 

esta asserção, somos direcionados à ideia baseada em um certo tipo de aptidão para a 

“sobrevivência” na cibercultura: a “dromoaptidão”. Em oposição, a dromoinaptidão explica-

se como  a incapacidade de se atualizar ou manter-se habilitado para as competências 

tecnológicas demandadas. Esta inadequação é compreendida como “[...] fabricação social da 

impotência para os acessos requeridos; morte por dromoinaptidão socialmente induzida – 

eliminação simbólica sumária por miséria propriamente informática” (TRIVINHO, 2007, p. 

246). Ante este conceito, compreendemos as aptidões demandadas com suporte na ideia da 

dromocracia cibercultural, em que, a cidadania necessária para a inclusão sócio-técnica é 

compreendida como um “capital social sine qua non, em sua reconfiguração mais recente 

como capital simbólico exigido para se ser – e por aí, alcançar-se cidadania (teleinteragente) 

no mundo”(p. 222). Sobre esta noção idealizada de sujeito, no contexto da cibercultura, 

Trivinho (2007) o conceitua como: 

 

um ser veloz, em cujo corpo a dromoaptidão se incrustou como habitus, representa 

em estado avançado, como figura psíquica típica da época, a introjeção dessa nova 

modalidade de violência. (..) ao mesmo tempo em que a época assimila o ser 

dromoapto à modalidade prioritária de ser, ela dispõe a dromoaptidão como agressão 

sofisticada. Em outros termos, a cibercultura nos põe de frente com a barbárie e, 

simultaneamente, nos convida, mediante ameaças doces, sempre não notadas, a 

inaugurá-la. O capital cognitivo necessário à inserção social na cibercultura, 

promovido diuturnamente como solução, não constitui senão, no fundo,  problema. 

Não se trata absolutamente, de contradição ou paradoxo de época, mas da própria 

coerência interna desta: violência sofisticada do imaginário tecnológico instituído 

(p.223). 

 

Retornando à consideração sobre a rede em sua capacidade de mobilizar os indivíduos 

para a formação continuada, como é percebido na tela abaixo, um trajeto de competências por 

adquirir é feito aos usuários aspirantes à contratações e oportunidades que supostamente os 

levarão ao topo de suas conquistas profissionais e ao sucesso. O domínio tecnológico sobre a 

rede é vendido como decisivo para que as melhores posições nas melhores empresas sejam 

encontradas. Na figura 40, na sequência, observamos a dinâmica da competitividade e da 

comercialização das vantagens, correlatas a uma espécie de doping, através das quais cada um 
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pode investir e adquirir “equipamentos técnicos” para melhor se sair nas disputas pelos 

recursos. Esta prática de oferta de vantagens obtidas “contra os concorrentes” por meio de 

investimentos é comum em várias redes. Nos esportes de alto rendimento, a ideia de fair play 

financeiro começa a ser discutida diante das disparidades absurdas encontradas entre os 

investimentos por parte de cada um dos competidores. Com isso, quem sabe, consigamos 

denunciar a onipresença do unfair play em quaisquer âmbitos, dependentes dos 

condicionamentos socioeconômicos para qualquer concorrência.  

  

 

Figura 40 – Linkedin Premium para tornar-se páreo aos outros  

 

Em meio a este cenário, nos deparamos com a proeminência da figura do coach e o 

coaching, conhecimento formativo deste profissional, com suas diferentes metodologias e 

aplicações. O serviço deste “treinador” de performances encontra-se em inúmeras publicações 

também das redes de sociabilidade tecnológica mais genéricas como Facebook e Instagram, 

mas no Linked o foco profissional do serviço ganha maior relevo, colocando-se como 

processo determinante de sucesso e uma alternativa de formação valorizada. Por meio desse 

processo, treinandos tornam-se treinadores, habilitando-se a direcionar outros a resolverem 

seus problemas, pessoais ou não, para atingir os níveis de produtividade desejados. Valoriza-

se, assim, a capacidade de treinar e conduzir alguém às vitórias em suas carreiras 

profissionais, componentes superestimados das vidas das pessoas. Este profissional recorrente 

parece mobilizar o imaginário esportivizado daqueles que diuturnamente constatam os papéis 

dos treinadores esportivos em extrair de cada atleta o melhor e orquestrar as atuações das 

pessoas ou equipes com o pensamento analítico-estratégico propositivo para a produção de 

performances sempre melhores. Sobre este destaque atual dado ao coach, figura que 

associamos à esportividade, Dardot e Laval (2016) afirmaram que 

 

[...] diferentes técnicas, como coaching, programação neurolinguística, análise 

transacional e múltiplos procedimentos ligados a uma escola ou um guru visam a um 

melhor domínio de si mesma, das emoções, do stress, nas relações com clientes ou 

colaboradores, chefes ou subordinados todos tem como objetivo fortalecer o eu, 

adaptar o melhor a realidade , torná-lo mais operacional em situações difíceis. (..) o 

primeiro aspecto é que todos se apresentam como saberes psicológicos, com léxico 

especial , autores de referência, metodologias particulares, modos de argumentação 
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de feição empírico e racional ponto o segundo aspecto é que se apresentam como 

técnicas de transformação dos indivíduos que podem ser utilizadas tanto dentro 

como fora da empresa, a partir de um conjunto de princípios básicos (p. 339).  

 

Neste ponto, achamos oportuno apresentar achados para corroborar os pontos de vista 

há pouco expostos. Na rede em estudo, encontramos algumas publicações com atitudes e 

comportamentos de interatividade na rede prescritos para otimizar e impulsionar as carreiras 

por intermédio da adoção destes direcionamentos. A seguir, vemos exemplos destas 

publicações que promovem a si como habilitado a guiar a vida profissional de outros. Na 

figura 41, observamos algumas dicas “matadoras”, dentre as quais consideramos interessante 

para nossas análises o direcionamento para a produção hipermidiática de conteúdos para 

anexar ao seu perfil  (artigos, fotos, videos, PDFs, apresentações em slides etc). Além disso, 

observamos também o incentivo ao uso das ferramentas ligadas à vigilância exercida na rede 

e ao comparecimento assíduo dos indivíduos na rede para interagir continuamente.  

 

   

Figura 41 – 7 dicas matadoras no Linkedin 

 

Nesta postagem, observamos a noção de que “[...] network é uma construção que não 

termina nunca”. Com isso, obtemos clareza do propósito da rede em mobilizar continuamente 

os indivíduos a melhorarem seus contatos profissionais por meio da rede. Uma outra 

postagem oferece 46 hacks para impulsionar o seu perfil/carreira. Nela, podemos perceber 

também a interessante utilização da palavra hack, compreendida como um truque para a 

decodificação tecnológica, quebrando a segurança de informações, aqui operada em favor do 

aprimoramento dos perfis profissionais virtuais. É interessante pensar que a proximidade e a 

adesão aos aprendizados tecnológicos já se constituem em si, um hack, colocando uns à frente 

de milhares de outros. Neste ponto, podemos dizer que o mundo dos direitos humanos 
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também pode ser um universo virtual, de onde muitos estão excluídos e apenas em ideia, tal 

como Levy (1999) analisou a virtualidade, poderiam estar lá. 

Outra seção interessante dos perfis e, particularmente, reconhecida como parâmetro 

para a competitividade, organiza as conquistas relatadas pelos indivíduos como observamos 

em seguida. Desta maneira, prêmios, notas em provas e certificações podem ser visualizadas 

por pares e recrutadores das empresas, mobilizando, assim, os usuários a consumirem serviços 

de treinamento, amplamente divulgados na rede.  

Nas figuras 42 e 43, obtemos a visão da organização das conquistas dos profissionais e 

da sistemática para a apresentação de tais títulos, prêmios e feitos profissionais. Observamos 

nesta rede também, o oferecimento de filtros fotográficos para incrementar a apresentação 

pessoal por intermédio da tecnologia que instrumentaliza este cuidado estético que está em 

outras redes, como Instagram e Facebook. Nestas ainda mais recursos são expressos ao 

incremento da apresentação pessoal para potencializar a interatividade pretendida. A 

velocidade com que as redes incorporam funcionalidades e ampliações de capacidade técnica 

é notável. Estudos sobre o tão recente fenômeno dos selfies (ALMEIDA, 2016) requerem 

atualizações com a habilitação ao vídeo, às animações e vários processos de edições de 

imagens, melhorando-as como mercadorias expostas ao mercado dos empregadores.  

     

 

Figura 42 - Conquistas do perfil; Figura 43- Conquistas do perfil 2. 
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Podemos afirmar que a rede Linkedin consegue efetivamente manter seus usuários 

com o foco em trabalho. O campo-convite para publicação de conteúdo, diferente de “o que 

você está pensando?” do Facebook, tem o imperativo “escreva um artigo” e parece filtrar 

temáticas livres, desabafos, frivolidades de interesse específico etc. Os links de matérias 

compartilhadas também são comumente referenciados como artigos, trazendo um tom 

científico com maior seriedade à informação veiculada, e seu conteúdo, majoritariamente, 

aborda questões do trabalho e da cultura de aperfeiçoamento que o constitui, especialmente 

nesta ferramenta tecnológica que se projeta para manter as pessoas em desenvolvimento de 

habilidades e aprendizados técnicos de toda sorte. As ações neste ambiente são direcionadas 

ao exercício, de modo direto ou não, do profissionalismo, incluindo estas atividades de 

sociabilidade tecnológica como promoção dos perfis ante os pares e empresas. Observamos 

pessoas e empresas oferecendo oportunidades, pessoas buscando oportunidades, ofertando 

serviços para a empregabilidade (cursos, atualizações, certificações valorizadas) e para o 

incremento de performances ( treinamentos, consultorias, recolocações no mercado, sessões 

de coaching). Encontram-se também pessoas compartilhando relatos, lições/aprendizados e 

artigos que nos familiarizam com as atualizadas tendências do mundo corporativo-

empresarial.  

Os perfis, representando os trabalhadores, empreendem-se como valores e talentos da 

comunidade engajada neste propósito de tornar-se melhor, ganhar mais, ter mais contatos 

profissionais, ser reconhecido e recomendado por diversas pessoas em multifuncionalidades. 

Esta rede concentra e oferece infinitas tarefas a serem cumpridas em nome de saber mais 

sobre trabalhar, obter resultados, valer-se deles e dos recursos para melhor convertê-los em 

crescimento. As postagens parecem apenas variar nas gradações da instrumentalidade das 

socializações realizadas com a publicação de conteúdo. Assim, as lições, citações 

motivacionais, relatos de experiências profissionais, cursos ofertados como “essenciais”,  

“insights” exteriorizados em publicações etc, são variadas as postagens que parecem ensinar, 

direcionar um caminho e propagar a verdade do desenvolvimento continuado pelo trabalho 

realizado incessantemente.  

Neste ponto, recordamos a síntese feita por parte de Hartmut Rosa (2009), ao falar do 

processo de aceleração social do tempo. Segundo ele, a sensação de “fome temporal” (time 

hunger) na qual se sente que não há tempo suficiente para fazer as atividades demandadas 

contemporaneamente, resulta desta aceleração especialmente com três focos: 1) a aceleração 

tecnológica;  2) aceleração do ritmo de vida;  3) aceleração cultural. A confluência destas 
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forças produzem um indivíduo acelerado em diversos campos de sua vida, sugestionado em 

acompanhar as mudanças que transfromam a realidade, com grandes implicações para o 

trabalho, mas também para o consumo de bens e serviços associados ao tempo livre, cada vez 

mais permeado de produtos da indústria cultural que se renovam com grande velocidade. Esta 

contínua produção de novidades e a grande multiplicidade de escolhas ofertadas ao indivíduo 

relacionam-se ao que Rosa chama de “Motor Cultural” e expressa que 

 

[…] living faster serves as a strategy to diminish the distance between the time of 

the world and the time of one’s life. If we live twice as fast we can realize twice as 

many worldly options within a single lifespan; that is, we can live two lives in one. 

Eventually acceleration can thus serve as a functional equivalent to eternity (p.09)
48

. 

 

A este empenho contínuo de contato com temáticas, discussões sobre cultura 

empreendedora, produzindo um perfil reconhecido e recomendado a ser observado por 

“olheiros” em busca de um talento para uma convocação/seleção, atribuimos afinco esportivo. 

A metáfora feita com atletas em busca de conquistas e realizações é recorrente e podemos 

resgatá-la em estudos anteriores (QUEIROZ NETO, 2013), nos quais identificamos o esporte 

como privilegiado campo de representação dos feitos laborais pelas publicidades. Nas 

sugestões da tela capturada da rede na sequência, percebemos o direcionamento proposto da 

rede em fazer com que o usuário construa a sua rede de relações profissionais ao adicionar 

pessoas, manter-se em interatividade com as publicações para “destacar sua presença”. Assim, 

tornar-se visto na rede significa, potencialmente, uma atividade a se realizar tendo em vista 

uma contratação mais lucrativa. “Quanto maior o número de visualizações, maior a chance da 

oportunidade certa encontrar você” - informa a rede. Com esse gancho, apoiado em uma 

funcionalidade tecnológica que podemos identificar como “a vigilância sobre a vigilância”, a 

rede oferece seu upgrade para o tipo de conta Premium por R$ 49,99/mês para que o usuário 

seja habilitado tecnologicamente a saber quem visualizou o seu perfil e, assim, atuar em favor 

de seus objetivos. Na figura 44, além de incitar o desejo dos indivíduos em um voyerismo 

orientado para os negócios, evidenciamos alguns imperativos para o incremento da 

empregabilidade como “atualize seu perfil e adicione pessoas”’. 

 

                                                           
48

 (...) viver mais rápido serve como estratégia para diminuir a distância entre o tempo do mundo e o tempo da 

vida do indivíduo. Se nós vivermos duas vezes mais rápido, nós podemos realizar o dobro de opções terrenas em 

uma única expectativa de vida: ou seja, podemos viver duas vidas em uma. No final das contas, aceleração pode, 

portanto, nos servir como um equivalente funcional à eternidade. (p.09, traduzimos) 
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       Figura 44- Quem viu seu perfil?  

 

A seguir, na figura, em continuidade ao processo de venda das funcionalidades da 

própria rede para ganhar vantagens sobre outros “competidores” pelos melhores e mais 

valorizados empregos, a rede decreta que os usuários premium são contratados duas vezes 

mais rapidamente. Além disso, como parte do pacote das distintividades, percebemos a 

simbologia das medalhas para falar dos trabalhadores de destaque e a possibilidade de se 

comparar estatisticamente a outros candidatos, contribuindo para percebermos elementos de 

competitividade esportivizada. Observemos, portanto, na figura 45, o pacote de vantagens 

sóciotécnicas oferecidas na rede para o sucesso ofertado generalizadamente.   

 

  

Figura 45 – Pacote de vantagens Linkedin Premium 
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Desta abordagem genérica do trabalho encontrada no Linkedin, procedemos à 

observação das redes com foco no público de pesquisadores e cientistas, tendo como objetivo 

verificar em que grau podemos reconhecer os signos de esportividades em seus arranjos 

tecnológicos. Deste modo, intentamos estabelecer uma crítica sobre as motivações 

competitivas que podem operar dentro do campo de produção científica, suspeitando de que 

além do mercado de produtos tecnocientíficos impulsionando o progresso técnico a qualquer 

custo, aprofundando o produtivismo acadêmico, acaba-se por minar e desfavorecer o 

progresso humanitário.  

Como primeira rede de pesquisadores para análise, observamos que a academia.edu é 

um ambiente virtual de troca de artigos, escritos e materiais acadêmicos. Ao ingressar, 

interesses são listados e as postagens relacionadas no “feed de notícias” são filtradas por 

aquelas escolhas. Além do networking propiciado entre cientistas e pesquisadores, a rede 

também busca mobilizar os usuários, tal como a rede Linkedin, a contratar um upgrade da 

rede pago, para que se possa ter acesso às citações feitas aos seus trabalhos. Aproveitando-se 

deste desejo por saber quem se apropria de suas produções, uma versão desta rede anuncia-se 

por email, apresentando como diferencial esta funcionalidade tecnológica. Em apenas dois 

cliques, percebe-se que, para ter acesso a estas informações, fetichizadas pelo poder de 

vigilância, é necessário um investimento anual de R$299,00 reais, o que pode ser considerado  

valor elevado quando comparado ao valor pago aos conselhos regionais de psicologia pelas 

licenças para a atuação profissional. Abaixo, o trajeto do e-mail recebido é reproduzido, do 

momento em que os achados sobre o pesquisador instigam a curiosidade ou necessidade 

profissional, propagandeando esta informação em direção ao pagamento.  Nas figuras 46, 47 e 

48, temos um e-mail recebido da rede academia.edu e as telas de dois cliques seguintes e 

assim percebemos o caráter notoriamente comercial por trás das conexões acadêmicas 

organizadas nesta rede.   
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Figura 46 – Seu nome foi mencionado em 3 artigos científicos; Figura 47 – Descubra o que os acadêmicos estão 

falando de você; Figura 48- Insira o seu cartão de crédito. 

 

  

Observamos nas figuras que, em meio ao estímulo à transparência, produz-se a 

necessidade de estar atualizado neste campo com as comunicações publicitárias da rede 

Academia.edu. Deste modo, “não perca uma única menção a você” e “veja o que acadêmicos 

estão dizendo sobre você” cumprem a função de despertar o desejo de máxima atualização, 

remetendo os usuários à síndrome que relatamos anteriormente chamada de FOMO (Fear of 

missing out), medo de estar perdendo algo. Desta maneira, a rede tenta se promover como um 

recurso imprescindível para os profissionais da academia, instigando-os a buscar saber tudo 

sobre o desempenho de suas produções, suas reputações e como outros têm abordado seu 

trabalho acadêmico, alimentando o temor de que oportunidades serão perdidas se 

negligenciarmos este ambiente virtual de trabalho. Esta rede oferta-se como uma 

oportunidade de desenvolver-se, participar e, quem sabe, conquistar o sucesso profissional 

desejado. Percebemos que as redes, assim como produtos, competem entre si e buscam se 

promover como o sistema informático comunicacional mais necessário ao 

cientista/pesquisador. Estas redes sociais, portanto, disputam consumidores deste segmentado 

mercado de cientistas encantados pela possibilidade de promoção dos seus trabalhos e/ou 

forçados a aderir e competir nesta seara cada vez mais permeada pelo capitalismo 

competitivo. Severiano (2013) explica sobre o processo de aceleração e adoção das máquinas:  

 

são tantas, tão múltiplas e tão velozes as ofertas, os acontecimentos, que, mal os 

experimentamos, já temos que nos decidir pelos vindouros, mesmo sem conhecer a 

gênese e o desenvolvimento da experiência que ocorre. Daí decorre o sentimento 

corriqueiro de incompletude humana diante do desconhecimento da potência das 

tecnologias a que nos ‘plugamos’. Quanto mais a máquina nos parece útil, mais nos 
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sentimos incompletos, o que, por sua vez, leva a um consumo compulsivo de sempre 

novos aparelhos (p. 283).   

 

Com o avanço das comunicações e o estabelecimento de uma comunidade científica 

global de interatividade, certamente, tivemos maior intercâmbio de ideias e mais acessos às 

produções por meio dos portais de artigos científicos e também por estas redes sociais. Apesar 

dos benefícios desta intensificação comunicacional para proceder ao conhecimento e seu 

acesso, percebemos como passíveis de reflexão crítica as prescrições feitas aos trabalhadores 

e intelectuais para a alimentação contínua destas redes como uma obrigação estendida do 

trabalho. Deste modo, estas atividades situam-se como uma espécie de teletrabalho e um 

campo de vigilância e busca de otimizações de performances, provendo aos acadêmicos um 

universo a ser explorado para a recolha de reconhecimento e prestígio por intermédio da 

visibilidade produzida com a interatividade na rede. Percebemos este apelo à adesão à rede na 

tela inicial capturada, na qual números de pares que já participam e promessas de maior 

sucesso mediante a visibilidade adquirida parecem promover a integração tecnológica. A a 

figura 49 mostra a interface para entrar na rede academia.edu. 

 

  

Figura 49- Junte-se a mais 59 milhões de acadêmicos 

 

Acima, na figura 49, percebemos o uso da estatística para valorizar a efetividade 

daqueles que investem tempo em ocupar aquela rede social. Com isso, “Junte-se a mais 59 

milhões de acadêmicos” e “artigos publicados no Academia recebem impulso de 69% nas 

citações em 5 anos” promovem comercialmente a rede, estabelecendo este sistema como um 

campo de empenho direcionado para obtenção de maior sucesso quantificado 

percentualmente. 

Neste âmbito de grande competitividade pelo reconhecimento dos pares, mas também 

por posições em centros de investigação, bolsas de pesquisa, equipamentos de laboratórios, 

hoje, temos uma rede social que organiza os pesquisadores e hierarquiza suas contribuições 
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para o campo científico. A rede social Research Gate possibilita aos seus membros a exibição 

de seus trabalhos de pesquisa e a coleção de “curtidas” dos seguidores e admiradores e a 

feitura de uma reputação profissional no ciberespaço. Neste “Facebook da produção 

científica” existem índices que determinam a reputação do cientista com base nos acessos, 

seguidores, compartilhamentos, citações, mas também na sua interatividade na rede. Deste 

modo, quanto mais interações o pesquisador tiver na rede, na forma de respostas e 

comunicações com os membros da rede, maior sua reputação. Segundo o texto explicativo da 

própria rede social, o “escore RG” é gerado a partir das performances individuais informadas 

com a atualização da rede. 

 

Interactions form the basis of your RG Score. Not only does our algorithm look at 

how your peers receive and evaluate your contributions, it also looks at who these 

peers are. This means that the higher the scores of those who interact with your 

research, the more your own score will increase. Your published research is then 

factored in to reflect your current standing within the scientific community
49

.  

  

Além da pronta atribuição de escores aos pesquisadores, produzindo certo estigma 

sobre as qualidades dos pesquisadores, observamos essa lógica da rede, por promover a 

comparação superficial dos pares, como estimulante da competitividade. Deste modo, 

naturalizam-se os escores obtidos das publicações como unicamente fruto da qualidade das 

pesquisas e a relevância dos resultados. Acreditamos que os pesquisadores não podem ser 

significados com suporte nos aceites de suas publicações em revistas e periódicos avaliados 

com Qualis A, B e C, especialmente quando as publicações, muitas vezes, necessitam de 

investimentos dos cientistas para que os artigos sejam avaliados. A política de publicação em 

diversas áreas pressupõe o pagamento de taxas, limitando e criando requisitos mínimos 

financeiros para o aceite. Percebemos que a lógica dominante se instaura também na área da 

produção científica, ensejando hierarquias e a aplicação de índices e metas por todos os lados 

com repercussões significativas para a postura dos pesquisadores. A esportividade que 

constatamos neste segmento diz respeito à compreensão das regras do “jogo”, ou seja, a 

lógica de pontuação que estrutura os escores, e a consequente aplicação individual em virtude 

do estabelecimento desta reputação. Assim, encontramos perfis com escores relativamente 

elevados, entretanto, constituídos pelas interatividades na rede, além das publicações em si e, 

                                                           
49

 Interações formam a base de seu RG escore. Nosso algoritmo não somente observa como seus pares recebem e 

avaliam suas contribuições,  como também que estes pesquisadores são. Isto significa que quanto mais alto o 

escore daqueles que interagiram com sua pesquisa, mais o seu próprio escore se elevará. A sua pesquisa 

publicada é então fatorada para refletir a sua posição atual dentro da comunidade científica (Tradução 

nossa).Disponível em www.researchgate.com acessado em 01/08/2017. 
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certamente, além de suas contribuições ao progresso humanitário que gostaríamos de 

valorizar e desenvolver.  

Aspecto interessante da rede social descrita é que ela se baseia nessas interações para 

determinar a reputação dos pesquisadores, ou seja, além das contribuições publicadas na rede, 

as interações dos pesquisadores são levadas em consideração, desde a própria reputação dos 

envolvidos. Deste modo, interagir com pesquisadores com reputações elevadas possibilita que 

a reputação do pesquisador em foco some pontos e eleve o próprio escore, enquanto se 

relacionar na rede com pesquisadores de baixa reputação não só não contribui para sua boa 

reputação, como influi negativamente. Assim, na medida em que os pesquisadores são 

motivados por essa sistemática a se relacionarem com pesquisadores de reputação elevada, 

para não correr o risco de ter sua reputação direcionada negativamente, podemos supor, para 

este ambiente, condições limitantes ao intercâmbio necessário para posicionamentos éticos 

quanto à própria produção científica. Nele, talvez, possamos evidenciar exclusão e falta de 

abertura, disputas e competitividades, tal como a preocupação, já exposta, de que possamos 

“[...] perder de vista o caráter acadêmico e social da produção científica”. Isto poderia ocorrer 

em razão de que o “[...] impacto quantitativo no currículo do professor e no programa de pós 

graduação no qual atua” (BORSOI, 2012, p. 89) possa ser mais relevante do que sua possível 

contribuição em favor da sociedade como um todo, privando-se de produzir a ciência 

identificada com a barbárie, “[...] centrada em uma lógica mercantil que tende a transformar 

as universidades em prestadoras de serviços para o mercado” (p. 81). 

Preocupa-nos que, dentro dessa rede, o diálogo entre correntes de pensamentos 

diferentes seja desestimulado, uma vez que uma atitude interdisciplinar com estudos avaliados 

como menos impactantes pode resultar em baixos escores. Desta maneira, supomos que o 

próprio saber acadêmico, concebido como progresso científico, pelo contato entre áreas do 

saber diferentes e abordagens distintas, seja empobrecido, aprofundando a barbárie conduzida 

pela própria ciência produtivista. Com isso, o redirecionamento possível ao progresso 

humanitário permanece restrito ao campo da utopia.  

Parece questionável e criticável o fato de que dentro desse universo ciberespacial, os 

pesquisadores possam estabelecer suas reputações de modo mais acentuado e acelerado, na 

medida em que empregam a lógica algoritmica com esse propósito de sucesso. Assim, no 

interior da própria comunidade acadêmica, estimulam-se a segregação e o relacionamento 

entre pares com base no interesse de aumentar o sucesso traduzido em um escore. 

Acreditamos, também, que a própria rede seja um meio facilitador da subserviência dos 
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pesquisadores ao mercado. Na sequência, verificamos uma captura de tela extraída da rede 

social em questão, que mostra uma pesquisadora e seus números (Figura 50): 

 

 

 

Figura 50- Reputação na rede Research Gate.  

 

Nas imagens, observamos alguns índices de publicações, quantitativo de acessos aos 

seus artigos, total de citações, a qualidade em números de seus parceiros de trabalho 

(coautores), destaque para os artigos mais citados e algumas outras atribuições de títulos 

superlativos como “professor mais citado em seu departamento”. Com esta atribuição de 

escores valorativos aos profissionais, tememos que algo semelhante lhes suceda, consoante 

Vaz (2006) afirma sobre os atletas, apoiado nas ideias de Rigauer:  

 

[...] o atleta incorpora (...) um valor abstrato determinado”, por outro, tem sua 

capacidade de rendimento quantificada, o que esconderia os aspectos qualitativos do 

humano (Rigauer 1969: 59ss.). “A redução da força de trabalho à forma mercadoria, 

abstrata e quantificada, [implica] na concreta reificação da ação humana (p. 11).  
 

A suposição que fazemos ante os achados nesta rede social é: estariam os 

pesquisadores conscientes dessa lógica competitiva e quantitativista que objetiva simular um 
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mérito dentro da academia baseado em quão bem avaliados são meus contatos na rede social, 

em quantos contatos tenho, assim como na performance técnica, dentro da própria rede, ao 

responder aos seus seguidores e dominar e otimizar as ações neste ambiente? Além disso, 

refletimos sobre os agentes do mercado por trás desta sistematização e que vantagens estão 

sendo extraídas desse “jogo”.  

Identificamos nesta rede social a racionalização e a aplicação da ciência 

computacional que eleva a importância da metrificação e exacerba a competitividade entre os 

pares, mais do que o desenvolvimento cooperativo. Além disso, pode estimular a criação de 

profissionais das ciências mais preocupados com sua concorrência, com sua performance 

dentro da rede, do que com o próprio desenvolvimento do seu campo de atuação ou uma 

melhoria conquistada menos individual e mais coletivamente. O perigo, do ponto de vista da 

interferência nas produções científicas, reside na noção de que a sociabilidade nesta rede 

parece se pautar mais nos benefícios do que uma ou outra interação podem promover, do que 

com o progresso e avanço do conhecimento do campo. Nas figura 51, verificamos que a rede 

informa também a constituição das reputações dos pesquisadores, baseando-se em suas ações 

online e o alcance de suas publicações e “dicas” de como melhor performar na comunidade 

“científica ciberespacial”: 

 

  

Figura 51 – Interatividade premiada no Research Gate. 
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Verificamos que a rede tembém mostra as conquistas pessoais e as marcas superadas 

com o passar do tempo – um traço signo da esportividade competitiva. Podemos verificar que 

as citações, as visitas ao perfil e as leituras de seus artigos são exibidas de modo a direcionar a 

esse foco o desenvolvimento do cientista. Aparentemente, nos parece que a rede cria uma 

ilusão de que um trabalho científico será avaliado unicamente por sua sociabilidade online, 

deixando de lado sua contribuição e a relevância sociais. Assim, podemos verificar que tal 

organização dos cientistas em rede parece dar destaque à popularidade das pesquisas mais do 

que às contribuições no âmbito da ciência propriamente dita ou suas contribuições em 

quaisquer que sejam os campos de atuação, especialmente aquelas com foco no progresso 

humanitário, que resta desestimulado e mascarado pelos números e escores que expressam a 

reputação dos pesquisadores.  

Vale ressaltar o fato de que o progresso humanitário requer a evolução das ciências 

exatas, biológicas, tecnológicas etc, contudo, a questão a se equacionar é a da distribuição de 

recursos igualitários e não apenas aqueles em resposta aos interesses de uma elite. Outro 

ponto a ser evidenciado desta rede é a avaliação feita quanto a sua performance em 

comparação ao restante da rede, gerando um número percentil. Deste modo, cada pesquisador 

sabe sua performance tendo como parâmetro o restante da rede. Com essa abordagem 

quantitativa dos dados, é possível se localizar em um grande ranque de pesquisadores, 

observando as porcentagens de pesquisadores ranqueados com melhores performances.  

Para fazer um paralelo acerca destas comparações possibilitadas pelas interatividades 

tecnológicas, mostramos em seguida que este recurso ao percentil também foi encontrado no 

aplicativo ativo.com de provas de corrida e natação. Tal elaboração favorece a percepção do 

indivíduo localizado em um ranqueamento decrescente. Evidenciamos ambos na (Figura 52). 

 

 

Figura 52 – Percentil dos corredores e dos pesquisadores como forma de ranqueamento 
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Os recursos estatísticos da rede podem ser observados em vários campos. As 

comparações são permtidas com suporte em índices, escores, citações, leituras feitas aos 

artigos etc. Percebemos, assim, uma metaciência, ou dromoaptidão (TRIVINHO, 2007), em 

preencher estas habilitações técnicas expresas como necessárias para os cientistas que, hoje, 

se preocupam também com a racionalidade empregada e planejada desde uma lógica do 

emprrendedorismo para se produzir a melhor ciência, refletindo os produtos sob uma óptica 

da eficiência e dos lucros dela advindos. Com este apreço estatístico sistematizado na rede, 

esta exibe em relevo os feitos e conquistas, como percebemos na tela capturada na sequência, 

na qual os achievements (conquistas) de um usuário são exibidos e gráficos são gerados para 

que se estude a performance das publicações na rede (Figura 53). 

  

 

Figura 53 – Conquistas no Research Gate  

 

Retomando o pensamento de Bourdieu (1978), este problematiza para o campo 

científico a influência própria da racionalização e, por conseguinte, da busca de controle 

orientado para os fins de sucesso; sendo este medido por via do cálculo de comparação e 

competição com pares-concorrentes no mesmo campo. O autor acentua que “[...] não há 

‘escolha’ científica (...) que não seja uma estratégia de investimento objetivamente orientada 

para a maximização do lucro propriamente científico, isto é, a obtenção do reconhecimento 

dos pares-concorrentes”  (p. 126-127). 
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Aqui, devemos mencionar a contribuição de Adorno (apud PUCCI, 2001) e suas 

concepções sobre a semiformação como um estádio da educação bloqueada para direcionar 

uma formação crítica, habilitada a proporcionar profunda e necessária transformação social, 

especialmente após a barbárie de Auschwitz. Segundo alerta Pucci (2001), 

 

o prefixo semi, para ele (Adorno), não é metade do caminho para se atingir o todo, é 

antes um impeditivo dificílimo de se transpor. O semi-entendido, o semi-

experimentado, não constitui o grau elementar da formação e sim seu inimigo 

mortal. Nas expressões culturais — coisas do espírito — não existem valores 

aproximados, medianos. A cultura, ao mesmo tempo que se impregna do húmus e do 

fluir descompassado de seu momento (integração), dele procura se afastar para 

respirar e desvendar sua insensatez (autonomia). E, na tensão dessesmomentos, 

irreconciliáveis e complementares, ganha força crítica e formativa. Absolutizar um 

ou outro momento desses antípodas significa estabelecer o processo semiformativo 

(p. 7) 

 

Ainda sobre o conceito de semiformação em Adorno (1995a), prefaciando este texto, 

Maar (1995) faz apontamentos para explicar o modo através do qual esta formação deficitária 

contribui com o conformismo e a manutenção de uma educação impotente para as 

transformações sociais necessárias para a emancipação e autonomia do homem por meio da 

educação. Segundo ele explica, 

 

o conteúdo da experiência formativa não se esgota na relação formal do 

conhecimento — das ciências naturais, por exemplo — mas implica uma 

transformação do sujeito no curso do seu contato transformador com o objeto na 

realidade. Para isto se exige tempo de mediação e continuidade, em oposição ao 

imediatismo e fragmentação da racionalidade formal coisificada, da identidade nos 

termos da indústria cultural. Assim, a experiência formativa pressupõe uma aptidão 

cuja ausência caracterizaria a atualidade ainda mais do que a própria falta de 

conteúdo formativo. Para Adorno, o travamento da experiência deve-se à repressão 

do diferenciado em prol da uniformização da sociedade administrada, e à repressão 

do processo em prol do resultado, falsamente independente, isolado. Estas seriam, 

como já se viu, as características da "semiformação". 

 

Em relação ao poder da semiformação como instrumento de paralisação e 

conformação das massas, a realidade positivada é explicada por Adorno (1995a) como 

relacionada aos impedimentos da realidade, acelerada pelo sistema de produção capitalista, 

em prover o desenvolvimento da experiência e o acesso à memória de um passado trágico, 

entretanto, pouco resgatado para fins de reflexão. Consoante Adorno (1995a) ensina,  

 

[...] do mesmo modo como a racionalização progressiva dos procedimentos da 

produção industrial elimina junto aos outros restos de atividade artesanal também 

categorias como a da aprendizagem, ou seja, relevantes ao tempo de aquisição da 

experiência no ofício. Quando a humanidade se aliena da memória, esgotando-se 

sem fôlego na adaptação ao existente, nisto reflete-se uma lei objetiva de 

desenvolvimento. (ADORNO, 1995a, p. 33). 
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A explicação oferecida para este estado positivado de coisas propenso à barbárie, 

ocorre também como resultado da fetichização da técnica. Assim, por meio deste véu 

tecnológico, aprofunda-se o estado de irracionalidade ao conceber a técnica como algo em si 

mesmo, desvinculada dos processos históricos,  “[...] um fim em si mesmo, uma força própria, 

esquecendo que ela é uma extensão do braço dos homens” (ADORNO, 1995a, p. 132). 

Segundo as reflexões de Silva (2016) a respeito das concepções de Adorno sobre a 

semiformação,  abre-se a possibilidade para  as (de)formações que se engendram sobre a 

educação com as influências da técnica e do sistema de produção no capitalismo avançado. 

Em suas palavras, 

 

O processo educativo, por sua vez, gerido pelo poder político do capitalismo tardio 

administrado, promoveu a primazia do controle e da proatividade, da inovação e da 

eficiência, ignorando o tempo de aprendizado dos estudantes e dos professores. 

Outrossim, esse poder refutou também a criatividade, as aptidões e as motivações 

dos sujeitos. (...) isso coage os docentes a se submeterem e a seguirem à risca os 

ditames educacionais do Estado e da lógica produtivista do capital, cujas diretrizes 

se impõem bem mais incisivamente nas instituições privadas de ensino, mediante o 

enquadramento de professores e alunos à ideologia empreendedorista. Os mestres, 

assim sendo, são tratados como meros prestadores de serviços e os discentes como 

clientes, por meio de suas mensalidades escolares e universitárias (p. 103). 

 

Com as discussões realizadas há pouco, evidenciando o problema da semiformação, 

criticamos a falta de autonomia e liberdade no contexto educacional, cada vez mais 

influenciado pelo mercado, que privilegia as capacitações técnicas em detrimento das 

formações críticas. Apesar da plataforma Lattes não ser uma rede social essencialmente por 

faltar a funcionalidade da interatividade entre “perfis” como característica marcante, 

observamos sua estrutura, ainda que esta esteja vinculada apenas ao contexto nacional da 

organização dos acadêmicos. Além desta característica ausente da interatividade, as outras 

redes sociais analisadas, em sua maioria
50

, são acessadas de modo global direcionadas ao 

cidadão cibercultural. Ao refletir sobre o prestígio e o reconhecimento,  nesta perspectiva da 

produção de hierarquias e ranqueamentos, podemos ter evidências das afirmações de 

Bourdieu e dos frankfurtianos nesta plataforma de pesquisadores do Brasil institucionalizada 

pelo CNPq
51

, utilizada comumente para coleta de dados, preenchimento de currículos com as 

                                                           
50

 Com exceção do aplicativo e portal ativo.com que pertence aos organizadores de uma franquia de eventos 

esportivos como corridas de rua, provas de natação em capitais brasileiras.  
51

 O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), agência do Ministério da 

Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), tem como principais atribuições fomentar a 

pesquisa científica e tecnológica e incentivar a formação de pesquisadores brasileiros. Criado em 1951, 
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produções acadêmicas e variadas informações. Na sociedade da transparência (HAN, 2017), o 

acesso a essas informações é imprescindível, mediante comprovação para obtenção de bolsas, 

auxílios e para a organização do conselho de modo geral, contudo, os níveis de pesquisadores 

estabelecem a hierarquização quanto a privilégios na participação de editais de toda sorte. A 

progressão de pesquisadores de um nível a outro, assim como as avaliações aos periódicos, 

aos programas de pós-graduação, podem constituir um problema do ponto de vista do 

produtivismo acadêmico já discutido. A questão espinhosa a ser criticada estaria nos esforços 

individuais ou coletivos, no caso de colegiados e departamentos, em atingir metas de 

produtividade, priorizando a quantidade ante a qualidade e a relevância social das produções.   

A plataforma fornece grande quantidade de dados que permite comparações, gráficos 

de evolução e análises de vários pontos de vista. A produção de gráficos é realizada com 

amparo em vários filtros e escolhas de pesquisa. Os números são gerados com facilidade e, 

embora não seja possível a comparação direta entre pesquisadores, os índices de 

produtividade e níveis de produtividade em pesquisa são visualizados e podem propulsionar 

atitudes produtivistas aceleradas com esteio nesses critérios. Como se pode observar na figura 

seguinte, as comparações entre instituições, públicas ou privadas, são feitas pela plataforma e 

o mesmo pode ocorrer entre pesquisadores/cientistas em busca de melhores índices de 

produtividade, estabelecendo uma hierarquia entre pares e instituições. Observemos a seguir 

nas figuras 54 e 55. 

 

 

                                                                                                                                                                                     
desempenha papel primordial na formulação e condução das políticas de ciência, tecnologia e inovação. Sua 

atuação contribui para o desenvolvimento nacional e o reconhecimento das instituições de pesquisa e 

pesquisadores brasileiros pela comunidade científica internacional. 
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Figura 54 – Comparativos Lattes  

 

 

Figura 55 – Seção indicadores de produtividade Lattes 

 

 

Nota-se que a plataforma, ora exposta, traz a funcionalidade própria para a 

mensuração de performances e produção de gráficos. Ela permite a visibilidade e a 

comparação entre instituições e organiza os escores dos pesquisadores em campos, 

possibilitando a hierarquização tanto das atividades realizadas e dos pesquisadores, quanto da 

sua produtividade e eficiência em publicar, orientar bolsistas, ser contemplado em editais de 

pesquisa, registrar patentes, desenvolver tecnologias e várias outras atividades da academia, 
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mas também do mercado, que está no currículo por meio nas parcerias realizadas. Como 

exemplo dos mecanismos de pesquisa do Lattes, mostramos  dois filtros nos quais se 

visualizam níveis evolutivos de pesquisadores, individual e coletivamente, quando o 

programa de pós-graduação é avaliado (Figuras 56 e 57). 

 

Figura 56 – Filtro Ranqueado dos pesquisadores no Lattes; Figura 57 – Filtro ranqueado dos programas de pós-

graduação no lattes. 

 

 Não há dúvida de que a implementação das avaliações em busca da qualidade é 

importante para o desenvolvimento da ciência brasileira em geral. Preocupam-nos, entretanto, 

as apropriações que podem ser feitas destas ferramentas na busca de modelos idealizados e 

desumanizados de produtividade, seja para o pesquisador seja para os beneficiários das 

produções. Deste modo, dentro da comunidade científica, em disputa por escassos recursos, 

pode se instaurar um ambiente ostensivo e competitivo, sem diálogo e nem cooperatividade, 

quando acreditamos ser possível conseguir melhorar a sociedade com ajuda dos esforços 

coletivos, interdisciplinares e interinstituicionais. Sobre os efeitos da racionalidade 

instrumental para a educação, tornando-a uma semiformação, Pucci (2001) relembra-nos 

sobre a dureza e a falta de autonomia na educação. Ele destaca: 

 

Numa sociedade danificada, que pode, continuamente, parir manifestações de 

barbárie, só tem sentido pensar a educação como geradora da auto-reflexão: 

educação que se desenvolva enquanto esclarecimento geral, a começar pela infância, 

que ajude a criar um clima espiritual, cultural, que não favoreça os extremismos, a 

insensibilidade, a exploração das pessoas. Nesse sentido, não se deve fomentar 

experiências formativas que valorizem a dor, a capacidade para suportá-la. A 

imagem da educação para a dureza, dominante nos quartéis, nos claustros 

eclesiásticos, em famílias tradicionais, é basicamente errada. “Aquele que é duro 

contra si mesmo adquire o direito de sê-lo contra os demais e se vinga da dor que 

não teve a liberdade de demostrar, que precisou reprimir” (ADORNO, 1998). 

Incentiva, Adorno, o desenvolvimento da educação para a autonomia, que ajude o 
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sujeito a fortalecer sua capacidade de resistência e de enfrentamento à intensa e 

diuturna pressão do coletivo sobre o particular. Na sociedade contemporânea, em 

que os meios de comunicação de massa e as infindáveis revistas das bancas de 

jornais distribuem efusivamente imagens abundantes de violência, de repressão, de 

sexo, a educação para a autonomia, pela reflexão crítica, formativa de dimensões de 

resistência do indivíduo, precisa ser mais do que nunca trabalhada (p. 7) 

 

 Com apoio nas ideias expostas, consideramos relevante ressaltar nossa preocupação 

com as implicações da semiformação descrita por Adorno nos círculos acadêmico-científicos. 

Nestes, denunciamos como falha e propensa à barbárie tanto a formação dos profissionais 

hoje atuantes quanto a futura formação, tornada cada vez mais assemelhada a uma 

capacitação técnica, acrítica e modelada unicamente pela realidade mercadológica e 

produtivista constituída para a manutenção do status quo, o qual, segundo acreditamos se vale 

da competitividade esportivizada para uma maior submissão dos cientistas, especificamente, e 

os trabalhadores em geral, tal como analisamos neste ponto de nossa análise teórico-crítica. 

 

 

5.2 Signos de Esportividade e submissões à produtividade capitalística  

 

Concluída a descrição das redes sociais analisadas com base no espectro do tempo 

livre ao tempo de trabalho que estipulamos, observando as sociabilidades tecnologicamente 

mediadas, trazemos agora alguns signos de esportividade encontrados de modo relativamente 

difuso e transversal às redes. Os achados representam características que a esportividade 

incorporou no ciclo dos desenvolvimentos que a cultura física acumulou e difundiu por 

intermédio do esporte a outros campos, como buscamos mostrar ao longo do trabalho. Além 

da sistematização das redes sociais expressas há pouco, com a cobertura de atividades de 

tempo livre e do período de produção, mostradas com fronteiras cada vez mais 

indeterminadas, optamos por outra sistematização de signos de esportividade cultuados 

genericamente nas diversas redes sociais observadas. Estes achados são fruto das recorrências 

em nossas imersões e passeios flanêur no campo de pesquisa e, assim, precipitaram a 

elaboração de categorias para análise em articulação com as teorias discutidas, especialmente 

a teoria crítica frankfurtiana. Tal conjunto de signos eleitos para análise responde ao nosso 

recorte do objeto esportividade em suas relações com a tecnociência, com as comunicações 

tecnológicas, a racionalidade instrumental e as identidades vetorizadas por estes signos.   

Os signos expressos em seguida sumariam alguns pontos evidenciados nas redes e que 

aqui auferem uma discussão focada em suas problemáticas. Assim, estes signos são criticados 

como empreendedores de uma esportividade alinhada ao sistema dominante e, portanto, 
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submetem o homem à produtividade e à dessensibilização sobre sua humanidade, 

promovendo uma programação de sua subjetividade, à semelhança de um computador, 

máquina mais representativa da sociedade tecnológica fluente. Assim, a indústria cultural do 

esporte sistematiza as opções de suas identidades escolhidas por meio das fetichizações 

organizadas em modalidades e segmentos, apoiando-se nos feitos esportivos.  

 Ao falar de cada agrupamento de redes e aplicativos, identificamos e selecionamos 

signos de esportividade, considerando suas capacidades de comunicarem mensagens 

esportivizadas, que, no decorrer da história, mantiveram diálogo e influência no 

desenvolvimento civilizatório. Assim, elementos do contexto contemporâneo são 

esquadrinhados sob suspeita de que são utilizados em favor de maior exploração e dominação 

dos homens, contribuindo para a constituição de um humano maquinizado, facilitado pelos 

signos de esportividade.  

Destarte, nomeamos e listamos, para posterior articulação com achados das redes 

sociais e os apontamentos teóricos realizados, signos de esportividade expressos por 

intermédio de: 1) A Instrumentalização Racional no Lúdico; 2) Espetáculo das máquinas 

esportivizadas; 3) Sacrifícios e doações/doar e doer;  4) Insígnias dos Rankings, recordes e 

façanhas. Em cada uma dessas categorias, pode-se analisar um rastro característico da 

esportividade, ainda que expresso por uma contradição/transfiguração.  Ao abordar os achados 

separados nas categorias há instantes mencionadas, não desejamos reduzir e delimitar estas 

categorias de modo exclusivo. É válido dizer que a seleção dos achados separados por tais 

categorias de signos não significa que eles manifestem unicamente os signos aos quais estão 

relacionados. Em alguns casos, a mesma postagem é capaz de manifestar distintos signos, 

apoiando-se em suas diversificadas forças de expressão da esportividade. Vale ainda ressaltar 

que cada categoria elaborada comporta alguns elementos semelhantes e relacionados aos 

aspectos deste processo de manifestação da esportividade nas redes sociais.           

 

5.2.1 A Instrumentalização Racional no Lúdico  

 

Definitivamente, uma característica marcante das esportividades analisadas é a 

seriedade que nela é investida. Identificamos modificações acerca do lúdico e evidenciamos 

que o jogo é sério e as práticas de tempo livre, associadas ao ócio e ao brincar, manifestam-se 

muitas vezes sem o elemento da brincadeira espontânea, criativa e livre. Assim, nesta 

categoria de signos, abordamos a mescla entre o caráter lúdico, cada vez mais subvertido, e a 

seriedade. O título que atribuímos a esta coleção de signos contém em si uma contradição, 
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afinal, o jogo em sua natureza, não é sério, se aproxima bem mais da brincadeira, 

compreendida como uma expressão cultural focada no desenvolvimento livre das pessoas. Tal 

como discutido no decurso deste trabalho, em especial no subcapítulo da sociogênese do 

esporte, observamos o lúdico como alavanca ou catalisador da produtividade. Por outro lado, 

evidenciamos também aspectos relativos à produção permeando as práticas esportivas, 

reduzindo assim a sua ludicidade. Ao partir desta análise da esportividade, tendo como 

anteparo crítico as características do jogo, destacamos a ideia de que a liberdade, criatividade 

e espontaneidade são características originais do jogo que se enfraquecem com a 

esportivização, tal como ocorrida atualmente e seus posteriores desdobramentos e implicações 

na contemporaneidade. 

  Nas práticas esportivizadas analisadas, foco, determinação, disciplina, objetivos, 

metodologias aplicadas e resultados controlados são a fórmula, por excelência, aplicada às aos 

indivíduos em suas inserções nas redes sociais representados pelos perfis e identidades 

constituídas. O registro cuidadoso, o tratamento estatístico e estético, as estruturas de 

interatividade voltadas para a comparação e competitividade, as promessas de controle, dada a 

cientificidade dos métodos empregados, a busca da contínua evolução, crescimento de 

produtividade e de alcance social são traços bem comuns em inúmeras redes sociais. Deste 

modo, a disposição das máquinas programadas para gerar gráficos, estatísticas, 

ranqueamentos, porcentagens, percentis etc. evidencia o caráter instrumental e também 

racional que se voltam às performances dos indivíduos. Corroborando nossas percepções, 

Lasch (1983) ensina que 

 

o esporte passou a ser dominado tanto por uma ênfase indevida na vitória, como pela 

ânsia desesperada de qualquer competição. Quando os esportes não podem mais ser 

praticados com o adequado abandono, perdem a capacidade de elevar os espíritos de 

jogadores e espectadores, de transportá-los a uma esfera mais elevada da existência. 

A prudência, a precaução e o cálculo, tão proeminentes na vida cotidiana, mas tão 

hostis ao espírito dos jogos, passam a moldar os esportes como moldam tudo mais 

(p. 159) 
 

 

 Seguindo as elaborações ora expostas, percebemos como o caráter competitivo é 

instrumentalizado em favor da eficiência e da produtividade, desvirtuando as práticas, 

gradualmente esvaziadas de cooperatividade, criatividade e liberdade capazes de promover 

uma relação com a alteridade sem a hostilidade do âmbito competitivo-agonístico.  A seguir, 

nas figuras 58, 59, 60 e 61 por meio das capturas de tela oriundas de aplicativos utilizados nos 

esportes de corrida e de tênis, obtivemos diversos gráficos para análise de desempenho e 

redirecionamento dos treinamentos em busca de rendimentos otimizados. As telas seguintes 
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são comumente compartilhadas nas redes sociais e criam uma comunicação baseada em 

formulações estatísticas e matemáticas que demandam um entendimento das pessoas acerca 

das práticas esportivas. Assim, cria-se uma aura fetichizada acerca da prática esportiva com 

ares profissionais, mostrando-se ser um campo da racionalidade instrumentalizada para o 

progresso quantitativista, não havendo lugar para a brincadeira descompromissada em relação 

aos resultados. Observamos crescente preocupação com a obtenção dos meios tecnológicos 

para registrar estas performances e compartilhá-las nos meios virtuais, e, assim, postagens 

como as coletadas sequentemente são investidas de valores fetichizados. Esta fetichização 

ocorre por meio do apoio e controle sobre o hipertecnológico, por intermédio da esportividade 

ligada a modalidade praticada, a exemplo do tênis, tradicionalmente um esporte das elites, e 

por meio da racionalidade que rege a prática. Com isso, são cultivados e difundidos os 

procedimentos de registro e a publicação de desempenhos pensados para uma melhor 

performance, seja nas redes, seja nos ginásios e locais de prática.      

  
Figura 58- Relatórios e gráficos de desempenho 1; Figura 59- Relatórios e gráficos de desempenho 2; Figura 60- 

Relatórios e gráficos de desempenho 3; Figura 61- Relatórios e gráficos de desempenho 4. 
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A parametrização exibida torna o marketing digital do homem-máquina esportivizado 

uma ferramenta tecnológica e social, convocando o indivíduo a se tornar apto ao domínio da 

tecnologia que se oferta como produto nos aparelhos celulares e outras máquinas de aferição. 

Aqueles que mais conseguirem domar a tecnologia, mais se aproximam do ideal de máquina 

digital produtiva e do perfil apropriado. As redes sociais, ainda que parcialmente “gratuitas”, 

contêm, ordinariamente, planos de publicidade e divulgação, transformação de perfis pessoais 

em negócios com postagens patrocinadas. Versões pagas de aplicativos constituem outra 

modalidade de lucro empreendido pelas empresas desenvolvedoras de softwares, estas 

oferecem, novas funcionalidades e também vantagens em performance, com vistas a realizar 

as atividades com melhores resultados, estéticos, profissionais e comunicativos, a depender da 

rede ou aplicativo. No contexto cibercultural em que perfis públicos se mostram nas telas e 

computam os seguidores, essa seriedade se converte em valor de troca a ser pago pela posse 

desses diferenciais tecnológicos e ensaia-se a comercialização das comunicações para os 

seguidores. Assim, valorizam-se signicamente mais aqueles usuários destas tecnologias que 

dispõem de recursos para sair na frente, multiplicando as chances de sucesso e evidenciando 

que o fair play, já falacioso nos esportes competitivos, não se realiza aqui. Aqueles que mais 

se submetem ao mercado das novidades tecnológicas e aderem às práticas esportivas com essa 

racionalidade produtivista reúnem maiores condições de performances notórias nas redes. As 

intensidades, velocidades, frequências, calorias gastas e outros dados organizados em 

estatísticas são coletados pelas máquinas às quais os homens se acoplam e, assim, relatórios 

são produzidos para o estudo das performances ou para o compartilhamento em redes sociais, 

a exemplo das telas mostradas nas figuras 62, 63 e 64. Observamos, inclusive, a 

contabilização das horas de sono por meio da computação vestível programada para medir a 

inatividade representativa do estado de sono.  Preocupa-nos o fato de que as ciências estejam 

em busca de “[...] obter conhecimentos aplicáveis aos seres humanos e descobrir como as 

pessoas poderiam ficar sem dormir e funcionar produtiva e eficientemente” (p. 11), como nos 

alerta Crary (2014). 
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Figura 62- Relatórios e gráficos de desempenho 5; Figura 63- Relatórios e gráficos de desempenho 6; Figura 64- 

Relatórios e gráficos de desempenho 7. 

 

As inteligências das redes funcionam em favor de intensificar sua conectividade, 

notificando, oferecendo oportunidades de mais interatividade e conectividade com pessoas, 

ofertando produtos e serviços computacionalmente selecionados pelas desenvolvidas 

ferramentas de direcionamento do marketing digital, com amparo no nosso comportamento 

online. O partilhamento de informações entre as plataformas de dados permite maior eficácia 

nas exposições/explorações. A necessidade de estar conectado, informado, atualizado com o 

mundo que se compartilha online parece reduzir ainda mais a quota de liberdade que se supõe 

ao percorrer o fluxo contínuo de informações. As manifestações online anunciam as 

novidades e atualizações de toda ordem, informações mais ou menos segmentadas a depender 

da rede social e das próprias “raízes” vinculadas por temáticas marcadas por intermédio das 

hashtags. Cada manifestação parece dar conta de um sentido, por vezes direcionado pela 

natureza da rede, e as possibildades de realizar uma comunicação aproxima-se mais do caráter 

autômato do que do autônomo. Muitas postagens tensionam e/ou violam limites éticos, morais 

e legais, correntemente já abarcados por legislações que se esforçam por acompanhar as 

mudanças
52

.  
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 https://tecnologia.uol.com.br/noticias/redacao/2015/11/02/injuria-racial-na-internet-tem-pena-de-ate-3-anos-
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https://www.opovo.com.br/noticias/fortaleza/2017/03/cearense-e-vitima-de-xenofobia-no-facebook-por-

empresa-de-sao-paulo.html 
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O “jogo das redes sociais” no sentido de simulação da vida é bastante sério, capaz de 

produzir instantaneamente vilões, alvos da justiça virtual movida por sentimentos de 

indignação que rapidamente se unem pela rede contra aqueles que tiveram seus julgamentos 

sacramentados pelo poder da viralização, às vezes contaminada de falsidade, afinal, falso ou 

verdadeiro não importa, quando parece ser mais valioso/valorado viralizar, ainda que ferindo 

a ética e a dignidade humana. Por outro lado, “heróis” também se espalham pelas redes, 

muitos deles revestidos de signos de esportividade, postados para valorizar as identidades 

mostradas por via das características do esforço, sofrimento e glória. Corroborando esta ideia, 

Han (2017) assinala que “[...] a hiper-informação e hiper-comunicação gera precisamente a 

falta de verdade, sim, a falta de ser. Mais informação e mais comunicação não afastam a 

fundamental falta de precisão do todo. Pelo contrário, intensifica-a ainda mais”. (p. 24) 

Algumas redes direcionam às postagens análises de performance e feedback dos 

dados, direcionando os indivíduos à percepção de crescimento. A exemplo disso, podemos 

notar que vídeos no Youtube e postagens de páginas do Facebook exprimem análises de 

performance, identificando os momentos em que vídeos compartilhados são interrompidos 

pelos telespectadores, mostrando as postagens de mais sucesso e criando uma cultura de 

vigilância sobre as produções das comunicações “publicizadas”. Podemos dizer que cada vez 

menos se joga/pratica um esporte somente por jogar, assim como cada vez menos se 

comunica nas redes só por se comunicar. Assim, os fins de produtividade e de elaboração de 

identidades tecnologicamente esportivizadas dominam os meios. Neste ponto, lembramos de 

Ehremberg (2010), ao assinalar sobre as performances e a visibilidade que “[...] a 

democratização do aparecer não está mais limitada ao confortável consumo da vida privada: 

ela invadiu a vida pública sob o viés de uma performance que impulsiona cada um a se 

singularizar, tornando-se si mesmo” (p. 11). 

Alguns “heróis” da cibercultura em especial, por seu poder de propagação, 

curiosamente são chamados de mitos. “Mitar”, verbo cunhado, mas ainda sem registro 

lexicográfico, é utilizado para significar grande êxito em alguma ação, podendo ser 

comparado a protagonizar algo digno de elogio e reverência, enfim, ganhar visibilidade, 

notoriedade e aplauso. Do outro lado extremo, as consequências mortais do ciberbullying, do 

pornografia de vingança, dentre outras práticas vis, é outro aviso de que há vidas em jogo, 

tornado sério e complexo. A estrutura geral das postagens traz retornos cada vez mais 

                                                                                                                                                                                     
https://amp-mg.jusbrasil.com.br/noticias/133011333/como-denunciar-bullyng-racismo-homofobia-e-outros-

crimes-na-internet 

https://istoe.com.br/114322_DENUNCIAS+CONTRA+HOMOFOBIA+NA+INTERNET+CRESCEM+88/ 
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especializados em termos de alcance, visibilidade, “curtidas”, comentários, 

compartilhamentos; e esses números são muitas vezes observados e trabalhados, visando à 

ótimização da comunicacional, por vezes, tornada um negócio. 

 

5.2.2 Espetáculo das máquinas esportivizadas  

 

O que chamamos de espetáculo das máquinas esportivizadas são comunicações 

individuais modeladas pelas comunicações sociais dominantes, expressando discursos e tons 

semelhantes aos aprendidos pelo contato com as mídias referenciadoras. Deste modo, 

avaliamos de que modo as publicações nas redes sociais se assemelham às narrativas 

jornalísticas esportivas e às publicidades. Seguimos a aparente multiplicação dos relatos e as 

exibições em imagens estáticas ou dinâmicas de práticas esportivas de si. Percebemos que 

tanto a esportividade tecnologizada e compartilhada socialmente pelas redes, quanto a 

comunicação especificamente das práticas esportivas, além das generalidades, são favorecidas 

como consequência do grande avanço tecnológico e comunicacional. Assim, observamos o 

fetichismo tanto da esportividade desenvolvida, quanto de sua comunicação. Sobre esta noção 

de espetáculo, é válido reavermos o conceito de sociedade do espetáculo, de Debord (1992), 

descrito como “[...] uma formulação que escolhe o seu próprio conteúdo técnico. O 

espetáculo, considerado sob o aspecto restrito dos ‘meios de comunicação de massa’ — sua 

manifestação superficial mais esmagadora — que aparentemente invade a sociedade como  

espetáculo é o guardião deste sono.” Nas palavras de Debord, pronunciadas sobre o 

espetáculo, evidenciamos a produção do adormecimento em tempos em que a produção do 

espetáculo estava associada unicamente aos grandes produtores das comunicações em massa. 

Hoje, o espetáculo é ensaiado e reproduzido por aqueles que portam as tecnologias 

comunicacionais e aumentam o poder das imagens espetacularizadas e, assim, podemos dizer 

que a guarda operada pelo espetáculo sobre o sono tornou-se mais poderosa, ao engajar os 

próprios indivíduos neste processo de manutenção do encantamento. A tecnologia disponível 

e instrumentalizada pelas redes sociais capacita os indivíduos e os coopta como produtores de 

espetáculos além da função já desenvolvida da passividade na recepção de conteúdos iniciada 

especialmente com a televisão.    

Há máquinas comunicativas e máquinas esportivizadas capazes de produzir imagens, 

medições, transmissões, monitoramentos e outras funcionalidades na assessoria à constituição 

da identidade esportivizada. Os indivíduos contribuem enormemente para a constituição deste 

estado de vigilância, transparência e controle. Associamos esta produção que se sofistica com 
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a gradual evolução da técnica com a ideia de inovação estética de Haug (1997), ao se reportar 

à estética da mercadoria. Segundo o autor, 

 

[...] a inovação estética como portadora da função de reavivar a procura torna-se 

uma instância de poder e de consequências antropológicas, isto é, ela modifica 

continuamente a espécie humana em sua organização sensível: em sua organização 

concreta e em sua vida material, como também no tocante a percepção, a 

estruturação e a satisfação das necessidades (p. 57). 
 

Afinal, as pessoas hoje têm à disposição um aparato técnico-comunicacional que 

possibilita o carregamento para o espaço virtual de fotos, vídeos, áudios e relatos em texto em 

variadas plataformas, comunicando, às vezes, em tempo real, vivências, treinos, práticas, 

dicas e resultados de suas performances esportivizadas. Muitas vezes, as postagens trazem 

como hashtags marcas de equipamentos esportivos e comunicacionais que informam por via 

destes distintivos o pertencimento clamado aos grupos seletos desde as máquinas adquiridas. 

Com apoio nas ideias de Virilio (1991), consideramos relevante a asserção sobre o advento 

das fotografias e exploração que se faz da técnica, operando uns sobre os homens uma 

violência, uma diferente captura bélica “[...] do armamento da máquina fotográfica ao olho 

armado do repórter ou do militar prenunciando a vídeo-vigilância policial, a objetiva dirige 

violentamente o olhar humano  sobre os seres e coisas, simplesmente porque [...] as novas 

técnicas permitem” (p.17).  

Preocupam-nos os exageros que se apoiam nos usos das câmeras cada vez mais 

presentes e prontas para capturar e submeter os corpos à digitalização e à virtualização, 

fetichizadas. A espontaneidade é sacrificada e o exercício parece cada vez mais dependente 

das repercussões promovidas pelos registros e compartilhamentos, tecnicamente planejados 

para a produção do efeito estético esportivizado. Além dos registros individuais planejados, o 

recurso ao repórter fotográfico esportivo é um serviço que parece se ofertar aos praticantes de 

várias modalidades, afinal, as imagens constituem-se como provas de participação. Deste 

modo, os autorrelatos textuais também ganham tons jornalísticos para a narração de feitos 

espetaculares nas práticas diárias dos indivíduos engajados nas produções de suas identidades 

esportivizadas, exaltando suas performances. A esse respeito, verificamos as figuras 65, 66 e 

67, contendo relatos das experiências esportivas. No último relato contido nas figuras, um 

praticante de fisiculturismo relata suas experiências no palco de exibição e julgamento das 

performances estéticas, local onde a competitividade pelas formas corporais se regulamentam 

oficialmente com federações e organizações de eventos desta prática. Assim, o 

profissionalismo parece ser desejado e até encenado com as imagens produzidas com apoio 
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nas tecnologias que contribuem para uma aproximação com o mundo do espetáculo esportivo 

cada vez mais cultuado. 

 

 

Figura 65 – Narrativas esportivizadas I; Figura 66 – Narrativa de transformação corporal –Se você quiser, você 

mudará.; Figura 67 – Narrativa de um Bodybuilder 

 

Nos relatos anteriores, destacamos o esforço para manter-se na prática, mesmo doente, 

para correr uma meia maratona. Além disso, é marcante a fala que diz que “a força de vontade 

está dentro de você, basta buscá-la. Você não depende de ninguém. Se você quiser, você 

mudará. É você e você”, pois, é exatamente esta fala que justifica todo o discurso 

meritocrático, o qual é neoliberal e individualista, acima de tudo. Assim, por meio deste 

discurso, a pessoa é plenamente responsável pelos seus investimentos, por seus sucessos e 

fracassos, apoiando-se em um ahistoricismo e estabelecendo a sociedade como campo de 

acesso justo aos recursos e direitos. Sobre este aspecto relativo à competitividade em um 

contexto de desigualdades sociais veladas, encontramos consonância nas palavras de 

Ehrenberg (2010), ao acentuar que 
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[...] sob o registro jurídico-político, não é mais o Estado central que é ponto de 

prolongamento da luta contra as desigualdades, mas o direito dos indivíduos; e, sob 

o registro das políticas sociais, não é mais a proteção das populações face aos riscos 

sociais que caracteriza a luta contra as desigualdades, mas o estabelecimento de 

condições que permitam, a cada indivíduo, assumir a responsabilidade de sua 

inserção ou de sua reinserção profissional e social.[...] é por meio da permissão para 

que cada um entre em concorrência uns com os outros que se espera administrar as 

desigualdades (p. 28). 

 

Assim, os signos de esportividade são exibidos sem considerar os condicionamentos 

limitantes das pessoas às práticas de atividades de tempo livre. Planificam-se cinicamente as 

desigualdades e este cinismo como racionalidade é propagado com o efeito de negar a crise da 

sociedade capitalista que estrutura ela mesma a desigualdade como condição de sua 

operacionalidade. Segundo Safatle, “[...] as sociedades capitalistas foram capazes de 

legitimar-se através de uma racionalidade cínica, e com isso estabilizar uma situação que, em 

outras circunstâncias, seria uma típica e insustentável situação de crise e anomia” (p. 14).  

Com isso, relembramos que a legitimação de discursos que promovem falaciosamente a 

igualdade na sociedade apoiam-se nesta racionalide e “[...] o cinismo pode aparecer como 

posição discursiva em várias esferas da vida social (e não apenas no campo dos julgamentos 

morais)” (p. 13). 

Neste recorte das máquinas voltadas para o espetáculo, máquinas fotográficas 

especiais para a captura de movimentos sem distorção de imagem, à prova d’água, valiosos 

aparelhos celulares de última geração, relógios para monitoramento de performances são 

alguns dos equipamentos que se acoplam aos corpos materiais e virtuais para melhor 

comunicar nas redes sociais. Com isso, hashtags como #gopro (máquina fotográfica e 

filmadora), #garmin (relógios), #oakley (óculos esportivos), #cannondale (bicicletas) são 

encontradas para delimitar que as práticas são feitas ou registradas com equipamentos de 

valor signico elevado. A produção destas imagens, manipuladas tecnologicamente, têm um 

grande efeito de fascinação nas pessoas. Não seria improvável encontrar este serviço de 

registros fotográficos embutido nos serviços das academias e centros de treinamento. Os 

textos com frases motivacionais de superação já estão programados em aplicativos para as 

publicações com discursos vitoriosos nas redes.  Em outra contribuição de Haug (1997), este 

afirma existir uma dominação por via do poder incorporado na técnica que ele chama de 

tecnocracia da sensualidade por seus efeitos sobre os sentidos. Segundo ele,  

 

[...] tecnocracia da sensualidade significa o domínio sobre as pessoas exercido em 

virtude de sua fascinação pelas aparências artificiais, tecnicamente produzidas com 
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esse domínio, portanto, não aparece de imediato, mas na fascinação da forma 

estética. Fascinação significa apenas que essas formas estéticas arrebatam as 

sensações humanas. Em razão do domínio dos aspectos sensíveis, os próprios 

sentidos passam a dominar o indivíduo fascinado (p. 67). 
 

Em outra funcionalidade da rede e da técnica, com poder de fascínio, temos as 

transmissões ao vivo. Chamadas na rede de lives, estas desencadeiam notificações enviadas 

aos usuários conectados ao transmissor na condição de assinantes ou seguidores. Assim, 

percebemos que os perfis individuais seguem o modelo de verdadeiros canais de televisão, 

representantes do mais avançado estádio de desenvolvimento das comunicações. As técnicas 

de incremento das postagens com “marcações
53

” de pessoas e de marcas, efeitos de vídeo 

como câmera lenta, em looping, de modo reverso, enquetes e perguntas convocam os 

indivíduos a esse aprendizado da técnica para aplicação em suas postagens, sugestionando 

maior talento e habilidade em lidar com essas técnicas/funcionalidades agregadas às 

plataformas. O tempo dedicado ao aprendizado destas técnicas parece ter como bônus maior 

interatividade com seus seguidores, número maior de seguidores, e, em última instância, a 

profissionalização desta atividade de comunicador digital.  

Nas redes, evidenciamos uma disponibilidade das pessoas em protagonizarem os 

espetáculos por elas produzidos. As câmeras e os recursos de edição de imagens permitem um 

investimento significativo de tempo em registrar, ajustar e compartilhar a “naturalidade” 

exibicionista dos mais bem dromoadaptados (TRIVINHO, 2007) à tecnologia. Com este 

aparato para a “natural” relação com a câmera, de modo semelhante, percebemos também a 

estruturação das redes para a exploração do voyerismo das pessoas. Segui-las e acompanhar 

suas rotinas virtualmente tornou-se um hábito incentivado pelas redes que criaram postagens 

disponíveis à visualização durante apenas o período de 24 horas, direcionando os indivíduos 

às redes, movidos pela aceleração das temporalidades e pela volatilidade das postagens. Desta 

maneira, intervalos cada vez mais curtos parecem ser dados entre os acessos às redes, com o 

intuito de promover a interatividade dos usuários em busca das novidades. Uma nova 

habilitação tecnológica das redes permite que os usuários transmitam partes do seu dia; fotos, 

imagens, colagens digitais e vídeos são postos em uma espécie de canal, e o zapping entre os 

canais das pessoas ocorre de modo automático. Entre estes compartilhamentos, aparecem 

muitas gravações de relatos, selfies dinamizados e comentados sobre diversificadas temáticas 

e conversas mediadas pela gravação, mostrando o quanto as máquinas de captura e difusão de 
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 Menção nas redes sociais que produz uma notificação para o outro perfil. 
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imagens, áudios e vídeos são naturalmente direcionadas para a produção do espetáculo que 

pode se fazer nos cotidianos.
54

    

As esportividades também aparecem aqui e abrem essa nova modalidade de 

interatividade, na qual cada um pode acompanhar a visibilidade/alcance de seus 

compartilhamentos. Nestas postagens temporárias sequenciadas nas redes sociais como uma 

contínua troca de canais, um misto de transparência e visibilidade seletiva se evidenciam, pois 

o usuário pode ter acesso às pessoas que visualizaram e pode ter comentários feitos em suas 

“histórias” sem a observação dos outros, de modo diferente das publicações em que os 

comentários todos são públicos. Assim, abre-se um canal de comunicação entre telespectador 

e comunicador com uma temporalidade que convoca à interatividade com a rede e as suas 

conexões,  em que os links de interatividade precisam ser renovados e adicionados, em 24 

horas. Novas funcionalidades são assim utilizadas para atrair o interagente, levando-o a 

consumir mais imagens, ensejando mais visualizações para a postagem do emissor que pode 

acompanhar o desempenho em termos de visibilidade e interatividade conseguidas a cada  

partilhamento. Estas informações estão disponíveis ao usuário que emite as comunicações 

enquanto a postagem está ativa apenas, convocando-o a conferir e acompanhar sua 

performance na rede.  Observamos, na figura 68, a sequência de canais pessoais disponíveis 

para visualização, às vezes ao vivo, convidando para o voyerismo mediado e vigiado.    
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 Para mais informações sobre os fenômenos de autoexposição como os selfies, verificar  a 

dissertaçãoALMEIDA, Fernanda C. Autoexposição e Imagens: o Fenômeno do Selfie na Sociedade de 

Consumo. 109f. Dissertação de Mestrado em Psicologia, Centro de Humanidades, Programa de Pós-Graduação 

em Psicologia, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2016. 
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Figura 68- Histories e os canais televisivos particulares 

 

É possível observarmos que, em razão da popularidade idealizada de vários perfis de 

pessoas e das aspirações de notabilidade nas redes, alguns perfis são produzidos com a 

distintividade expressa por via da atribuição de “figura pública”.  Esta atribuição que se clama 

para identidade virtual traduz o ideal de que sua persolnalidade virtualizada é capaz (ou 

tenciona ser) de mobilizar um número significativo de pessoas para o consumo de imagens, 

histórias do seu cotidiano, dicas de consumo, narrativas sobre casos corriqueiros e, inclusive, 

suas práticas físico-esportivas descritas com apoio das máquinas. Com isso, empresas são 

associadas aos perfis públicos para promover produtos e serviços pensados com suporte nas 

peculiaridades desta mobilização. Os esportes e as práticas físicas conseguem funcionar como 

filtro para o pareamento de usuários e empresas, a se promoverem mutuamente. Em grande 

número destas postagens, percebemos uma estética esportivizada, nuanças e discursos 

assemelhados aos esportes espetaculizados, nos quais homens e máquinas se confundem e se 



383 
 

 

promovem de modo intensificado. Assim, as maquinizações tornam-se evidentes, ainda que as 

máquinas e sua mímese estejam veladas. 

Ao falarmos de estética esportivizada, reportamo-nos a elaborações de corpos, modos 

de expressão e de existir que se manifestam nas redes sociais. A vida comparada a um grande 

evento esportivo, no qual a competitividade estabelece a destinação das pessoas com suporte 

nas suas performances, é uma metáfora comumente efetuada. O jogo da vida, a vida em jogo, 

o sucesso e o fracasso, vitoriosos e derrotados são relatados em diversos campos e a 

pregnância do esporte como linguagem explicativa da vida se difunde universalmente, 

mantendo alguns de seus determinantes históricos e sociais velados ideologicamente. Corpos 

ou partes dele são cultuados como medalhas e trofeus, assim, abdomens, ombros e costas, 

particularmente, podem ser foco de exibição daqueles que se dedicaram a transformar seus 

corpos seguindo os regimes racionalizados, maquinizados e calculados para este propósito.  O 

espaço virtual das redes organiza as exposições destas transformações através dos marcadores 

feitos pelas hashtags como #sixpack, ao referir-se aos músculos abdominais salientes, 

denotando baixa adiposidade nos corpos exercitados exaustivamente em práticas pensadas por 

intermédio do prisma da eficiência em, como na prática recorrente do Bodybuilding 

literalmente expressa, construir os corpos. Ombreira e backcheck são outras categorias em que 

se mostram os produtos do treinamento de força, constituindo um corpo fetichizado, partes 

valorizadas de um corpo fragmentado e registrado em imagens para a apreciação do público. 

Para a saliência dos músculos bem desenhados, uma fragmentação muscular é sugerida como 

foco do treinamento e a marcação #shredded (partido, dividido) designa o modo de 

apresentação do corpo com os músculos em relevo. De modo semelhante, na sequência 

observamos as marcações #ripped (rasgado) e #pumped (bombado), as quais em virtude da 

sua recorrência, exibem-se aos usuários do Instagram como um canal a ser assistido e 

seguido, de modo que se possa visualizar as postagens organizadas e agrupadas com estas 

hashtags.  Nas figuras 69, 70, 71 e 72, evidenciamos algumas propagações feitas com base na 

estética dos corpos, transformados pelos exercícios e as disciplinas diversas para a construção 

dos corpos esculpidos com vários recursos tecnocientíficos. Em meio às várias fotos dos 

corpos, pratos dietéticos e gráficos também aparecem para compor essa paisagem organizada 

em torno da marcação selecionada. 
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Figura 69 - #ripped – Corpo rasgado; Figura 70- #pumped – Corpo bombado; Figura 71 - #shredded – Corpo 

estilhaçado/fragmentado; Figura 72 - #sixpack – abnominais fetichizados. 

 

Como destaque na construção desta estética corporal esportivizada, apesar de não ser 

uma prática esportiva essencialmente, o bodybuilding constitui-se como um estilo de vida 

propagado em um número significativo de postagens como podemos perceber abaixo. As 

participações nas competições de fisiculturismo e esse objetivo não são determinantes das 

titulações clamadas por aqueles que se consideram praticantes e publicam as marcações 

#bodibuilder. A prática associada ao bodybuilding, chamada bulking, de tradução difícil, passa 

a idéia de engrandecimento. Assim, os processos de transformação dos corpos se acentuam e 

tensionam os limites orgânicos, muitas vezes, apoiando-se no uso de substâncias danosas à 
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saúde destes “atletas” identificados com formas grotescas e monstruosas como ideal. Treino 

monstro e beast mode (modo fera/monstro)  são outras marcações comuns evidenciadoras de 

quetal adjetivação não se configura como negativa. Tornar-se um #monstro para esses 

praticantes é o objetivo publicado nas redes. Nas figuras 73 e 74, observamos a recorrência de 

marcações direcionadas a escultura dos corpos, seguindo a constituição do corpo como estilo 

de vida.   

 

Figura 73- #bulking - Engrandecimento literal; Figura 74- #bodybuilding – construção do corpo como estilo de 

vida.  

 

Importante ponto a ser pensado sobre a feitura desta estética, a ser noticiada e 

registrada com cuidados técnológico-imagéticos, diz respeito ao planejamento realizado com 

foco nesta exibição. Fotos e vídeos de pessoas nas práticas de exercícios físicos evidenciam o 

caráter racionalizado e planejado, em oposição à característica da espontaneidade. Estando no 

jogo, e gradualmente afastado das práticas corporais, o espontâneo e imprevisível tornam-se 

descartáveis em troca de imagens esportivizadas, cautelosamente produzidas, comumente, 

com o auxílio de parceiros de treino, professores/treinadores. Deste modo, roteiriza-se o 

momento da prática para a captura das imagens pensadas de acordo com sua estética, 

refletindo sobre os ângulos, partes do corpo em exibição, movimentos realizados, dentre 

outros detalhes que potencializam a eficiência das publicações em termos de sociabilidade e 

interatividade geradas deste modo, ensaiado. Assim, teatraliza-se a performance, treinam-se 
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os movimentos e as imagens em jogo, postadas para a apreciação e valorização do público. 

Com isso, além do empobrecimento das práticas decorrente de seus aspectos competitivos, 

racionalizados instrumentalmente segundo a sua eficiência, a racionalização desta 

produção/exibição estética, corporal e social mediada pela tecnologia aprofunda a fetichização 

dos corpos, das práticas e da própria tecnologia.  

No âmbito do atleta profissinal, retomamos o posicionamento de Lasch (1983) e 

Huizinga (1983) sobre a criticável submissão dos esportes aos meios de comunicação de 

massa, interessados como coprodutores do espetáculo esportivo, tratado como um negócio a 

ser explorado, comercializando as imagens, ídolos, símbolos, clubes e as emoções produzidas 

no esporte. No âmbito do indivíduo, munido de seu poder comunicativo global, podemos 

supor semelhante degradação no concernente às práticas realizadas com atuações 

significativas das máquinas que nos projetam na virtualidade como parte integrante da 

experiência de elaboração identitária atual. Assim, o homem-máquina das esportividades se 

mostra de modo bastante peculiar, produzindo um potente simulacro no virtual, campo de 

infinita exploração espacial, operante em paralelo a materialidade do real para a exploração 

capitalista. Por meio das imagens (re)produzidas, colecionadas, selecionadas e esportivizadas, 

identidades maquínicas são constituídas segundo referências desta lógica tecnocientífica de 

cultura mercantilizada, hoje numa configuração temporal de 24/7, como nos fala Crary 

(2014).   

     

[...] só recentemente a elaboração, a configuração da identidade pessoal e social foi 

reorganizada para ficar conforme a operação ininterrupta de mercados, as redes de 

informação e outros sistemas. Um ambiente 24/7 aparenta ser um mundo social, mas 

na verdade é um modelo não social, com desempenho de máquina - e uma 

suspensão da vida que não revela o custo humano exigido para sustentar sua eficácia 

(p.18). 
 

5.2.3 Doar e doer: glorificação do sofrimento e culto ao sacrifício  

 

O sofrimento, a dor e a capacidade de resistir às adversidades é notória característica 

valorizada e compartilhada nas redes. Deste modo, cada objetivo realizado de maneira bem-

sucedida tem os percalços exaltados. As adversidades são valorizadas e o nível de dor e 

sacrifício parece abrilhantar os feitos. As feridas dos esforços esportivos são orgulhosamente 

exibidas como medalhas, a capacidade de resistir à dor, as dores e contusões “cultivadas” em 

suas atividades são descritas e expõem-se como uma condição das atividades desempenhadas 

por vezes de modo irresponsável e perigoso, submetendo a risco a vida das pessoas. Os 
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limiares de sono, dor e sacrifícios são tensionados, atribuindo ao indivíduo a capacidade de 

superar e se programar, como uma máquina, para prosseguir. Submeter-se a dor e até obter 

prazer, tal como indicado por Vaz e Basiani (1999), torna-se âmbito de medida das 

motivações e desejos de cada ser em constituir-se como modelo e inspiração para outros. Nas 

figuras 74, 75, 76 e 77, mostramos as “gloriosas feridas de guerra” (VIGARELLO, 2013), 

expostas nas redes sociais, em prova das severidades. Destacamos inúmeras postagens com a 

marcação #ilovethepain (eu amo a dor). 

 

Figura 75 -#ilovethepain; Figura 76- Chagas; Figura 77 – Dorem exaltadas; Figura 78- #morta. 

 

Calos nas mãos e pés, acidentes esportivos, treinamentos exaustivos, cirurgias em 

decorrência de infortúnios esportivos, dores crônicas e violências direcionadas ao corpo  são 

expressas como constituintes das esportividades “sofridas” nas vidas das pessoas, e, por tal 

sofrer, são glorificadas, mistificadas. A capacidade de não se dar descanso, de se manter na 
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rotina, no planejado como uma máquina, é valorosa característica e inúmeras postagens 

remetem ao sofrimento ao dizer que não existe dia de descanso, domingo também é dia, 

hashtags em inglês conclamam que se vive dolorido – dos treinos - ( #livesore) marca que nos 

diz para abraçar a dor como lema. “Embrace the pain”.  

Sobre essa insensibilidade com a dor, Vigarello associa as práticas esportivas aos 

combates de guerra e à virilidade. Segundo ele, “[...] uma referência constante é mais 

reveladora do que qualquer outra: a da guerra e do combate. (...) O ferimento faz crescer o 

imaginário da coragm moral e o da virilidade. Sua evocação deve ser edificante” (p. 278). 

Pierre de Coubertin (apud VIGARELLO, 1913) corrobora esta ideia ao dizer que “os esportes 

fizeram florescer todas as qualidades que servem à guerra” (p.196) nas suas Essais de 

Psychologie Sportive.  

Outra marcação recorrente nas redes é #treinopago ou #tapago ao referir se ao 

treinamento prometido, promissório. Cada dia, uma dívida a ser paga com suor e cansaço. 

Cada sacrifício/limitação alimentar parece ser celebrada em nome dos focos e privações de 

desejos a serem executadas. Em alguns perfis “desviantes” que ousam postar comidas 

anormais, desbalanceadas etc, com excessivas e “irresponsáveis” quantidades de calorias, 

recebem críticas e algumas vezes são acompanhadas por nutricionistas supervisionando e 

comentando. 

 Com a marcação #sacrifice, obtemos alguns exemplos de pessoas caracterizando suas 

atividades como sacrifícios dolorosos, entretanto, estimados nas construções de suas 

identidades, sonhos/objetivos pessoais em processo de realização. As imagens de pessoas em 

atividades físicas é recorrente e os relatos dão conta de exemplificar  a motivação e força 

dessas pessoas em seguir este ideal, constituindo vidas vitoriosas em diversos campos. Os 

riscos são valorizados e a morte, real ou metafórica, produzem por meio da martirização uma 

identidade cultuada. Em algumas postagens, os corpos encenam suas mortes por falência 

física nos exaustivos treinos, e a inanimação da matéria corporal é remetida às redes com as 

marcações #morto/#morta. Se, por um lado, algumas práticas ensejam a melhor forma física, e 

treina o corpor submetendo-o a preparação, como se fosse para a guerra sempre Iminente em 

que os embates físicos são diuturnamente simulados nas redes, com a crescente da 

competitividade. Nas figuras  79, 80, 81 e 82 observamos as mortes simbolizadas pelo esforço 

dos atletas que se orgulham de deixar tudo no “campo” de batalha, produzindo melhores 

resultados. 
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Figura 79- Morte simulada 1; Figura 80- Morte simulada 2; Figura 81- Morte simulada 3. 

 

   

Figura 82- Morte simulada 4; Figura 83- A máquina aqui é você. Morte simulada 5. 
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As agonísticas são compreendidas como “arte dos atletas, ciência dos combates ou 

lutas, que constituía aplicação especial da ginástica”. Os embates nos quais os humanos se 

envolvem contemporaneamente, desde a perda de peso à luta contra doenças, drogas e males 

quaisquer auferem contornos fantásticos e uma figuração esportiva. A vitória em amplos 

sentidos é celebrada e descrita em detalhes para a partilha online destas experiências e isso se 

dá em certa medida pela ênfase nas agonísticas. 

A constituição do esporte como prática corporal, adicionada do conhecimento 

científico desenvolvido como treinamento e preparação do corpo para as competições teve 

notada proximidade, tal como previamente resgatada por nós, ao fazermos referência às 

preparações para os combates. Seja como exibição ludicizada ou como preparação para a 

guerra, as forças bélicas contribuiram e impregnaram o esporte moderno em certa medida. A 

disciplina militar aplicada a fim de produzir um homem para enfrentar as condições mais 

adversas físicas e psicológicas, certamente colaborou e auxilia no tensionamento dos limites 

dos corpos e mentes submetidos a situações de estresse, necessidade de autocontrole, precisão 

e resistência, em treinamento e nas tantas guerras batalhadas. Além do sofrimento físico e das 

mortes que dizimaram significativamente comunidades, lembramos das anotações de Freud 

sobre as neuroses de guerra como efeito traumático dos confrontos de extrema violência e 

desumanidade.  

  Freud (1920) acentua que “[...] um acontecimento como um trauma externo está 

destinado a provocar um distúrbio em grande escala no funcionamento da energia do 

organismo e a colocar em movimentos todas as medidas defensivas possíveis.”as neuroses de 

guerra são apenas neuroses traumáticas, que, como sabemos, ocorrem em tempos de paz 

também” (p.45). Quando os seres humanos são incitados à guerra, podem ter toda uma gama 

de motivos para se deixarem levar – uns nobres, outros vis, alguns francamente declarados, 

outros jamais mencionados (...). Entre eles está certamente o desejo da agressão e destruição 

(p. 253). 

As tecnologias de causar a morte evoluíram notavelmente, maquinizaram-se e se 

automatizaram com um nível assombroso de capacidade de destruição. O tiro olímpico e 

outras modalidades de precisão constituem práticas esportivizadas do que já foi precisão para 

matar. Além disso, observamos e registramos alguns esportes que simulam um batalha em 

determinado “território”, na qual defesa e ataque são praticados e estrategizados. Outro ponto 

de reflexão interessante diz respeito aos produtos desenvolvidos para a nutrição dos soldados 
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no campo de guerra. A ciência por traz da nutrição possibilitou a  separação e extração de 

nutrientes para manter o corpo operacional no caso da guerra, enquanto auxilia nas 

performances dos atletas. Curiosamente, alguns suplementos a venda fazem referência aos 

artefatos bélicos, como explosivos, máquinas, armas de fogo etc. Nas artes marciais 

esportivizadas, as faixas, cordas, kruangs (Muay Thai) lembram de certo modo as patentes 

das forças armadas, ambas sinalizadas nos uniformes para reconhecimento dos pares. Como 

observamos em alguns relatos procedidos no capítulo anterior, o serviço militar obrigatório 

foi campo de testagem das escolas ginásticas de destaque, a exemplo da alemã. A ideia de 

domínio territorial e submissão dos oponentes presentifica-se nas práticas, assim como as 

missões e as obediências segundo as hierarquias dominantes, impondo castigos e punições 

físicas como parte do treinamento e disciplinamento do indivíduo. Em algumas postagens 

marcadas do crossfit, este elemente se presentificava ao impor o “pagamento de burpees” para 

aqueles que chegassem atrasados ou faltassem. 

   

 

 

5.2.4 As insígnias dos rankings, recordes e façanhas 

   

O ordenamento dos elementos em um ranqueamento segundo o critério objetivamente 

quantitativo foi uma sistemática tornada comum e desejável com esteio na capacidade de 

avaliar as produtividades, da formação dos sistemas métricos e do incremento aritmético. A 

documentação e regulamentação das informações, por via das coletas de dados, tiveram 

grande impulso com a industrialização e a aplicação das diversas técnicas de produção. A 

ideia de um ranking supõe na medida em que os elementos ordenados compartilham um 

mesmo estatuto ( de indivíduo, empresa, time, cidade, país etc.) e, assim, um princípio de 

igualdade neste aspecto é aceito para possibilitar a equiparação entre eles, negando ou pelo 

menos mascarando as diferenças decorrentes da história e singularidade de cada um dos 

elementos.  

No esporte, existe maior rigor para tornar esse critério de igualdade de condições 

aceito. Assim, ocorre uma vigilância quanto aos critérios para possibilitar maior sensação de 

justiça. Percebemos que a recorrência do ranking é pronunciada. O resíduo de excitação 

lúdica, no caso dos ranqueamentos por tempo, reside na troca de posições que tem seu ápice 

ao final de um período, com o estabelecimento do ordenamento definidor de vencedores e 

vencidos. Essa elaboração muitas vezes é contínua, sem determinação de tempo e os sujeitos 



392 
 

 

buscam melhores posições, dispensando a necessidade de descanso. Ao longo do trabalho, 

coletamos representativos exemplos de rankings para atividades contadas em passos 

diários/semanais, corridas, “top drinkers” de cerveja, desempenho nas redes sociais, 

performance nos trabalhos científicos, postagens mais curtidas etc.  

Atualmente, percebemos que a “popularizada” prática do crossfit parece incorporar 

algumas ideias do treinamento militar, no qual obstáculos, como cordas e caixas, são 

escalados repetidas vezes, pesos são levantados como na musculação tomando nota dos 

recordes de levantamentos diversificados, e corridas, nados, remos são sequenciados em um 

circuito a ser percorrido pelos praticantes que competem entre si e consigo mesmos, em busca 

de melhores desempenhos. Aparentemente, elementos de outras práticas físicas se mesclam, 

como levantamento de peso olímpico, agachamentos, saltos etc, objetivando pôr os atletas de 

crossfit na melhor forma, tornando-os mais resistentes, mais fortes, mais rápidos em treinos de 

alta intensidade. Em sua competição mundial anual, os crossfit games patrocinados pela 

marca de equipamentos esportivos Reebok, eles testam os competidores para eleger após 

inúmeras provas “the fittest on earth”( o melhor condicionado) nas modalidades masculina e 

feminina. O crossfit pareceu incorporar eficientemente às práticas ginásticas o elemento da 

competitividade, enquanto eliminou ao máximo os intervalos de descanso entre os exercícios 

sequenciados e cronometrados para os fins da mensuração dos resultados e busca de melhorar 

os recordes pessoais. Deste modo, competições são organizadas e, nelas, os corpos modelados 

pelos treinos exaustivos exibem uma estética atlética cultuada comumente exibida nas redes 

sociais. Nos treinos desta prática, os corpos dos homens mostram-se mais desnudos das 

camisas e os resultados das transformações aparecem sem constrangimento. Os componentes 

destas práticas que criticamos residem nos movimentos maquinizados e repetidos em busca de 

uma mecânica perfeita e infalível ao cansaço do orgânico. Assim, a aceleração competitiva 

dos movimentos que, como uma motor sem limites de potência, submetem o corpo a buscar a 

eficiência máxima ao fazer “as many repetitions as possible (AMRAP – regime de execução 

de alguns exercícios)”, modulando a competição e computando os números. Work of the day 

(WOD), é outro termo utilizado para nomear o treino prescrito aos participantes que, como 

uma tarefa programada, realizam a ginástica de modo competitivo. Every minute on the 

minute (EMOM) estabelece que o praticante deve descansar apenas se houver algum tempo 

restante além das repetições demandadas pelo exercício. Exceder os limites do corpo parece 

ser o princípio do crossfit, considerado uma representação da ciência dos extremos e do apelo 

direcionado aos trabalhadores, sempre capazes de ampliar suas produtividades. Deste modo, 

os PR (personal records) de peso, velocidade, repetição, resistência etc são registrados e 
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analisados com objetivo de mais quebras de recordes, representando a melhoria da forma e da 

competitividade física organizada por esta prática recente e propagada como eficiente na 

construção de corpos adequados (fit), ganhando muitos adeptos e centros de treinamento no 

mundo. Segundo o site oficial da modalidade, esta tendência físico-esportiva tem a seguinte 

definição: 

  

CrossFit is a fitness regimen developed by Greg Glassman over several decades. 

Glassman, CrossFit's Founder and CEO, was the first person in history to define 

fitness in a meaningful, measurable way: increased work capacity across broad time 

and modal domains. He then created a program specifically designed to improve 

fitness and health. CrossFit is constantly varied functional movements performed at 

high intensity. All CrossFit workouts are based on functional movements, and these 

movements reflect the best aspects of gymnastics, weightlifting, running, rowing 

and more. These are the core movements of life. They move the largest loads the 

longest distances, so they are ideal for maximizing the amount of work done in the 

shortest time. Intensity is essential for results and is measurable as work divided by 

time—or power. The more work you do in less time, or the higher the power output, 

the more intense the effort. 
55  

    

Percebemos, portanto, esta modalidade híbrida, na qual a combinação de exercícios é 

pensada para desenvolver os corpos e as mentalidades em busca de um aprimoramento na 

força e condicionamento físico de modo racional e medido em diversos aspectos. 

Corroborando a ideia de que há relação entre o crossfit e o treinamento militar, aprendemos 

que grupos de exercícios (WODs- Work out of the day) levam os nomes de fuzileiros navais 

dos Estados Unidos e militares mortos em combate, a exemplo do MURPH. Verificamos a 

existência de alguns dos “Hero WODs”, os quais são divulgados como exercícios realizados 

ou criados por estes membros das forças armadas ou em homenagem aos sacrifícios de suas 

vidas na guerra. Com isso percebemos a aura de guerra e reverência honorífica prestada como 

cerimônias, produzindo um esforço para a sobrevivência. Segundo verificado em site 

dedicado ao crossfit com 60 workouts, “these CrossFit Hero WODs listed below are some of 

the most intense workouts that you could experience. They are intended to be performed with 

intense effort, in honor of our fallen Heroes. Don’t think of yourself. Instead think about the 

                                                           
55  CrossFit é um regime de fitness desenvolvido por Greg Glassman ao longo de várias décadas. 

Glassman, fundador e CEO da marca CrossFit, foi a primeira pessoa na história a definir a forma física de 

forma significativa e mensurável: aumento da capacidade de trabalho em amplo tempo e domínios modais. Ele 

então criou um programa especificamente projetado para melhorar a condição física e a saúde. CrossFit é 

constantemente variado movimentos funcionais realizados em alta intensidade. Todos os exercícios CrossFit 

são baseados em movimentos funcionais, e esses movimentos refletem os melhores aspectos de ginástica, 

halterofilismo, corrida, remo e muito mais. Estes são os principais movimentos da vida. Eles movem as 

maiores cargas nas distâncias mais longas, por isso são ideais para maximizar a quantidade de trabalho 

realizado no menor tempo possível. A intensidade é essencial para os resultados e é mensurável como o 

trabalho dividido pelo tempo ou pelo poder. Quanto mais trabalho você faz em menos tempo, ou quanto maior 

a potência, mais intenso será o esforço. Tradução nossa. Disponível em www.crossfit.com acessado em 

05/12/2017. 
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Hero that has given his all for our freedom
56

”. Vemos a figura 84, que mostra mais claramente 

tais achados. 

 

Figura 84 – Exercícios (WODs) dos heróis 

 

Além das características descritas do crossfit, condicionando os esportistas urbanos 

para as agonísticas da vida, submetendo corpo e mente ao cumprimento das “missões” 

valorativas de seu caráter resiliente, determinado e forte, encontramos na própria prática e 

capacitação para o crossfit estas insígnias já evidenciadas em outras redes sociais e campos de 

atividades dos homens. Segundo observamos no site oficial da marca crossfit.com, assim 

como nos militares, medalhas obtidas por capacitações por parte dos coaches do crossfit. 

Intrigantemente, percebemos que a mentalidade do esforço militarizado também é divulgada 

como atividade físico-esportiva às crianças, tal como visto nas capturas de telas em seguida.  

Preocupa-nos o fato de que a infância, reduto da brincadeira e criatividade, já seja 

objeto das investidas de uma modalidade tão séria, mecanizada e pobre de liberdade, 

espontaneidade e improviso. Não é incomum encontrarmos crianças modelos fitness que, 

apesar de tão pouca idade, já mostram músculos modelados pelos treinamentos a elas 

                                                           
56  Estes CrossFit WODs heróicos listados abaixo são alguns dos treinos mais intensos que você pode 

experimentar. Eles são destinados a serem realizados com intenso esforço, em homenagem aos nossos heróis 

caídos. Não pense em você mesmo. Em vez disso pense sobre o Herói que deu o seu todo pela nossa liberdade. 

Tradução nossa. Disponível em  http://www.crossfithardcore.com/hero-wods. Acessado em 12/12/2017. 



395 
 

 

submetidos. Com isso, criticamos a aplicação desta metodologia, a qual identificamos como 

alinhada com as rotinas maquínicas tensionadas à aceleração e eficiência, em que os limites 

podem ser ultrapassados tragicamente, produzindo lesões e morte
57

, não apenas para 

praticantes amadores, mas também atletas profissionais de alta performance, como observado 

nos links das notícias. Preocupa-nos se a mentalidade e o estilo de vida “instalados” nos 

praticantes desta modalidade não estariam “comandando” os corpos aos exercícios de alta 

intensidade e competitividade, provocando o colapso das estruturas orgânicas. Nas figuras 85 

e 86, observamos as insígnias próprias do crossfit e os cursos oferecidos para treinar os 

praticantes desta marca que porta em si, hegemonia e controle sobre os centros de 

treinamento; ou seja, o treino desta modalidade parece requerer uma habilitação de um coach 

inicialmente, demandando uma organização em diálogo com a marca mundial e as tarifas de 

credenciamento.  

                                                           
57  Homem morre em academia no DF após terminar treino de crossfit. O Globo. Rio de Janeiro. 

Disponível em http://g1.globo.com/distrito-federal/noticia/2016/03/homem-morre-em-academia-no-df-apos-

terminar-treino-de-crossfit.html acessado em 06/12/2017. 
 Tribute to CrossFit champion who died while training at the gym. Shield Gazette Disponível em: 

https://www.shieldsgazette.com/news/tribute-to-crossfit-champion-who-died-while-training-at-the-gym-1-

8545855 acessado em 06/12/2017. 
 29-year-old national athlete dies of stroke in gym Times of India, Mumbai Disponível em 

:https://timesofindia.indiatimes.com/city/mumbai/29-year-old-natl-athlete-dies-of-stroke-in-

gym/articleshow/59360952.cms acessado em 06/12/2017. 
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Figura 85- Crossfit Kids; Figura 86 - Insígnias nos certificados do Crossfit. 

 

No documentário sobre os Crossfitgames de 2016 promovido pela marca, alguns 

depoimentos de organizadores, CEOs e atletas chamam atenção pela devoção e mentalidade 

que marcam a modalidade. Sobre o estilo de vida, é mencionado que os praticantes estão 

“todos tentando perseguir a melhor versão de quem eles podem ser”, noção recorrente em 

nosso estudo, aparentemente amparada por nosso imaginário tecnológico e maquinal. Sobre a 

“filosofia” aí inserida, nos é dito que “[...] o que estamos tentando alcançar através do 

programa crossfit.com em nossos afiliados é fazer com que pessoas sejam boas em suas vidas. 

Sua filosofia é uma maneira de cuidar do corpo e preparar você para qualquer coisa que o 

mundo jogue para você.”
58

 E uma última fala do organizador dos eventos, Rory Mckernan, é 

                                                           
58  All trying to pursue a better version of who they can be. What we're trying to accomplish through crossfit.com 

programming in our Affiliates is getting people good at life (…) so its philosophy it's a way of taking care of 

your body and preparing yourself for anything that the world throws at you. Being a crossfit athlete is basically  

a mental illness 
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marcante por compartilhar a impressão de que “ser um atleta de crosfit é basicamente uma 

doença mental”. Uma das celebridades do mundo do crossfit, a atleta Sara Sgmundsdottir, fala 

de sua paixão e confessa entusiasmada que “amo a dor e o sofrimento (I love the pain, I love 

the suffering)”. Com isso, percebemos que estas práticas podem difundir ideais descuidados 

com os limites da capacidade dos corpos, pensados cada vez mais como máquinas. A 

capacidade de cada corpo é tensionada treino após treino. Ramos (2004) aponta que o corpo 

teve sua representação modificada de “sede de paixões e gozos a serem contidos” para a 

noção de um corpo como fonte de energia, “[...] veículo de dominação e instrumento de 

competição”(p. 131). Ele explica que     

 

Mais recentemente, com o relaxamento das interdições, devido à sutilização das 

formas de dominação, o corpo tornou-se fonte narcísica de prazer, mas de forma 

fetichizada, como resposta sintomática: formação reativa e sintomática diante da 

impotência e da mutilação social do indivíduo e de seu corpo. O Bodybuilding é 

com sua grossa casca de músculos – objeto de sua libido – a imagem invertida de 

um indivíduo fraco e insatisfeito (p. 132). 

 

Sobre a constituição dos corpos, levados ao limite, como na guerra, e baseando-nos 

nas investidas das pesquisas tecnocientíficas do campo militar que aprofundam a submissão 

do homem às máquinas, consideramos importante destacar o pensamento de Hari Kunzru 

(2000), ao falar da Genealogia o Ciborgue e sua relação com os heróis hollywoodianos com 

histórias de patriotismo e devoção . Segundo ele, 

 

desde o início, o ciborgue era mais do que apenas um outro projeto técnico; era uma 

espécie de sonho científico e militar. A possibilidade de fugir de suas irritantes 

limitações corporais levou uma geração que cresceu com o Super-Homem e o 

Capitão América a gastar todo o seu orçamento de pesquisa e desenvolvimento para 

conseguir um super poder na vida real (p. 134). 
 

Nas postagens públicas, os perfis clamam para suas identidades a titulação de 

crossfitter, crossfitgirl, crossfitlifestyle e registram as performances espetaculares em vídeos e 

fotos. Outros títulos são conclamados, fetichizados e marcados com as tags. Ante a grande 

variedade de práticas esportivas, consideramos titulações e credenciamentos o 

autoreferenciamento criado, uma vez que os prerrequesitos para um determinado segmento 

são aceitos. Deste modo, maratonistas, triatletas, ironman, bodybuilders clamam 

pertencimento a estas classes de atletas/desportistas através de postagens com marcações em 

hashtags. “Sou maratonista”, sou um “Ironman” dizem as hashtags e os títulos são clamados 

pra si pela realização das provações para atribuir a habilitação identitária que se atualiza com 

as marcas. Se a titulação depende da realização de certa prova, como no caso dos maratonistas 
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e faixas-pretas, em outros campos, inclusive nas titulações acadêmicas, acontecem de modo a 

se tornarem semelhantes. Ramos (2004) também contribui para nossa compreensão acerca do 

que ele chama de “publicidade totalitária” por seu caráter de repressividade direcionada aos 

indivíduos com “[...] apelo à louvação do corpo e da saúde, principalmente na forma 

disciplinadora, administrada e heróica dos ginastas olímpicos e dos exercícios militares – nos 

quais o corpo tem sempre o dever de superar-se a si mesmo, ou seja, de ver-se dominado e 

dominador” (p.136). 

Dentre as publicações agrupadas, segundo as marcações, percebemos quantidades 

significativas de conteúdos endereçando à prática e à figura do coach. Seja esportivo ou não, 

reconhecemos a valência desta figura de tutoria no dias de hoje, habilitando-se para guiar 

quaisquer indivíduos aos objetivos diversificadamente estipulados. A capacidade para 

direcionar outros parece ser estimulada, gerando vários tipos de treindores e gurus como 

youtubers, digital influencers, palestrantes sobre todos os tipos de façanha que habilitam as 

pessoas como tutores, autoridades do mundo cibercultural.  

Assim, as novas tutorias expressam juntamente às próprias redes e aplicativos a guiar 

os indivíduos aos seus objetivos. Outras muitas marcações endereçam o corpo em formação 

na prática dos bodybuilders e o exercício de corrida considerada um popular exercício 

competitivo sobre o qual dedicamos atenção. Nas figuras 87, 88, 89, 90 e 91, ilustramos 

quantitativamente as recorrências de certas marcações nas postagens públicas. Tal apanhado 

informa sobre as titulações e práticas clamadas para si como portadoras de valor sígnico, 

honorífico e pecuniário, tendo em vista a disponibilidade e a devoção ao treinamento que  

demandam níveis de seriedade e comprometimento “religiosos”, modificando essencialmente 

o cotidiano dos praticantes.  
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Figura 87 - #coach; Figura 88- #body; Figura 89- #running; Figura 90- #crossfit; Figura 91- #ironman. 

 

Além destas titulações, insígnias pelos recordes e resultados que descrevemos, 

observamos uma ênfase na competitividade ludicizada também nas academias de ginástica 

para melhor conduzir os praticantes, motivados pelas vitórias, simbolizadas pelas insígnias, 

medalhas e prêmios. Segundo analisamos, as práticas de musculação, desorganizadas do 

ponto de vista da competitividade, modificam-se gradualmente com a criação de métricas para 

o estabelecimento de ranqueamentos e premiações. Assim, alguns aplicativos de academias, 

literais casas de máquinas para o exercício físico, instrumentalizam o acoplamento com o 

homem material e virtualmente, ao remetê-lo às redes sociais como Facebook para 
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compartilhar seus feitos. Como mostramos, as práticas, registros e publicações de treinos 

convertem-se em pontos e prêmios em um sistema gamificado para fascinar e entreter, 

suavizando a submissão dos corpos em busca das estéticas e performances maquínicas. O 

aplicativo acessado na academia mostra animações de como os movimentos devem ser feitos, 

cronometra os exercícios e os descansos de modo a manter uma supervisão da tecnologia 

sobre as atividades que devem ser rotinizadas e repetidas, a exemplo de uma máquina, agora 

esportivizada pela competitividade socializada no ambiente virtual das redes sociais. Assim, 

observamos o incentivo às publicações nas redes sociais, sendo esta prática recompensada 

com as insígnias, tal como a de “popular” para 50 publicações, “aficionado” para validação de 

uma aula de grupo e “orgulhoso” para a realização de dez pesagens. Observamos as figuras  

92, 93, 94, 95 e 96, com as características competitivas dos esportes.  

 

 

Figura 92 – Interface competitiva das academis ginásticas; Figura 93 – Conquistas, Rankings, Competições e 

Recompensas; Figura 94 – Conquistas 1; Figura 95 – Conquistas 2; Figura 96 – Os homens-máquinas 

esportivizados 

 



401 
 

 

Deste modo, percebemos que a organização deste elemento do esporte, a 

competitividade, em ranqueamentos e na coleção de insígnias representativas de conquistas, 

invadiu também as ginásticas, anteriormente, instrumentalizadas apenas para a otimização dos 

resultados em performance física e estética. Diferentemente, pensamos que, em defesa da 

autonomia desta estética criticada por sua dependência ao mercado, devamos entender que 

“[...] questionar sobre possibilidades de expressão estética no esporte é pensar nos momentos 

de criação, liberdade e ludicidade preservados na prática, além ou aquém de seu princípio 

competitivo” (GONÇALVES; VAZ, 2017, p. 126). Além disso nos apoiamos nas noções de 

Crochik (2000), que reforçam a ideia de dominação direcionada ao corpo. Ele assinala que 

“[...] o corpo endurecido, funcional, eficiente, substitui o corpo expressivo, que ao menos 

pode representar o sofrimento existente, denunciando o pseudo-prazer a que se é submetido” 

(p.41). Para corroborar nossas proposições sobre o esporte e a crítica de seu emprego em 

favor da dominação produtivista do capitalismo, consideramos válido apontar para uma 

educação que se erga contra a barbárie e a competitividade exarcebada para privilegiar o fair 

play, que, segundo Silva (2016), 

 

[...] significa oposição ao princípio da competitividade – amplamente estimulado 

pela ideologia capitalista (neo) liberal – porque possibilita um momento de 

suspensão de uma determinada disputa, toda vez que o adversário não tiver 

condições físicas e psicológicas adequadas. Como consequência, o lema popular 

“vitória a qualquer custo” perde força, pois é substituído pela preservação da vida 

e pela prática esportiva saudável, o que, por sua vez, segundo Adorno (1995a), 

implica uma promoção do desaparecimento da barbárie, do sadismo e da pressão 

civilizatória: na educação e, principalmente, no esporte (p.111-2). 

 

O tom épico reforçado hoje especialmente pelo esporte, produzindo heróis, deuses e 

semi-deuses contribui para a realização de “grandes feitos” não unicamente no esporte. Os 

“milagres”, feitos quase impossíveis ou impensados são buscados para fins de realização. 

Como expressão desta categoria, para valorização do feito extraordinário, temos desde a 

hiperespecialização das modalidades, banalidade, por vezes parecem promover as buscas por 

grandes realizações. Longas caminhadas, percursos inóspitos, caminhos são feitos e refeitos 

como procissões e romarias, tendo pessoas iniciadas ou indivíduos criando as próprias 

façanhas pessoalmente incrementadas. Acerca dos recordes, Adorno exprime interessante 

ponto de vista, abordando, tanto o aspecto da seriedade nos esportes quanto a associação dos 

recordes aos privilegiados em força na dinâmica da competitividade propulsora da sociedade 

capitalista. Segundo ele, 
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Os recordes, nos quais os esportes encontram sua realização, proclamam o evidente 

direito dos mais fortes, que emerge tão obviamente da concorrência, porque ela cada 

vez mais os domina. No triunfo de tal espírito prático, tão longe das necessidades de 

manutenção da vida, o esporte se torna uma pseudopráxis, na qual os praticantes não 

mais podem agir por si mesmos, mas mais uma vez se transformam em objetos, o 

que, na verdade, já são. Em sua literalidade sem brilho, destinada a uma gravidade 

[seriedade] brutal, que entorpece cada gesto do jogo, torna-se o esporte o reflexo 

sem cor da vida endurecida e indiferente. Só em casos extremos, que deformam a si 

mesmo, o esporte mantém o prazer do movimento, a procura pela libertação do 

corpo, a suspensão das finalidades (ADORNO apud VAZ, 2004, p. 31-2). 

 

Existe um esforço na produção do que escolhemos chamar de pioneirismos. Além da 

idéia de ser o primeiro lugar, vitorioso em uma competição ou concurso, elevando a 

esportividade, ser o primeiro a fazer algo ou realizar atividades pela primeira vez, tornando-se 

um pioneiro ou realizador, tornam-se feitos cultuados. Isto acontece por conta do esforço em 

produzir performance única, desbravadora de uma natureza inexplorada ou simplesmente a 

capacidade de simular uma realização com detalhes e especificidades que permitem a 

experiência do pioneirismo. Desafios de toda sorte também são propostos e divulgado nas 

redes. Os challenges se acumulam e propagam as ideias de que devemos nos testar aos 

limites, arriscando e desafiando o corpo e a mente que penam em acompanhar as demandas 

exteriores de performance, modeladas para otimizar o consumo de bens e serviços lucrativos 

para as indústrias apoiadas pelo saber científico. Segundo observamos, as esportividades 

representadas em esquemas e signos cumprem um papel de intensificar a adoção da 

competitividade, preparando para o combate social que é uma realidade diária à semelhança 

de um combate bélico, barbárie ocorrente em imagens virtuais.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

E qual motorista que já não foi tentado pela potência do motor de seu 

veículo a atropelar a piolhada da rua, pedestres, crianças e ciclistas? 

Nos movimentos que as máquinas exigem daqueles que delas se 

servem localizam-se já a violência, os espancamentos, a incessante 

progressão aos solavancos das brutalidades fascistas (ADORNO, 

1993, p. 33).  

 

 

 Abordar o recorte da esportividade em relação às novas tecnologias da informação e 

comunicação, especialmente os sites de redes sociais e aplicativos, foi um esforço generalista 

deste estudo, no qual nos apoiamos em diversas disciplinas e concepções em busca de melhor 

compreender as relações historicamente constituintes do homem-máquina. Pressupusemos a 

ideia de que o esporte se constituiu espaço de representação das relações sociais, uma 

metaliguagem, ou seja,  “a linguagem esportiva falando sobre a própria sociedade” (HELAL, 

1998, p. 509). Assim, buscamos nas redes sociais compreensão sobre quais signos de 

esportividade eram expressos e em quais campos das atividades humanas, suspeitando de que 

o esporte operaria como um desdobramento da cultura industrializada em favor da barbárie 

instrumentalizada pelo sistema de produção capitalista vigente. 

 Ciência, tecnologia, esporte e comunicação compuseram os núcleos principais de 

nossas discussões e foram debatidos neste trabalho com o objetivo de compreender como esta 

combinação é explorada pelo sistema capitalista pós-industrial com prejuízo para a 

constituição de uma subjetividade modelada pelas sofisticadas máquinas. Estas, ao longo da 

história, se fizeram modelos de eficiência e produtividade com graves repercussões para o 

corpo e para a subjetividade. Iniciamos o trabalho, abordando as reflexões realizadas pelos 

teórico-críticos da Escola de Frankfurt. Com suporte em suas concepções sobre racionalidade 

instrumental, progresso técnico e indústria cultural, buscamos identificar a produção científica 

como majoritariamente determinada pelos valores próprios do sistema capitalista, no qual o 

mercado condiciona significativamente as produções humanas: científicas, culturais, artísticas 

etc. Com esta reflexão, pretendemos elevar a crítica como componente necessário de cuidado 

com o humano, e, para compreender as relações entre mercado e ciência, nas quais o 

conhecimento tecnocientífico se oferece como laboratório para a produção de mercadorias 

fetichizadas. Entendemos, assim, que esta associação contribui para a dominação dos homens, 

objetificados com propósitos de manter a lucratividade e incrementá-la ilimitadamente. 
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Buscamos cumprir o propósito de estabelecer solo do qual emanamos as críticas, significadas 

e justificadas pelo referencial teórico de onde partimos, apoiando-nos nos direcionamentos da 

Teoria Crítica sobre o progresso, a razão e a indústria cultural. 

 Com base nas proposições de Marcuse sobre a racionalidade tecnológica, 

compreendemos o aprofundamento e a naturalização das relações entre o homem e a máquina, 

valorando-as e gerando inúmeros experimentos que, segundo Habermas (2004), defendem 

uma  Eugenia Liberal “[...] que não reconhece um limite entre intervenções terapêuticas e de 

aperfeiçoamento, mas deixa às preferências individuais dos integrantes do mercado” (p. 27). 

Assim, contemporaneamente, evidenciamos o desenvolvimento de novas tecnologias capazes 

de modificar a performance dos homens nas suas atividades diversificadas, em especial 

aquelas relacionadas ao esporte. Além da correção por meio de próteses, como os óculos, os 

produtos do desenvolvimento tecnocientífico demandam a melhoraria do desempenho das 

pessoas, submetendo o orgânico à dominância e superioridade das máquinas. Genes, 

músculos, metabolismo, aparência etc são objetos de várias investidas de uma ciência que 

busca otimizar o aparato orgânico dos homens, servindo à lucratividade do sistema mediante a 

homogeneização das consciências e a sua pacificação à ordem estabelecida. 

Nos esportes e atividades físicas em geral, as TICs são apropriadas pelas pessoas na 

busca de pertencimento e reconhecimento social, na virtualidade, com efeitos para o mundo 

material, produzindo uma sociabilidade exercida em via dupla. Sobre as escolhas de 

atividades esportivizadas realizadas, recaem as significações mediadas por uma cultura 

industrializada hipertecnológica que hoje habilita as pessoas com o aparato para a produção 

de comunicações que informam sobre os estilos de vida aos quais nos filiamos, consumindo 

os produtos e serviços fetichizados. As identidades esportivizadas são disponibilizadas pelas 

sociedade do consumo segmentada, organizando os atributos associados às práticas e 

observando suas eficiências comunicativas, valoradas pelos signos propagados pela indústria 

cultural. Esta constituiu-se para “[...] relacionar-se com as necessidades dos consumidores, 

produzindo-as, governando-as, disciplinando-as, mobilizando a diversão” 

(ADORNO;HORKHEIMER, 1991, p. 266). Afinal,  concordamos com a ideia de que com o 

condicionamento histórico que empreendeu “[...] uma concepção escapista do ‘lazer’ coincide 

com a organização do lazer como uma extensão da produção de mercadorias. As mesmas 

forças que organizaram a fábrica e o escritório, também organizaram o lazer, reduzindo-o a 

um apêndice da indústria” (LASCH, 1986, p.159). Nossas preocupações acerca das 

subjetividades, ameaçadas pela barbárie, veladas por novidades tecnoculturais esportivizadas, 

podem ser sintetizadas nas palavras de Basiani e Vaz (2008), para quem 
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[...] ao poder cego da coletivização, perante o qual as pessoas perdem qualquer 

resquício de individualidade e autodeterminação, seria preciso contrapor-se como 

forma de enfrentar o perigo, sempre potencialmente presente, de que a barbárie se 

repita, fortalecendo a resistência ante ela por meio do esclarecimento acerca dos 

problemas decorrentes dos processos de coletivização – sejam eles manifestos na 

organização escolar, esportiva, política ou, em sentido mais estrito, nos esquemas da 

indústria cultural (p. 103) 
 

No curso de nosso trabalho, evidenciamos como a singularidade humana se fez objeto 

de maquinizações com o apoio das produções científicas, tecnológicas, esportivizadas e 

comunicativas, instrumentalizadas para a lucrativa padronização das subjetividades. 

Percebemos que os modos de viver, se comunicar, decodificar as linguagens e compartilhar a 

cultura se modificaram tremendamente do tempo dos teórico-críticos da Escola de Frankfurt, 

para os dias de hoje. As obras culturais de Freud como arcabouço teórico para entender “o 

mal-estar na civilização” do indivíduo e as contribições frankfurtianas para analisar a 

industrialização da cultura foram escolhas aqui para pensar sobre o fenômeno da 

“virtualidade” das relações sociais, interatividade na sociedade em redes (CASTELLS, 1999) 

e (sobre)vivência psíquica no contexto da cibercultura, no qual “[...] tudo passa pelo vetor 

informacional, virtual e imagético” (TRIVINHO, 2007, p. 61).  

Supusemos, assim, que as transformações de ordem tecnológica que influenciaram 

nossa sociedade nos últimos cem anos promoveram significativas mudanças nos modos de 

subjetivação, nas maneiras de se relacionar com as máquinas, de ocupar o tempo livre e, 

também, nas configurações de sofrimento humano em meio às demandas de adequação aos 

ideais estabelecidos midiaticamente. Percebemos que hoje há uma grande (pre)ocupação 

acerca das formas como “habitamos” a virtualidade e como nossas identidades são avaliadas 

em seus desempenhos, ao ponto de termos nossa atenção dividida perigosamente entre o 

presente material e o virtual presentificado, quando os gadgets “mágicos” funcionam como se 

nos “transportassem a uma outra dimensão” tecnologicamente construída, mas, também 

humanamente projetada e apropriada. 

 Desde as reflexões produzidas acerca das novas modalidades de submissão aos 

mandamentos do aparato técnico na contemporaneidade relacionados à esportividade, nos 

posicionamos em favor da emancipação, da autonomia, da espontaneidade e da criatividade. 

Nestas demandas técnicas e mercadológicas, estão inseridas as esportividades fetichizadas 

tecnologicamente e potencializadas pelas redes sociais.  Viabilizamos o propósito de analisar 

as esportividades por meio de uma interlocução da proposta teórico-metodológica da Escola 

de Frankfurt e com as publicações, minerando dados conduzidos por uma exploração flanêur 
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do ciberespaço. Malgrado todas essas mudanças, seja no modo de vida, seja no modo da 

tecnologia, observamos no decorrer de toda esta pesquisa que é atual o cerne da crítica 

frankfurtiana à racionalidade instrumental e ao poder da tecnologia como dominação do 

homem e de sua natureza interna e externa segue atual. Observamos em todo o ciclo da 

pesquisa, que a confluência das forças fetichizadas nos produtos da tecnologia, aliadas ao 

encantamento dos esportes configuram-se como sofisticado e eficaz meio de dominação, 

(i)mobilizando as forças dos indivíduos em favorecimento da manutenção do sistema 

positivado e cultuado.    

Escolhemos algumas redes sociais e aplicativos a serem analisados como recortes 

representativos de nossa cultura global e digital, possibilitando um caminho para a elaboração 

de um conhecimento crítico, via análise micrológica. Neste tipo de análise, o pesquisador 

elege um traço particular da realidade para analisar e produzir crítica sobre o todo social. 

Desta maneira, a parte funciona como índice do todo, e, assim, o psíquico e o social são 

contemplados de modo que se evite o esquecimento, seja dos determinantes socioculturais, 

seja dos determinantes psíquicos. Neste estudo, elegemos a esportividade como traço a ser 

compreendido em sua permeabilidade a outros contextos sociais além do esporte. 

Portanto, tendo por cerne a crítica frankfurtiana, buscamos contribuir para atualizar a 

discussão sobre “Indústria Cultural” (ADORNO; HORKHEIMER, 1947) com esteio nos 

signos de esportividade publicados na Internet, assim como atualizar a discussão sobre o 

“mal-estar” descrito por Freud em tempos de “realidade virtual”, “realidade aumentada” e 

redes sociais. Buscamos descrever o contexto sociocultural em que o progresso tecnológico 

favorece a emergência da cultura de massa, problematizando as questões da felicidade 

humana encontradas no texto freudiano. Assim, articulamos os conceitos de ciberespaço e 

cibercultura com o panorama contemporâneo em que o indivíduo é convocado a se inserir e 

gerir seu mal-estar atualizado no contexto da web 2.0.   

Retomando a epígrafe inicial de nosso trabalho de autoria de Shakespeare, ao nos dizer 

que “sabemos o que somos, mas não o que podemos nos tornar”, compreendemos que esta 

parece advertir sobre os perigos advindos das transformações humanas oriundos da premissa, 

fortemente questionada por Freud, de que sabemos o que somos.  Para Freud, é sobradamente 

problemática a ideia de que a racionalidade, grande herança iluminista, seria capaz de dar ao 

homem o autoconhecimento, autorregulação, ou fazer da força consciente a senhoria em “sua 

própria morada”. Deste modo, suspeitamos de que estamos alheios e alienados de muito do 

que nos submete e nos transforma. Concordamos com Marcuse (1982), corroborado 

contemporaneamente por Donna Haraway (2000) ao dizer que “[...] a tecnologia não é neutra. 
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Estamos dentro daquilo que fazemos e aquilo que fazemos está dentro de nós. Vivemos em 

um mundo de conexões-e é importante saber quem é que é feito e desfeito” (p. 36). 

A atividade científica é descrita por Freud como um desses derivativos em que o 

homem destinará parte de sua energia psíquica para realizar atividades que produzam um 

sentido maior e um propósito para suas vidas perante o coletivo. A ciência auxilia o homem na 

busca de controle e dominação das forças da natureza, sendo capaz de aumentar o sentimento 

de segurança ante as trágicas e aterrorizantes possibilidades de sofrer. As produções 

científicas do homem que afastaram os perigos e possibilitaram maior previsibilidade sobre 

fenômenos antes explicados pelos dogmas hoje cumprem uma atribuição permeada pela 

lucratividade no mercado. Nossas críticas ao produtivismo acadêmico e à falta de autonomia 

na ciência buscaram evidenciar o caráter fetichista no seio da ciência, nova guardiã da 

humanidade. Nas palavras de Freud (1930/2006), entretanto, 

 

[...] o poder recentemente adquirido sobre o espaço e o tempo, a subjugação das 

forças da natureza, consecução de um anseio que remonta a milhares de anos, não 

aumentou a quantidade de satisfação prazerosa que poderiam esperar da vida e não 

os tornou mais felizes. Reconhecendo esse fato, devemos contentar-nos em concluir 

que o poder sobre a natureza não constitui a única precondição da felicidade 

humana, assim como não é o único objetivo do esforço cultural (p.56). 
 

 A submissão do indivíduo aos ditames oriundos do âmbito cultural, intensamente 

permeados pela esfera da economia em sua forma fetichizada, pode ter consequências 

traumáticas para a autonomia do sujeito. Assim,  ao longo do trabalho, obtivemos 

caracterizações da ciência, da tecnologia e dos esportes capazes de uma mobilização de modo 

fascinado às novas magias e mistificações facilitadas pela “[...] tecnocracia sensual 

constituinte da estética da mercadoria” (HAUG, 1997). Os prejuízos para o humano estão na 

adoção destes valores referenciados nas comunicações de massa e rede tal como uma religião, 

reconhecida por Freud (1930/2006) como um exemplo de tutoria, pois, “[...] a religião 

restringe esse jogo de escolha e adaptação, desde que impõe igualmente a todos o seu próprio 

caminho para a aquisição da felicidade e da proteção contra o sofrimento” (p. 54). De modo 

semelhante às restrições advindas do dogmatismo autoritário religioso no conduzir das vidas, 

evidenciamos nesta tese o papel da tecnologia e do esporte como expressões contemporâneas 

que se exprimem como novos mitos, permeados de uma magia encantadora e sedutora 

direcionada aos indivíduos, crentes no sistema que provê benesses por meio da aplicação da 

racionalidade científica instrumentalizada para o progresso técnico. Lembramos aqui, 

também, do texto de Benjamin, O Capitalismo como Religião, que expressa a noção de que 
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“[...] o capitalismo deve ser visto como uma religião, isto é, o capitalismo está essencialmente 

a serviço da resolução das mesmas preocupações, aflições e inquietações a que outrora as 

assim chamadas religiões quiseram oferecer resposta” (p. 21). Segundo Benjamin descreve, 

“[...] o capitalismo é uma religião puramente cultual, talvez até a mais extremada que já 

existiu. Nele, todas as coisas só adquirem significado na relação imediata com o culto; ele não 

possui nenhuma dogmática, nenhuma teologia. o utilitarismo obtém sua colaboração 

religiosa” (p.21). Uma das características apontadas pelo frankfurtiano sobre esse sistema é 

que nele “[...] não existem ‘dias normais’, não há dia que não seja festivo no terrível sentido 

da ostentação de toda a pompa sacral, do empenho extremo do adorador” (BENJAMIN, 2013, 

p.22). Benjamin também assinala que este culto ao sistema positivado é essencialmente 

culpabilizador e, assim, “[...] o capitalismo presumivelmente é o primeiro caso de culto não 

expiatório, mas culpabilizador. Uma monstruosa consciência de culpa que não sabe como 

expiar lança mão do culto, não para expiar essa culpa, mas para torná-la universal, para 

martelá-la na consciência” (p.22). 

Portanto, nossa investigação se direcionou às tutorias às quais o homem se submete 

contemporaneamente, demonstrando intensiva influência nos indivíduos, sofisticadamente 

seduzidos por apelos ao consumo de tecnologias e pelos modos de conviver na (ciber)cultura. 

Exploramos, portanto, os novos modos de tensionamento da transformação do homem 

moderno em “homem-máquina”, catalisados pela tecnocracia e os signos de esportividade, 

desconsiderando limitações de ordem biopsicosocial. Recordamos, assim, o pensamento de 

Kant (1783/2005), ao acentuar que época nenhuma poderia “[...] se aliar e conjurar para 

colocar a seguinte em um estado em que se torne impossível para esta ampliar seus 

conhecimentos, purificar-se dos erros e avançar mais no caminho do esclarecimento. Isto seria 

um crime contra a natureza humana, cuja determinação original consiste precisamente neste 

avanço”(p. 67). O que se evidencia, entretanto, são regressões expressas como de barbárie, 

homogeneizando as consciências, maquinizando o homem e ameaçando as condições de 

acesso à maioridade kantiana obtida por meio do esclarecimento, falho em seu programa de 

operar “[...] o desencantamento do mundo e dissolver os mitos e substituir a imaginação pelo 

saber (ADORNO;HORKHEIMER, 1991, p.19, grifamos). Com isso, 

 

[...] o diagnóstico do presente é o desaparecimento da noção de indivíduo  e do 

pensamento crítico – de onde um mundo sem oposição, sem contradição, mundo 

administrado ou unidimensional [...] O indivíduo – cujos valores de liberdade, 

igualdade, fraternidade, e o de autonomia, havia sido considerado por Kant como 

resistência contra o mundo histórico, isto é, aquele que é ‘mau temporal’, está em 
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processo de extinção sem que os valores a eles associados tenham podido realizar-

se. (MATOS, 1990, p. XVII). 

 

Contemporaneamente, a permanência do homem em seu estado de menoridade “[...] 

da qual ele próprio é culpado” (KANT, 2005, p.63) resulta dos processos de dominação 

operados pela indústria cultural, esta atualizada em modalidades tecnicamente evoluídas como 

“instrumento de contenção do próprio desenvolvimento das consciências” (SEVERIANO, 

2007, p.107). Assim, as revistas, o rádio, a televisão e, hoje, a internet são meios para difusão 

de uma cultura de consumo das esportividades, cujos produtos são capazes de ofertar às 

pessoas referências humanas que elas não mais encontram em si. Os atributos humanos são 

incorporados aos produtos tecnológicos e têm sua existência justificada por sua capacidade de 

ensejar lucro aos seus produtores. O vazio da existência humana e suas carências são 

estimulados para que o consumo de bens e serviços, operacionalizado pelas mais diversas 

maneiras de publicidade, seja potencializado. Assim, as esportividades hoje cumprem um 

importante papel para a constituição identitária idealizada que se prescreve indistintamente 

aos indivíduos, sem justificativas para resistir. Assim, as necessidades são criadas para que 

sejam satisfeitas pela aquisição de produtos, que buscam obturar, continuamente, a falta e o 

desamparo próprios à condição humana. Percebemos, nas palavras de Freud (1930/1996), um 

alerta para o caráter ao mesmo tempo assegurador e aflitivo que a civilização e suas 

produções culturais ocasionam nos homens, assim, “[...] seja qual for a maneira por que 

possamos definir o conceito de civilização, constitui fato incontroverso que todas as coisas 

que buscamos a fim de nos protegermos contra as ameaças oriundas das fontes de sofrimento, 

fazem parte dessa mesma civilização” ( p. 55). 

Percebemos as transformações evidenciadas em na sociedade como fruto  de uma 

intensificada instrumentalização por meio do grande avanço tecnológico e comunicacional. 

Assim,  severas implicações são direcionadas ao sujeito, assolado por um mal-estar 

potencializado pelos atuais efeitos da percepção crescente da aceleração do tempo e inflação 

do espaço, ambos virtualizados. As redes, domínios e ambientes e possibilidades de 

exploração neste universo abrem-se nas telas, ensejando imersões e distanciamentos com o 

mundo material que também é exportado em bytes para o exercício da cidadania global do 

indivíduo. O Ciberespaço é a estrutura em que se faz isso de modo constituinte para um 

homem-máquina hipertecnológico. Relembramos a ideia de que   

 

[...] a natureza do cyberspace diz respeito a uma estrutura infoeletrônica 

transnacional de comunicação de dupla via em tempo real, multimedium ou não, que 

permite a realização de trocas (personalizadas) com alteridades virtuais (humanas ou 
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artificial-inteligentes); ou, numa só expressão conceitual, a uma estrutura virtual 

transnacional de comunicação interativa. Alem de pontuar a mudança de suporte dos 

processos socioculturais e políticos (agora marcado pela imaterialidade informática), 

a abolição do território geográfico e a interatividade prévia com a máquina, com o 

software e com a imagem virtual, essa definição pressupõe desde a instituição do 

computador como tecnologia de acesso a esse universo comunicacional e a 

radicalização da prática de experienciar a tela catódica como real privilegiado pelo 

qual se frui a vida social no pós-guerra, até as reverberações sociais desse universo 

(TRIVINHO, 2007, p.118).     
 

Em face dessa aludida “ampliação” do que podemos considerar o mundo externo com 

o qual interagimos e com amparo no qual nos constituímos, retomamos o pensamento 

freudiano no texto  “O mal-estar na civilização” (FREUD, 1930) para sinalizar que as 

possibilidades de sofrimento também podem ser ampliadas, ganhando novas versões que nos 

convocam a buscar maior compreensão sobre o mal-estar na cibercultura. Assim, em suas 

constatações “[...] a patologia nos familiarizou com grande número de estados em que as 

linhas fronteiriças entre o ego e o mundo externo se tornam incertas, ou nos quais, na 

realidade, elas se acham incorretamente traçadas” (p.42). Com isso fomos capazes de elencar 

novas humanidades maquinizadas por demandas normatizantes produtoras de sofrimento e 

inadequação àqueles incapazes de se manterem  no ritmo de atualização e reconfiguração 

propagados, dentre eles o exercício das esportividades ciberculturais.  

Para nossa análise, recorremos à sociogênese dos esportes para melhor compreensão 

acerca dos elementos constituintes destas práticas que se desenvolveram em paralelo à própria 

sociedade industrial. O estudo das classificações das atividades de tempo “livre”, em Elias 

(1992) nos permitiu projetar um espectro de análise em diversas atividades humanas por meio 

das comunicações nas redes sociais. A abordagem de noções como ócio, lúdico, tempo livre, 

trabalho, liberdade e necessidade nos habilitou a produzir críticas às transformações ocorridas 

dentro do campo esportivo, sob influência do mercado em contínua expansão. Logo, os 

eventos esportivos se sofisticaram e, com o apoio dos meios de comunicação, transformaram-

se em esportes espetacularizados midiaticamente manipulados para a diversão das massas, 

contactadas agora muito além da tela televisiva.  

No quarto capítulo, abordamos inicialmente o binômio lazer/trabalho, ampliando 

nossas compreensões sobre as transformações das  atividades humanas realizadas com o 

desenvolvimento da sociedade industrial. Em seguida, direcionamos discussões para os 

aspectos que envolvem o complexo psíquico-somático e os condicionamentos mútuos para 

implementação de uma esportividade vivida sob o prismo  corporal e também racional. Por 

último, centramos os debates nas questões relacionadas ao esporte espetacular propagado 

pelos meios de comunicação de massa e de rede, possibilitando  vasta difusão dos ideais e 
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ídolos esportivos, repercutindo essencialmente nas práticas dos amadores. Portanto, a 

produção mercantil do esporte e sua divulgação em paralelo à recepção destas mensagens em 

meios cada vez mais sofisticados foi discutida para que maior entendimento fosse obtido 

sobre a evolução dos jogos, transformados gradualmente em esportes com grande organização 

como mercadoria cultural, desenvolvimento técnico, burocratização e instalação da 

competitividade e do princípio do rendimento. 

Em nosso capítulo último de análise dos achados nas redes sociais e no meio 

cibercultural, além de explorarmos alguns pontos relativos à estrutura deste meio de 

apropriação dos homens, expusemos as redes sociais e aplicativos analisados em uma 

sistematização que seguiu as indicações de Elias (1992) acerca das características das 

atividades de tempo livre. Estas foram separadas em nosso estudo e categorizadas como 

atividades miméticas ( físico-esportivas), de lazer não esportivo, de sociabilidade e 

produtivas. Por meio de uma análise teórico-crítica das redes, foi possível verificar a 

seriedade e a racionalização de que se revestem as atividades físico-esportivas que, apesar de 

voluntárias, em muito se assemelham às atividades de trabalho. Percebemos também uma 

ênfase na competitividade embutida nas organizações de dados, gráficos, ranqueamentos e 

hierarquias, desprezando, assim, outros aspectos dos jogos, como a espontaneidade e a 

cooperatividade. Evidenciamos também uma exploração do tempo “livre” e do consumo 

como modalidade de produção de identidades constituídas pelas dinâmicas das redes 

tecnológicas voltadas à socialização de lazer, exprimindo, segundo nossas percepções, 

características do ócio e consumo conspícuos descritos por Veblen (1969). As redes de 

trabalho, além de comportarem sistematizações para organizarem os membros segundo 

pontuações e medições que redundam em maior dedicação dos indivíduos nessas agonísticas, 

fornecem uma roupagem ludicizada para melhor submeter à produtividade e instaurar a 

competitividade como atributo necessário para as conquistas e prêmios, transparentemente 

exibidas em narrativas esportivizadas.  

Já as redes de sociabilidade tecnológica, de caráter mais generalista, funcionam como 

terreno para divugação de atividades de toda ordem. A proficiência nas redes e a capacidade 

de desempenhar efetivamente as interatividades, que poderão resultar em ganhos de 

visibilidade, potencialmente convertidos em ganhos “monetizados”, é um grande valor 

estimulado. A dromoaptidão, ou porte de senhas sociotécnicas, é capaz de prover aos 

indivíduos incluídos digitalmente, a exploração das distintas maneiras de produtividade na 

rede que se ofertam àqueles que cumprem os requisitos das identidades modeladas com 

suporte na frenética doação de si ao mundo virtual. Opera-se, com efeito, uma fetichização 
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tecnológica e também esportivizada das identidades virtuais, criando à imagem do atleta-

ciborgue, o homem-máquina, cultuado como o mais adequado para a sobrevivência e a 

fruição da vida (pseudo)bidimensionalizada
59

, tela adentro e tela afora. 

Ao direcionar nossas análises das redes sociais e aplicativos segmentados, em acordo 

com as atividades humanas na cibercultura para as publicações em si, objetivamos elencar 

alguns signos de esportividade difundidos amplamente ao longo do espectro gradual de 

liberdade à necessidade, do lazer ao trabalho. Deste modo, caracterizamos as apropriações do 

ciberespaço pelos indivíduos de acordo com quatro categorias de expressões temáticas: 1) A 

Instrumentalização Racional no Lúdico; 2) Espetáculo das máquinas esportivizadas; 3) 

Sacrifícios e doações/doar e doer;  4) Insígnias dos Rankings, recordes e façanhas.  

Primeiramente, registramos amplamente o recurso às tecnologias de medições, 

gráficos e racionalizações próprias das organizações da produtividade e do rendimento 

aplicadas às atividades de tempo livre, gradualmente extirpadas do lúdico, do livre 

desenvolvimento humano, da criatividade, anteriormente, essenciais nestas atividades. A 

espontaneidade foi substituída pela rotina maquínica e, assim, o prazer das atividades, 

movimentos e interações sociais integradoras transformaram-se em busca frenética de 

números, incrementos de performances e abordagens quantitativistas para serem postados nas 

redes como valores humanos fetichizados, valorados no mercado que invade o ciberespaço.  

Ao refletirmos sobre os espetáculos das máquinas esportivizadas, constatamos o 

fascínio exercido pelas máquinas que se acoplam aos homens para as publicações, tanto em 

suas tecnologias comunicacionais quanto em outras funcionalidades em prol da esportividade 

e da competitividade. Assim, a capacidade de comunicação de conteúdos produzidos de modo 

tecnicamente elaborado e bem assim o apoio dos instrumentos e equipamentos cultuados nos 

variados domínios esportivizados, tornam-se seara de fetichizações. Portanto, as publicações e 

seus conteúdos, ou seja, a comunicação e os feitos esportivizados, carregam valores cultuados 

por habilitarem pessoas comuns a produções imagéticas de alta sofisticação que demandam 

aparelhos indisponíveis para a maior parte da população e por transparecerem, em suas vidas, 

feitos esportivizados que demandam aplicação diária, disponibilidade de tempo e dinheiro 

investidos em prol da constituição identitária modelada pelos espetáculos ciberculturais. Parte 

do fetiche que fascina as pessoas reside na ideia de que os perfis representem a realidade e as 

identidades de modo integral, pleno e verdadeiro. A vida, como em um jogo, é simulada nas 

redes socias, entretanto, o perfil, simulacro potente, é produção que incorpora as técnicas 
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disponíveis para a comunicação de uma identidade muitas vezes pensada como mercadoria e, 

portanto, esteticamente elaborada. De modo semelhante ao que a razão se reduz a sua 

instrumentalidade, identificada com o sistema de produtividade, percebemos o mesmo 

ocorrendo com o lúdico, transformado em esportividade fetichizada em sua eficiência. 

Correlatamente, as identidades virtuais também são fruto de uma instrumentalização e, 

portanto, reduzidas àqueles aspectos sabidamente valorizados na realidade e potencializados 

pelo cibercultural, dentre estes, a esportividade. Desta maneira, a vida em toda sua 

complexidade formata-se em uma aparência identitária superficial, entretanto, eficaz, tal como 

a estética da mercadoria descrita em Haug (1997) em um mundo no qual “logo não existirá 

mais nenhuma outra linguagem, a não ser aquela transmitida pelas mercadorias” (p.77). 

Segundo ele, 

  

[...] naturalmente a diferença fundamental em relação à produção de aparências no 

capitalismo é que nele se trata, antes de mais nada, de funções de valorização que 

utilizam, transformam e aperfeiçoam as técnicas estéticas. Com o resultado, não se 

restringe mais a determinados lugares sagrados ou representantes de algum poder, 

mas forma uma totalidade e o mundo sensível no qual em breve nenhum momento 

terá deixado de passar pelo processo de valorização capitalista e de ser marcado por 

suas funções (p. 69).   
 

Ao elaborarmos reflexões sobre a lida dos indivíduos com as dores e os 

estranhamentos produzidos por meio da submissão aos diversificados treinamentos, chegamos 

a intrigantes achados evidenciando o culto à dor e ao sofrimento. Nas postagens, alto valor é 

atribuído às sensações desprazerosas de dificuldade em realizar os “compromissos” físicos e 

mentais embutidos nas tarefas, especialmente físico-esportivas. Lamentamos que haja a 

naturalização das dores nos processos disciplinares do corpo e que, além disso, estas sejam 

desejadas até. Esse estado de coisas permite que vários excessos sejam feitos tendo como 

modelo as imagens midiáticas que mobilizam as buscas pelas referências estéticas 

estabelecidas digitalmente. Além disso, a busca por performances maquínicas também 

mobiliza os indivíduos ao uso de todo tipo de produto ou serviço da tecnociência para 

produzir um aparato humano capaz de hiperprodutividades, laborais, sociais e esportivas. O 

não reconhecimento da natureza falível do corpo e o desejo de torná-lo objeto das investidas 

científicas acumula mortes, lesões e sofrimentos, oriundos de uma propagação ilusória de 

ilimitada potência, deixando a cargo do indivíduo colher as vitórias nas agonísticas da vida, 

desde que não dose seus esforços, se discipline tal como a máquina e se doe à dor, obtendo até 

prazer por tal entrega irrefletida. Segundo observamos com Adorno, tal severidade consigo, se 

revela também como disponibilidade para ser duro com outros; assim, a insensibilidade com a 
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dor da alteridade estabelece condições para um agravamento das competitividades já 

intencionalmente regulamentadas e incrementadas, como pudemos evidenciar. Adorno e 

Horkheimer (1991), em seu Interesse pelo Corpo, acredita que, “[...] na civilização ocidental e 

provavelmente em toda civilização, o corpo é tabu, objecto de atracção e repulsão”(p. 109). 

Desta maneira, eles assinalam que,  “[...] na relação do indivíduo com o corpo, o seu e o de 

outrem, a irracionalidade e a injustiça da dominação reaparecem como crueldade, que está tão 

afastada de uma relação compreensiva e de uma reflexão feliz, quanto a dominação 

relativamente à liberdade” (p. 109). Como resultado desta dominação direcionada ao corpo no 

decorrer da história, “[...] não se pode mais reconverter o corpo físico (Korper) no corpo vivo 

(Leib). Ele permanece um cadáver, por mais exercitado que seja (p.110)”. Consideramos 

interessante mostrar, através do texto pronunciado por uma publicidade de artigos esportivos, 

um exemplo das prescrições direcionadas aos indivíduos. Na publicidade televisionada e 

também reproduzida no Youtube, o narrador descreve em tom épico que 

 

Você foi feito para estar aqui fora correndo. A paisagem só existe quando você está 

aqui fora pra ver. Por isso você não consegue ficar muito tempo parado. Parece que 

a rua sempre chama você. Mas na verdade, não é a rua que chama. É o seu corpo. É 

melhor você atender. Seu corpo não foi feito para estar parado.
60

  

 

Na história “subterrânea” de dominação do corpo, Ramos (2004a) evidencia que esta 

agride não somente “[...] as paixões humanas, como também a própria civilização, cujos 

projetos implicam abrir mão da violência e da força” (p. 129). Assim, a noção descrita sobre o 

sacrifício do corpo é aprofundada por Conrado Ramos (2004b), que acentua: 

 

quando a sociedade se constitui e se estrutura sobre a exploração e a expropriação do 

trabalho humano, o sacrifício corporal exigido pelo processo civilizatório adquire as 

formas da dominação, isto é, do mais-sacrifício, do excesso que se aproxima mais da 

barbárie do que da civilização. Nesse caso, o corpo não é somente negado ou 

sacrificado; torna-se também um corpo mutilado, coisificado, em um processo que o 

reduz de fonte, instrumento e local de prazer e de diferenciação que é, em nada mais 

do que fonte de energia motriz expropriada. Essa exploração, que há séculos se 

sedimenta no psiquismo humano, transforma em experiência natural e inevitável o 

sofrimento que se originou objetivamente com a luta de classes e que agora é muitas 

vezes compreendido com o um defeito subjetivo de quem não se deixa inteiramente 

endurecer. Quanto maior o progresso tecnológico, isto é, quanto mais avançam as 

condições materiais da civilização, menos se justifica a exploração, e, portanto, mais 

brutais e menos civilizadas vão-se tornando as relações sociais reificadas (p. 58). 
 

Percebemos, assim, determinantes sociais estabelecidos em ultrapasse ao esporte, 

implementados como modelo pelo neoliberalismo, cinicamente defendendo a igualdade de 
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condições como justificativa para a regência mercadológica competitiva dos laços sociais. A 

esta visão falta a certeza de sua constituição histórica, tornando-os desiguais e 

operacionalizando o favorecimento de uma meritocracia, que traz em si a tecnocracia, e a 

aptidão para as submissões dromocráticas, extraindo valor do domínio técnico para a 

exploração dos pares, vistos como rivais, lados opostos de uma agonística social cultuada, em 

oposição à cooperatividade valorizada no lúdico, com as condições para o desenvolvimento 

livre, diferente, entretanto, igualitário.  

Historicamente evidenciada, a barbárie se repete em direcionamentos da violências a si 

e aos outros, as guerras se realizam e encenam diuturnamente as capacidades de destruição 

com apoio das técnicas científicas associadas às indústrias bélicas. Esses conglomerados 

industriais-científicos experimentam como melhorar, projetar e treinar para a destruição. As 

armas e as técnicas de treinamento dos corpos também ganham espaço no mercado, ainda que 

o extremo esteja na vanguarda tecnocientífica, testando a humanidade em favor dos interesses 

que justificam os investimentos milionários. Desenvolvimento industrial de armas, técnicas de 

treinamento, fármacos, suplementos alimentares e outros produtos já tiveram como impulso 

progressista a bárbarie da guerra, paradoxalmente. Hoje, vários destes produtos estão 

disponíveis livremente no mercado para o consumo autônomo dos indivíduos, socialmente 

estimulados por esta destrutividade maquínica que se volta contra a natureza. Relembramos 

aqui os desenvolvimentos científico-militares apontados por Crary (2014), que buscam 

auxiliar “[...] o projeto de impor ao corpo humano um modelo de máquina eficaz e resistente. 

A história mostra que inovações relacionadas à guerra são inevitavelmente assimilados na 

esfera social mais ampla, e o soldado sem sono seria o precursor do trabalhador ou do 

consumidor sem sono” (p.13). 

Intrigantemente, mas não coincidentemente segundo pensamos, como 

civilização/humanidade temos produzido, além das violências institucionais, representadas 

pelos estados, empresas etc., indivíduos estimulados a exercitarem seus ódios sobre pares ou 

rivais. Em apoio a estes ímpetos de bárbarie direcionadas, as máquinas, algumas que já foram 

de uso exclusivo bélico, auxiliam os homens e, mais recentemente, em vários ataques 

terroristas, os cultuados veículos automotores têm sido acelerados contras pessoas, 

produzindo uma eficiência destrutiva, dificultando as vigilâncias nacionais e tragicamente 

realizando o pesadelo de Adorno que epigrafa a parte ultima deste trabalho. Em outros casos, 

armas de fogo e machine guns em inglês, para evidenciarmos a atuação da máquina, têm sido 

objetos de guerra e caça fetichizados e postos em ação, ampliando os números destas 
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matanças, também organizadas em rankings e amplamente divulgadas nos meios de 

comunicação.               

No último ponto de nossa análise, abordamos as insígnias obtidas dos rankings, 

recordes e façanhas que se sistematizam na sociedade, inclusive com apoio das redes e 

aparatos tecnológicos acoplados a nós para a medição e a comunicação. Neste campo, 

pudemos verificar a ênfase nas competitividades estimuladas para a exibição de marcas 

sempre melhoradas, recordes quebrados e pioneirismos inaugurados. Os feitos humanos são 

premiados com aqueles símbolos, às vezes unicamente virtuais, pela excelência em obedecer 

com precisão e determinação maquínicas aos regulamentos das atividades esportivizadas. 

Observamos, contemporaneamente, a devoção acrítica prestada aos esportes, às tecnologias e 

aos mundos virtuais, novos comunicadores sociais para a constituição de um indivíduo 

apoiado nestes poderosos terrenos de fetichização, anunciando uma sofisticada mistificação, 

não mais essencialmente religiosa em si, mas credenciada pela tecnocracia. Assim, aufere-se 

poder à tecnica, em razão das suas “normalidades”, “unanimidades” e veracidades 

absolutizadas, criando uma dogmática da técnica: nova deusa a ser reverenciada em seus 

produtos, dentre eles, o esporte.  

Não partilhar deste mundo do credo da técnica nos dias de hoje reserva aos indivíduos 

o estigma de loucos, desqualificados, desclassificados e/ou ultrapassados pela maioria nesta 

corrida social, na qual  os acessos, inclusive aos direitos mais básicos para uma humanidade 

digna, podem ser maneiras de punir com a mais vil submissão e exploração. É válido 

reforçarmos nossa crença de que “[...] a exclusão infotecnológica acomete largas categorias 

sociais, às quais não é dado o direito de domínio pleno de senhas infotécnicas compatíveis 

com a sobrevivência na cibercultura”(TRIVINHO, 2007, p.61) e ampliarmos esta crítica para 

as desumanidades realizadas em nome da técnica e da exploração dos homens pelos homens, 

historicamente naturalizadas e normatizantes. Reavemos, neste momento, a contundente 

afirmação de Marcuse (1973), ao declarar que 

 

[...] o a priori tecnológico é um a priori político na medida em que a transformação 

da natureza compreende a do homem, e na medida em que as “criações feitas pelos 

homens” provêm de um conjunto social e a ele retornam. (...) quando a técnica se 

torna a forma universal da produção material, ela circunscreve uma cultura inteira; 

ela projeta uma totalidade histórica – um “mundo” (p. 150). 

 

  Este poder atribuído à técnica, por meio da velocidade, ou seja, a capacidade de 

acelerar os processos em busca de dominação, resultou em barbárie ao “tratar o que vive 

como um motor, uma máquina para acelerar constantemente [...], vontade de programar a 
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própria intensidade de suas atividades nervosas e intelectuais como já se programa o regime-

motor de uma máquina qualquer” (VIRILIO, 1996, p.108).  

Concluímos esta tese com a defesa de que, como humanidade, saibamos ponderar as 

escolhas de progresso que nos desenvolvem como humanos ligados por laços sociais de 

cooperatividade, reconhecendo para isso nossas disposições para a barbárie e nosso histórico 

de culto à velocidade, tornada poder no termo dromocracia como “motor invisível da 

cibercultura” (TRIVINHO, 2007, p. 217) e elemento que 

     

[...] esteve na base de gestação e desenvolvimento das cidades antigas, dos esportes, 

dos burgos, das atividades comerciais pré capitalistas, das instalações industriais, 

enfim, das primeiras protuberâncias bélicas da história (em todas as suas formas 

tanto materiais quanto simbólicas), invasões territoriais, colonizações culturais, 

competições sociais e econômicas – violência de que jamais se separou 

(TRIVINHO, 2007, p. 24). 
 

Com efeito, sobre a utilização dos signos do esporte como fomento para uma 

produtividade instrumentalizadora do homem, temos a dizer que a produção do homem-

máquina sobre a qual nos debruçamos, conta, hoje, com o aparato tecnológico 

espetacularizado para a produção e difusão do ideário esportivo. A sofisticação desta produção 

pode ser evidenciada ao apoiar-se nos recursos de comunicação social desenvolvidos com o 

poder de modificar nossa percepção espaçotemporal e colocar-nos em conexão com as 

informações que saturam os diversos canais de  transmissão. As tecnologias da informação e 

comunicação (TICs) habilitaram aqueles incluídos digitalmente a tornarem-se eles mesmos 

produtores de informações, inundando o ciberespaço de publicações e ações de interatividade, 

fazendo da apropriação das redes um campo do desempenho e da performance tecnológica. A 

dromoaptidão (TRIVINHO, 2007) é um atributo que mensura a capacidade de se submeter 

aos processos acelerados pela tecnologia e de acompanhar as velozes mudanças operadas pelo 

progresso técnico. Analogamente a uma corrida competitiva, disputam-se as posições 

privilegiadas para as quais senhas sociotécnicas são demandadas e bloqueiam o acesso 

daqueles que não dispõem dos recursos ou não desfrutam dos favorecimentos sócio-históricos 

negados pela ideologia neoliberal. O esporte exibe-se como modelo cínico equiparando-se a 

sociedade, na qual todos partem de iguais condições de competição, individualizando a culpa 

e isentando as estruturas sociais falhas em prover minimamente direitos humanos iguais. 

Deste modo, o esporte favorece a positivação de uma sociedade na qual os resultados 

alcançados, de fracasso ou de sucesso, dependem unicamente da doação e dos esforços 
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empregados pelos indivíduos testados em suas capacidades de se maquinizarem e como 

máquinas serem direcionadas à produtividade ilimitada.    

Na constituição subjetiva dos indivíduos, o esporte-espetáculo como objeto cultuado 

das comunicações sociais é capaz de mobilizar globalmente e produzir um mercado de 

consumidores, (tele)espectadores e praticantes, fascinados pelos produtos esportivizados. Os 

esportes e as práticas esportivizadas foram instrumentalizadas pela mesma racionalidade que 

modelou o trabalho no sistema de produção industrial com a medição dos rendimentos, a 

cientifização do treinamento, o caráter de mercadoria, a analítica dos movimentos, dentre 

outras características. Ante a simulação de uma realidade, por meio dos jogos e competições 

capazes de mobilizar massivamente as pessoas, os grandes eventos, como jogos olímpicos e 

campeonatos mundiais de modalidades diversificadas promovem a alienação dos indivíduos 

ao desviar a atenção de questões sociais críticas.  Diferentemente do espetáculo exibido nas 

ficções televisivas e cinematográficas, os esportes concedem vazão a uma representação 

universal, simulada e ao mesmo tempo real. Esta característica propulsiona o fascínio para 

com os ídolos e as práticas, expressões contemporâneas dos deuses e religiões, promovendo o 

encantamento de legiões fanáticas por clubes, associações, celebridades e pelas práticas 

esportivizadas instrumentalizadas para produzir indivíduos movidos por ideais de 

pertencimento deste mundo sacralizado pela competitividade. 

Os corpos, feitos, glórias e imagens esportivizadas são produzidos com o emprego da 

racionalidade instrumental que se direciona para otimizar tais produtos, fetichizando-os e 

tornando-os elaborados com suporte na lucratividade mercadológica. Orientada pelos fins, os 

meios para a produção destas valorizadas modalidades de expressão da cultura do movimento 

tornam-se limítrofes, tensionando as resistências dos sistemas orgânicos. Com isso, 

observamos um sortilégio de abordagens tecnocientíficas direcionadas a nutrição, bioquímica, 

manipulação cirúrgica, exaustão de exercícios, aporte de máquinas informatizadas e até a 

manipulação genética que se ensaia para a produção de indivíduos mais propensos às vitórias 

nas variadas searas de atuação humana, naturalizadamente em disputa. A produção científica é 

direcionada de modo a ensejar lucros para aqueles que mercantilizam as vantagens oferecidas 

como doping, não somente moralmente aceitos mas também cultuados no mundo em que o 

acúmulo de mercadorias e serviços e a potência financeira em obtê-los é valorizada. Com 

isso, observamos uma sociedade estimulada a vencer a qualquer custo: ao custo da ética, do 

respeito aos pares, da dignidade humana, dos meios legais e também da vida, sacrificada por 

meio da maquinização esportivizada que vitima fatalmente inúmeras pessoas que submetem e 

conduzem suas vidas como uma busca frenética dos signos de distintividade e dos prêmios 
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destinados aos vencedores. Os limites do possível, do orgânico e da submissão maquínica são 

registrados para efeito de superação, ao modo de produzir do capitalismo. Consideramos 

ilustrativa do presente e desalentadora a profecia de Eliane Brum (2016) ao alertar para a ideia 

de que   

 

[...] a má notícia é que continuaremos exaustos e correndo, porque exaustos-e-

correndo virou a condição humana dessa época. E já percebemos que essa condição 

humana um corpo humano não aguenta. O corpo então virou um atrapalho, um 

apêndice incômodo, um não-dá-conta que adoece, fica ansioso, deprime, entra em 

pânico. E assim dopamos esse corpo falho que se contorce ao ser submetido a uma 

velocidade não humana. Viramos exaustos-e-correndo-e-dopados. Porque só 

dopados para continuar exaustos-e-correndo. Pelo menos até conseguirmos nos 

livrar desse corpo que se tornou uma barreira. O problema é que o corpo não é um 

outro, o corpo é o que chamamos de eu. O corpo não é limite, mas a própria 

condição. O corpo é.
61

        

 

As práticas esportivizadas no tempo livre do trabalho estão contaminadas pelas 

características oriundas do trabalho. Assim, os instrumentos tecnológicos utilizados para a 

produção, como tratamento estatístico e informático, são instalados nos corpos para uma 

contínua análise de desempenho, o qual é verificado e pensado também por meio do 

compartilhamento nas redes sociais. Com isso, a racionalidade embutida nos equipamentos de 

controle produzem “naturalmente” rankings e hierarquias, mobilizando as competitividades. 

As identidades ciberculturais comportam o elemento da esportividade transposto em diversas 

áreas, do lazer ao trabalho. Telas representativas das performances esportivas são 

compartilhadas e expressam o controle objetivado sobre as práticas. O homem-máquina exibe, 

às vezes em tempo real, os painéis tecnologicamente calibrados para mostrar velocidades, 

distâncias, taxas, porcentagens etc, lembrando os velocímetros, odômetros e rotações por 

minuto dos automóveis. Nos centros de treinamento e academias, as rotinas são intensificadas 

para garantir a produtividade máxima de corpos e condicionamentos físicos, simulando 

cenários de guerra, produzindo heróis e estabelecendo recordes e façanhas vivenciadas 

“glocalmente”, na medida em que se trasmitem nas comunicações audiovisuais, constituindo 

uma identidade que clama para si valor apoiado nos signos de esportividade. A liberdade, a 

espontaneidade e a criatividade, antes associadas ao lúdico e ao desenvolvimento da 

humanidade, perdem espaço para o controle, a racionalização e a obediência disciplinar que 

permeiam as práticas esportivizadas cada vez mais sérias. A ergonomia aplicada para a 

otimização da produção direciona-se também para otimizar a produção de corpos e 
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Exaustos-e-correndo-e-dopados in El Pais Brasil, São Paulo, disponível em 

https://brasil.elpais.com/brasil/2016/07/04/politica/1467642464_246482.html acessado em 12/072017. 
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performances que levam em consideração o poder de nossas inserções no mundo simulado da 

virtualidade, ampliando o real como mercado em que tudo e todos podem ganhar formato de 

mercadoria, constituindo-se com origem na sua estética fetichizada. 

A linguagem universal dos esportes serve à dominação dos homens e catalisa os 

processos de submissão cada vez mais voluntariosa dos indivíduos. O lúdico é subvertido e 

aplicado como gamificação para acelerar os variados processos de educação, trabalho e 

consumo como lazer e sociabilidade tecnológica. A obediência e a disciplina são premiadas 

com signos de esportividade, a exemplo de insígnias e medalhas adquiridas e compartilhadas 

nas redes sociais, geralmente, acompanhadas de discursos modelados pelas comunicações 

jornalísticas e publicitárias dominantes. A aura do esporte difunde-se amplamente e atinge boa 

parte da população mundial, entretanto, velam-se as condições socioeconômicas não somente 

para o exercício cada vez mais apoiado em equipamentos produzidos tecnocientificamente, 

para a recepção passiva dos conteúdos produzidos pela indústria cultural, assim como, e mais 

criticamente, para a sobrevivência humana digna de contingentes imensos de pessoas 

excluídas do progresso humanitário. Revela-se, deste modo, o caráter político para o qual o 

esporte serve a nos manter preocupados e direcionados aos divertimentos que nos manipulam 

simultaneamente à barbárie que se perpetua como expressão de uma racionalidade, a qual ao 

se situar como neutra “já escolheu o lado do mais forte
62

”’, mantendo a dominação dos 

homens.      

Sobre as acelerações sociais a que estamos submetidos, apresentando-nos 

freneticamente às novidades fetichizadas, preocupam-nos as conseqüências “[...] psicológicas 

e sociais dos desenhos e padrões, na medida em que ampliam ou aceleram os processos já 

existentes; pois a “mensagem” de qualquer meio ou tecnologia é a mudança de escala, 

cadência ou padrão que esse meio ou tecnologia introduz nas coisas, humanas” (MCLUHAN, 

1969, p.22).  

Como estudos futuros e esclarecedores para aprofundarmos os entendimentos sobre as 

questões da constituição subjetiva discutidas aqui, poderíamos buscar explorar mais 

especificamente a sociabilidade de cada grupo psicológico mobilizado pelas redes sociais 

diversas. Há um vasto campo em contínua aceleração, produzindo inúmeras implicações para 

os usuários das tecnologias e para todo o mundo que se produz em função do progresso 

tecnocientífico. Deste modo, investigações posteriores poderiam ter como objeto as 

                                                           
62

 A frase “Neutro é quem já se decidiu pelo mais forte” ou” If you are neutral in situations of injustice, you have 

chosen the side of the oppressor” (Se você é neutro em situações de injustiça, você escolheu o lado do 

opressor, tradução nossa, é atribuída tanto a Max Weber quanto a Desmond Mpilo Tutu (ativista e clérigo sul 

africano)) 
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repercussões psicológicas em usuários de tecnologias com focos em jogadores de poker 

online, usuários de sites de apostas em esportes, jogos de azar, os chamados e-sports (jogos 

eletrônicos) e outras ludicidades exploradas pelo mercado como diversão para apaziguar as 

insatisfações dos indivíduos esvaziados de sentido.. Afinal, a positividade da sociedade é 

empreendida, em grande parte, pelas manipulações dos divertimentos, além da força de 

trabalho. No campo de atuação do psicológo, especificamente, preocupa-nos o surgimento de 

aplicativos, a exemplo do “Fala Freud”, ofertados no mercado como psicoterapia online e 

solução para a falta de tempo ou fome temporal sobre a qual Rosa (2009) versa. 

Consideramos perigosa a submissão, tanto de profissionais da psicologia, quanto daqueles que 

experimentam condições fragilizadas e buscam nos serviços de  psicologia o apoio necessário 

para conseguir acompanhar as demandas cada vez mais intensificadas e aceleradas 

direcionadas indistintivamente àqueles que são hiperestimulados a expressar performances 

maquínicas na sociedade do desempenho. Além disso, preocupa-nos o fato de que, nestes 

aplicativos fetichizados pelas tecnologias, sejam empregadas as inteligências artificiais, 

instrumentalizando a psicologia e seus saberes em algorítmos computacionais. 

Em concordância com a atualidade das contribuições frankfurtianas, observamos que, 

na Dialética do Esclarecimento, a afinidade original entre sociedade e divertimento, “[...] 

mostra-se, no entanto, em seu próprio sentido: a apologia da sociedade. Divertir-se significa 

estar de acordo. (...) significa, acima de tudo: não dever refletir, esquecer o sofrimento, ainda 

onde ele esteja claro” (HORKHEIMER E ADORNO, 1997,p.  166-167). Assim, em outra área 

de pesquisas, no ciberespaço, poderíamos investigar, por um lado, sobre o sofrimento 

decorrente das dependências digitais; ou, por outro caminho, seria elucidador compreender o 

fascínio pelos sofrimentos, celebrados por meio das violências que se propagam viralmente 

nos grupos mobilizados pelas tecnologias, nas redes de culto a tudo aquilo que a barbárie 

humana pode produzir: vídeos de mortes, estupros, propagação de ideais preconceituosos, 

incitação de ódio contra grupos minoritários, representação objetificada da mulher, 

pornografia de vingança e outras potencializações perversas da tecnologia. A rede possibilita 

“aprendizados” para toda sorte de clandestinidades, tal como encontradas na deepweb, e 

torna-se meio de produção de ímpetos agressivos, desumanos.  

Finalizamos, com as palavras de Heidegger (1987) – inspirador de Marcuse, no que 

concerne à crítica da técnica - , corroborando nossos cuidados e reflexão crítica sobre o 

dinheiro como fruto da exploração dos homens, e sobre a tecnologia, também compreendida 

como ideologia da técnica. Heidegger e Marcuse partilham desta tradição de crítica da ciência 

em seu processo de tecnicização, promovendo reflexões sobre a “[...] transformação do 
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mundo natural em mundo técnico e sobre a substituição da tradição ontológica pela 

tecnológica, da lógica do ser à lógica da técnica Há um descentramento do ser, dos valores 

objetivos intrínsecos: da ontologia à tecno-logia”. (PISANI, 2009, p.144). Assim, Heidegger 

(1987) denuncia o fato de que,     

       

quando a tecnologia e o dinheiro tiverem conquistado o mundo; quando qualquer 

acontecimento em qualquer lugar e a qualquer tempo se tiver tornado acessível com 

rapidez; quando se puder assistir em tempo real a um atentado no ocidente e a um 

concerto sinfônico no oriente; quando tempo significar apenas rapidez online; 

quando o tempo, como história, houver desaparecido da existência de todos os 

povos, quando um esportista ou artista de mercado valer como grande homem de um 

povo; quando as cifras em milhões significarem triunfo, – então, justamente então 

— reviverão como fantasma as perguntas: para quê? Para onde? E agora? A 

decadência dos povos já terá ido tão longe, que quase não terão mais força de 

espírito para ver e avaliar a decadência simplesmente como… Decadência. Essa 

constatação nada tem a ver com pessimismo cultural, nem tampouco, com 

otimismo… O obscurecimento do mundo, a destruição da terra, a massificação do 

homem, a suspeita odiosa contra tudo que é criador e livre, já atingiu tais dimensões, 

que categorias tão pueris, como pessimismo e otimismo, já haverão de ter se tornado 

ridículas (p. 45-6). 

 

 

 

Concluindo esta tese que teve como objetivo geral analisar de que modo o valor 

sígnico de esportividade é utilizado, em aliança com o consumo e as novas tecnologias, na 

produção de um homem maquinizado, consideramos ter produzido conhecimento de cunho 

crítico para promover resistências às dominações tecnológicas sofisticadas de maneira 

acelerada. Buscamos contribuir com a elaboração de uma ciência crítica e capaz de melhorar a 

sociedade,  promovendo o progresso humanitário, gradualmente esquecido juntamente com as 

obsoletas e improdutivas ciências humanas.    
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