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NOTAS SOBRE O CORPO NA MODERNIDADE: OBSERVAÇÕES DA TEORIA CRÍTICA. 

 

Tainã Moreira GOMES1. 

 

RESUMO 
O presente estudo tem como objetivo apontar o corpo em suas relações, tentando visualizar os seus desdobramentos 
na modernidade. Observamos as formas silenciadas e imediatas de barbárie sob a ótica dos estudos frankfurtianos. 
Utilizamos Adorno e Horkheimer (1985) que apontam a divisão do trabalho

2
 humano como um momento crucial para a 

origem da mutilação do corpo. Promulgando a beleza e a estética como veículos sutis de dominação percebemos o 
sujeito em crise: o corpo como mercadoria, sendo autoconsumido. Nesta lógica, onde o corpo se encerra? Esta 
pesquisa foi iniciada empiricamente e estruturou-se na bibliografia da teoria frankfurtiana para pensar os desafios 
dialeticamente.  Direcionamos a questão para as formas silenciadas de punição exercidas no corpo durante a prática do 
exercício físico, considerando a relação do indivíduo com o seu corpo. Percebemos dessa maneira que, as tentativas de 
emancipação do homem e da humanidade não passaram de promessas que por inúmeros fatores ainda não puderam 
ser efetivamente cumpridas.  
Palavras-chave: Indivíduo. Modernidade. Exercício físico. Punição. 

 
NOTES ON THE BODY IN MODERNITY: OBSERVATIONS OF CRITICAL THEORY. 
 

ABSTRACT 
The present study aims to point the body in its relations, trying to show their unfoldings in modernity. We observe the 
shapes silenced and immediate of barbarism from the perspective of the studies frankfurtianos. We use Adorno and 
Horkheimer (1985) that pointed out the Division of human labour as a crucial moment for the origin of mutilation of the 
body. Enacting the beauty and aesthetics as subtle domination realized the vehicles subject in crisis: the body as a 
commodity, being consumed on. This logic, where the body ends? This survey was started empirically and structured in 
the bibliography of frankfurtiana theory to think dialectically challenges. We direct the matter to the forms of 
punishment carried out in the body silenced during the practice of physical exercise, considering the individual's 
relationship with your body. We realize this way, attempts at emancipation of man and humanity did not pass of 
promises that by many factors still could not be effectively met.   
KEY WORDS: Individual. Modernity. Physical Exercise. Punishment. 
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 “Quanto menos os senhores podiam dispensar o trabalho dos outros, mais desprezível ele se tornava a seus olhos. Assim como o 

escravo, também trabalho foi estigmatizado. O cristianismo louvou o trabalho, mas em compensação humilhou ainda mais a carne 
como fonte de todo o mal. Ele anunciou a ordem burguesa moderna – em uníssono com o pagão Maquiavel – cantando o louvor do 
trabalho que, mesmo no Velho Testamento, era considerado como uma maldição. Para os patriarcas do Deserto, são Doroteu, Moisés 
o Ladrão, Paulo o Simples e outros pobres de espírito, o trabalho servia ainda diretamente para entrar no céu. Para Lutero e Calvino, 
o laço que ligava o trabalho à salvação já era tão complexo que a exortação febril ao trabalho, típica da Reforma, quase parece um 
escárnio, como uma bota pisando um verme” (ADORNO, 1985, p.190 -191). 
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INTRODUÇÃO 

Iniciaremos o nosso diálogo expondo que este artigo foi motivado por nosso cotidiano 

profissional. Atuamos como educadora física em uma instituição de formação tecnológica, onde 

desenvolvemos um Projeto de Extensão: IFG em Movimento, que utiliza a Musculação e a 

Ergometria como atividades físicas principais. O nosso público alvo são os alunos do ensino 

superior, os servidores e a comunidade externa em geral. Percebemos que o motivo principal da 

procura pela atividade física na Musculação e Ergometria está vinculado ao desejo de ganho de 

massa muscular e tamanho corporal. Apesar da característica da atividade física estar direcionada 

para a obtenção deste benefício, chamou-me a atenção pelo extremo rigor consigo mesmo, 

desempenhado por eles, durante a realização das atividades.  A maioria deles apresenta um perfil 

agressivo e expõem, já na primeira aula, que querem um sobrecarga dos exercícios para que 

possam atingir seus objetivos: hipertrofia muscular3.  

Diante disso, sentimos a necessidade em questionar: por que as pessoas utilizam a 

autopunição corporal nos dias atuais? Por que precisam construir a imagem de um corpo 

musculoso e grande? Qual a motivação que fazem as pessoas punirem seu próprio corpo? 

 Sabíamos que essa prática, teria sido ao longo da história da humanidade, muito utilizada em 

muitos rituais religiosos, como forma de sacrifício, penitência, mas ingenuamente considerávamos 

que na modernidade isso não permaneceria presente, até mesmo, por causa da suposta evolução 

de comportamentos e costumes, que nessa época estariam idealizadamente superados e/ou 

modificados.  

Nosso intento foi estabelecer um pensamento dialético que pudesse orientar nossas 

proposições.  Para contribuir com nossos questionamentos procuramos refletir a partir da análise 

bibliográfica de Erich Fromm (1970) e Adorno;Horkheimer (1985). Contando também com as 

contribuições das pesquisas de Caniato;Rodrigues (2009) no que se refere à exposição da busca 

pela saúde.  

                                                           
3
 Hipertrofia muscular é um aumento na secção transversa do músculo, e isso significa aumento no tamanho e no número de 

filamentos de actina e miosina e adição de sarcômeros dentro das fibras musculares já existentes. Essa hipertrofia muscular é 
observada por meio dos treinamentos de força tanto em humanos como em animais. A magnitude desse aumento de massa 
muscular depende de vários fatores, como resposta individual ao treinamento, intensidade e duração do programa de treino e 
estado prévio do indivíduo para o início do programa. O treinamento de força resulta em um aumento na secção transversa de todas 
as fibras musculares, porém a maioria dos estudos demonstra uma hipertrofia relativamente maior ocorrendo nas fibras do tipo II. 
Na hipertrofia existem duas maneiras pelas quais a proteína pode ser acumulada em função do exercício. Uma delas é aumentar a 
síntese proteica e a outra é diminuir a quantidade de proteína a ser quebrada. As proteínas musculares são constantemente 
sintetizadas e quebradas, sendo a vida média delas em torno de 7 a 15 dias; já a proteína sarcoplasmática solúvel possui uma vida 
média menor. Segundo Bompa (2000, p. 72), o treinamento de hipertrofia utiliza predominantemente e combustível específico do 
sistema anaeróbio (ATP/CP), portanto o treino deve ser planejado para depletar essas reservas energéticas. Conceito disponível em: 
<http://efartigos.atspace.org/fitness/artigo8.html>. 
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Apresentamos uma trajetória de modo que pudéssemos visualizar o contexto histórico e 

social em que o indivíduo foi exposto ao longo desta. Esta trajetória possibilitou visualizarmos de 

quais maneiras a situação econômica e social estruturou as condições psicológicas para que alguns 

comportamentos pudessem ser determinados e desempenhados pelos indivíduos de cada época. E 

como estes comportamentos são refletidos em nossa atualidade, desempenhando um papel cada 

vez mais integrado à nossa racionalidade. 

Apontaremos um breve período da história moderna da Europa e da América, onde as 

batalhas pela liberdade do homem significaram uma luta pela liberdade humana. Com isso, 

poderemos compreender de que maneiras essas mudanças também contribuíram para que alguns 

comportamentos permanecessem em nossa atualidade.  Observaremos o cenário que se faz 

presente, na parte final da Idade Média e o começo da era Moderna, porque neste período 

visualizaremos o significado ambivalente da liberdade, que por um lado, agiria na libertação do 

indivíduo de autoridades externas e por outro, o isolaria cada vez mais, mergulhando-o nos 

sentimentos de insignificância e impotência individuais. Esse contraste trouxe-nos a possibilidade 

em observar como a mudança no sistema econômico e social pode contribuir para a modificação da 

estrutura de caráter e a personalidade dos indivíduos.  

Nossa trajetória apresentará uma sucessão de fatos e acontecimentos que far-se-á necessário 

para articularmos nosso pensamento. Sabemos que, ao fazer um paralelo entre a sociedade 

medieval e a sociedade moderna não poderemos estabelecer uma linha divisória exata entre estes 

dois momentos.  Não temos essa intenção e historicamente fica impossível, pois de acordo com 

Fromm (1970), os historiadores discordam quanto à época exata em que as grandes companhias 

comerciais começaram a se formar.  

Iniciaremos, a partir de Fromm (1970), da caracterização da sociedade medieval em contraste 

com a moderna pela ausência de liberdade individual. Na sociedade medieval, todas as pessoas 

estavam presas ao seu papel na ordem social. Um homem tinha reduzidas possibilidades de mudar 

de classe, de um lugar a outro, deveria obrigatoriamente permanecer no lugar onde nasceu. Sua 

vida particular, econômica e social era controlada por regras externas a ele. O indivíduo tinha 

raízes, nascia em um local e hereditariamente, recebia seu ofício profissional.  A organização 

econômica era praticamente estática, reuniam-se em guildas que impediam qualquer competição e 

ofereciam relativa segurança entre seus membros. Tudo era determinado, não havia espaço para 

dúvidas. Também pelo fato que, sua condição estava vinculada ao “destino” que Deus dava aquele 

indivíduo.   
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Nesse período, de acordo com Fromm (1970), a ordem social era concebida naturalmente, 

onde a tradicionalidade dava as condições de subsistência. Havia muito sofrimento e dor, que por 

sua vez eram explicados pelos pecados individuais de cada pessoa e pelo pecado original (Adão). A 

Igreja fomentava o sentimento de culpa e assegurava a convicção do amor incondicional de Deus a 

todos, assim, sutilmente escravizando e tornando causal todas as ações do indivíduo do nascimento 

até a morte. Na sociedade medieval o “indivíduo” ainda não existia como unidade separada, 

vivendo em coletividade, não se diferenciava dos demais. Ainda não se havia formado plenamente 

a consciência do eu individual de si próprios, dos outros e do mundo como entidades isoladas.  

(FROMM, 1970, p. 43).  

Os vínculos do trabalho, até certo ponto, estavam afirmados nas questões da moralidade da 

época, onde o bem maior era buscar aquilo que fosse necessário ao homem para a sua 

subsistência, a atividade econômica representava uma importância secundária, sem apetite às 

riquezas, ao lucro, pois isso representava o pecado religioso da avareza. 

No final da Idade Média, percebemos algumas alterações no comportamento do indivíduo e 

da sociedade. A unidade e a centralização, presentes na sociedade medieval, como sugeridas por 

Fromm (1970), enfraqueceram-se. O cenário econômico modificou-se enormemente. Em vários 

países essas mudanças foram configuradas por diferentes fatores. Temos, explicitado por Fromm 

(1970), três fatores que sobressaíram na Itália: primeiro, a posição geográfica deste país 

possibilitou vantagens comerciais, pois o Mediterrâneo era uma grande via comercial da Europa. 

Segundo, a luta de poder entre o Papa e o Imperador, onde se originou muitas unidades políticas 

independentes e terceiro, a proximidade do Oriente desenvolveu as indústrias de seda do país 

muito antes de outros locais da Europa. Isso trouxe ao país uma classe endinheirada cujos membros 

estavam tomados pelo poder e ambição, onde as castas foram ignoradas, tornando-se irrelevantes 

perante a riqueza que se fazia presente.  

Diante de tamanha mudança, não podemos deixar de interromper este raciocínio e postular 

que isso significou mudanças na sociedade medieval, mas ela foi absorvida de formas diferenciadas 

pelas castas existentes e trouxe para uma grande massa de pessoas, repercussões diferenciadas. 

Enquanto a classe de capitalistas bebia da prosperidade e das novas relações econômicas, de outro 

lado, estavam os pequenos camponeses e a classe média urbana diante de uma nova possibilidade 

de iniciativa individual, mas sobremaneira, de uma ameaça ao estilo de vida tradicional. Segundo 

Fromm (1970) essa modificação da estrutura medieval configurou-se como o início do indivíduo na 

acepção moderna.   
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O homem descobre-se e aos outros como indivíduos, como entidades isoladas: ele 
descobre a Natureza como algo à parte dele em dois aspectos: como um objeto de 
supremacia teórica e prática e, em sua beleza, como um objeto de prazer. Ele descobre o 
mundo, praticamente descobrindo novos continentes e espiritualmente desenvolvendo um 
espírito cosmopolita, um espírito com o qual Dante pode dizer: Minha pátria é o mundo 
inteiro. (FROMM, 1970, p.46).  

 

Aparentemente, o Renascimento segundo Fromm (1970) trouxe uma sensação de liberdade e 

de individualidade por causa de sua atividade econômica e sua riqueza, mas esse período foi 

predominantemente dominado pela classe burguesa onde as massas que não participavam deste 

contexto era manipulada e explorada pelos detentores do poder. As relações humanas foram 

modificadas, a solidariedade, a comunhão, foi substituída por uma atitude alienada, onde os 

indivíduos comportavam-se como competidores entre si, e para que seu novo status 

permanecesse, empregavam a tortura física e psicológica (também presentes na religião) para 

dominar as massas que também almejavam o poder e a riqueza. 

Fromm (1970) aponta que essa nova liberdade trouxe consigo duas situações: um maior 

sentimento de força e ao mesmo tempo maior isolamento, dúvida, maior angústia. A insegurança 

deste indivíduo em um mundo hostil como apresentado por Burckhardt apud Fromm (1970) explica 

um traço de caráter característico do indivíduo da classe burguesa do Renascimento: seu anelo 

apaixonado pela fama. Essa transição de um momento de tradicionalidade, de segurança, de castas 

definidas para a angústia da dúvida, indefinição, a fama viria silenciar isso elevando a vida individual 

tornando-a indestrutível perante os demais e isso traria sentido e significado.   

Com a desagregação do sistema medieval, a instabilidade, a insegurança afetou a todos. 

Segundo Fromm (1970), com o início do capitalismo todas as classes sociais foram afetadas por 

uma ordem (desordem) econômica que abalou as organizações anteriores. O capital, antes 

considerado, como segunda ordem de importância na vida do homem, apresenta-se como uma 

força decisiva que libertaria o indivíduo da opressão da casta, levando-o a tomar em suas mãos seu 

próprio sucesso e à independência econômica. O capital “igualou” os homens e rompeu com sua 

classificação por casta e nascimento.  Essa liberdade de desempenhar um novo papel no sistema 

econômico desprendeu de sua anterior posição estática na organização social medieval, mas em 

contrapartida, deixou o homem sem vínculos, que de certa forma, garantiam sua sensação de 

segurança.  

A vida deixou de ser vivida em um mundo fechado cujo centro era o homem; o mundo 
tornou-se ilimitado e ao mesmo tempo ameaçador. Ao perceber seu lugar fixo em um 
mundo fechado, o homem perde a resposta para o significado de sua vida; o resultado é 
que dele se apoderou a dúvida acerca de si próprio e da meta de sua vida. Ele está 
ameaçado por poderosas forças suprapessoais, o capital e o mercado. 
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A nova liberdade tende a criar um profundo sentimento de insegurança, impotência, 
dúvida, solidão e angústia. Estes sentimentos tem de ser mitigados para que o indivíduo 
possa atuar satisfatoriamente (FROMM, 1970, p.58-59). 

 

1. A Reforma 
Segundo Fromm (1970) o período da Reforma foi marcado pelo surgimento de novas religiões 

(Protestantismo e Calvinismo) que representavam a classe média urbana, os pobres da cidade e do 

campo. Essas classes sociais foram atraídas pelos ensinamentos destas religiões após o 

desequilíbrio ocasionado pelo capitalismo na estrutura econômica e social, que se tornou 

insustentável. Os sentimentos da classe média, que lutando contra autoridade da Igreja e 

ressentindo-se da nova classe burguesa abastada de capital, sentiu-se ameaçada pelo capitalismo e 

dominada por uma impotência diante das recentes representações individuais. A economia 

capitalista deixou o indivíduo inteiramente entregue a si mesmo, cortou os vínculos entre os 

indivíduos e depositou sobre ele a responsabilidade pelo sucesso ou insucesso de suas ações. 

Lutero, de acordo com Fromm (1970) era o representante do protestantismo e apresentava 

em suas doutrinas e manifestações um típico caráter autoritário, com uma personalidade 

ambivalente frente à autoridade: odiava e revoltava-se contra ela, ao mesmo passo que, admirava-

a e submetia-se.  

Ele estava saturado de um sentimento extremo de solidão, impotência e maldade, mas ao 
mesmo tempo de uma paixão de mando. Vivia torturado por dúvidas, como só pode 
acontecer com um caráter compulsivo, e estava constantemente buscando algo que lhe 
desse segurança interior e o aliviasse da tortura da incerteza.  (FROMM, 1970, p.61).                     

 

As ideias de Lutero trouxeram à sociedade a possibilidade de rompimento da tradição católica 

que dominava o homem, eliminando a sujeição do indivíduo à sua autoridade e responsabilizando-

o por sua fé e salvação.  Mas o que movia Lutero, segundo Fromm (1970), era a busca compulsiva 

pela certeza que emanava da necessidade de subjugar a dúvida intolerável.  

A dúvida é o ponto de partida da Filosofia moderna; a necessidade de silenciá-la exerceu 
estímulo dos mais potentes no desenvolvimento da Filosofia e da Ciência modernas... As 
tentativas modernas para silenciá-la, quer consistam em um anelo compulsivo por sucesso, 
na crença de que o conhecimento ilimitado de fatos pode satisfazer à busca de certeza, ou 
na sujeição a um chefe que assuma a responsabilidade pela “certeza” – todas estas 
soluções só podem eliminar a “consciência” da dúvida. A dúvida mesma não desaparecerá 
enquanto o homem não superar seu isolamento e enquanto seu lugar no mundo não tiver 
tornado significativo em termos de suas necessidades humanas.  (FROMM, 1970, p. 71).                     

 

O grupo que seguiu Lutero foi motivado pelas esperanças e expectativas prometidas em 

nome da liberdade e da justiça. Sua teologia, segundo Fromm (1970), dava vazão ao sentimento de 
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desamparo e dúvida ocasionado pela evolução social e econômica de sua época. Os indivíduos 

percebiam-se pequenos, impotentes, desamparados e cheios de inveja diante da classe 

endinheirada e Lutero trouxe “a solução” 4 para lidar com esses sentimentos.  

A “fé” de Lutero era a convicção de ser amado sob a condição de capitulação, uma solução 
que tem muito em comum com o princípio de submissão total do indivíduo ao Estado e ao 
“chefe”.  (FROMM, 1970, p.73). 

 

Em mais um momento precisamos ressaltar a ambivalência de Lutero face à autoridade. De 

acordo com Fromm (1970), ele mostrava-se intimidado perante a autoridade mundana e a de um 

Deus tirânico e por outro, rebelava-se contra a autoridade da Igreja. Isso ressalta um traço típico do 

caráter autoritário: fazendo o indivíduo sentir-se inútil e insignificante, tornava-o instrumento nas 

mãos de Deus, despojando-o de sua confiança em si próprio e do sentimento de dignidade humana, 

que é premissa para qualquer posição firme contra autoridades seculares opressoras. 

Uma vez que o indivíduo perdera seu sentimento de orgulho e dignidade, achava-se 
preparado psicologicamente para perder a sensação que caracteriza todo o pensamento 
medieval, ou seja, a de que o homem, sua salvação espiritual e seus objetivos espirituais 
eram a finalidade da vida; estava preparado para aceitar um papel em que sua vida se 
convertia em meios para fins a ele alheios, os da produtividade econômica e de acumulação 
de capital. (FROMM, 1970, p. 75). 

 

Existem diferenças sutis entre a doutrina de Lutero e de Calvino, mas preferimos não discuti-

las, face ao compromisso que estabelecemos neste. Iremos elencar apenas aqueles que se tornam 

preponderantes em nossa discussão. É importante ressaltar, que nas duas doutrinas, temos o 

mesmo sentimento de impotência e angústia dos homens que dela participam e, uma necessidade 

latente de estar submetido a uma autoridade que possa apaziguar as dúvidas irracionais 

provenientes da instabilidade econômica e social da época.  

Falamos até aqui do traço de caráter autoritário presentes nos membros da classe média. 

Apontaremos outro traço que participou de forma importante no comportamento destes 

membros: a hostilidade e o ressentimento. Segundo Fromm (1970), qualquer um que seja frustrado 

em sua expressão emocional e sensual, e também se veja ameaçado em sua própria existência, 

normalmente reagirá com hostilidade; e esses sintomas foram experimentados pelos integrantes 

da classe média diante do capitalismo. Percebendo a classe abastada integrada às benesses do 

capitalismo, exibindo luxo e poder, a classe média não encontrava uma forma eficaz de expressar 

seus sentimentos de ódio e inveja. Dessa maneira, esses sentimentos que não foram expressos 

                                                           
4
 Aspas minhas. 
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foram reprimidos, impregnando-se na personalidade, nas relações da pessoa consigo mesma e nas 

relações mantidas com as demais. É claro que de forma racionalizada5.  

 A teoria de Calvino, segundo Fromm (1970), dava a convicção fanática aos seus adeptos que 

eles pertenciam aos escolhidos por Deus. Havia dois grupos distintos: os que eram salvos e os 

destinados à condenação eterna.  Esse princípio fundamental de desigualdade entre os homens não 

podia ser alterado, segundo essa doutrina, pois isso seria definido antes mesmo do indivíduo 

nascer. Os seguidores do Calvinismo postulavam serem eles os escolhidos. Isso demonstrava o 

sentimento de desigualdade entre os indivíduos e de acordo com Fromm (1970), um desprezo e 

ódio profundos pelos outros seres humanos. O Calvinismo segundo Fromm (1970), salientou a 

necessidade incessante de esforço humano para sempre viver de acordo com a palavra de Deus e 

nunca esmorecer no esforço em fazê-lo. O homem será sempre mal e sua finalidade “é 

exclusivamente a glória de Deus” (FROMM, 1970, p. 96). 

 Essa doutrina trouxe ao comportamento humano, de acordo com Fromm (1970), o 

desenvolvimento de uma atividade frenética e um empenho em fazer alguma coisa. A atividade 

assim assumia uma qualidade compulsiva: o indivíduo tinha de estar ativo a fim de superar seu 

sentimento de dúvida e incapacidade, ou seja, fugir desesperadamente da angústia. O capitalismo 

agradeceu. Estabeleceu-se em uma situação psicológica adequada ao seu progresso e 

desenvolvimento. A compulsão foi um componente essencial para o progresso e o 

desenvolvimento industrial da era moderna. 

O que houve de novo na sociedade moderna é que os homens passaram a ser impelidos 
para o trabalho não tanto por pressão externa quanto por uma compulsão interna, que os 
fazia trabalhar como só um senhor muito severo teria podido consegui-lo em outras 
sociedades. A compulsão interior foi mais eficaz em por todas as energias a serviço do 
trabalho do que qualquer compulsão externa jamais o poderia ser.  (FROMM, 1970, p.83). 

 

Além dessa forma de manifestar o descontentamento da situação econômica e social das 

classes mais abastadas, percebemos outra forma de manifestação da hostilidade e do 

ressentimento: a pessoa voltar-se contra si mesma. Nas doutrinas de Lutero e Calvino, de acordo 

com Fromm (1970), foram expressas que a base de toda virtude estava na autohumilhação e na 

autodegradação, um grau exagerado de humildade. De acordo com Fromm (1970), nesses 

                                                           
5
 Racionalização: é uma tentativa de explicação consciente visando justificar manifestações de impulsos ou afetos inconscientes e 

não aceitos pelo ego. Por exemplo, uma atitude agressiva em relação a um semelhante, pode ser justificada pelo agressor como 

defesa a uma provocação. O que o indivíduo não percebe são seus sentimentos de hostilidade para as pessoas, independente de 

provocações. Quando esses sentimentos são expressos, procura explicá-los usando de argumentos aparentemente lógicos. 

D’ANDREA, Flávio Fortes. Desenvolvimento da Personalidade. 7ª Edição. São Paulo, Difel, 1986, p.24.  
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mecanismos psicológicos apontados, a humildade tem suas raízes em um ódio violento, que por 

uma razão qualquer, está impedido de dirigir-se contra o mundo exterior e volta-se contra o 

próprio ego da pessoa. Essa manifestação de hostilidade quando endereçada aos outros é 

geralmente consciente e pode ser manifestada abertamente, a hostilidade contra si mesmo é 

inconsciente, pois se torna um mecanismo de fugir da impotência e angústia gerados pelo meio em 

que se vive e usualmente manifesta-se por meio de formas indiretas e racionalizadas. O indivíduo 

está exposto a um novo tipo de sujeição: a liberdade. 

 O ônus da liberdade trouxe o seu aspecto negativo: combatendo as antigas formas de 

autoridade e repressão, surgem novas maneiras de submissão. O homem liberta-se das autoridades 

externas e segundo Fromm (1970) as restrições, compulsões e medos interiores tendem a solapar o 

significado das vitórias alcançadas pela liberdade contra seus inimigos tradicionais. Na sociedade 

moderna em acordo com Fromm (1970), o homem tornou-se o centro e a finalidade de todas as 

atividades. Mas as suas finalidades podem ser questionadas por esses fins não serem do indivíduo. 

Pois na sociedade capitalista, o capital, o sucesso, são fins em si mesmos, não tem em vista a 

felicidade do indivíduo. O indivíduo é apenas uma parte de um sistema econômico que irá 

funcionar para cumprir uma finalidade que lhe é estranha. Fromm (1970) afirma que Lutero e 

Calvino  

...prepararam o homem psicologicamente para o papel que tinha de assumir na sociedade 
moderna: o de sentir seu próprio eu como algo insignificante e de estar pronto a subordinar 
sua vida exclusivamente a fins que não são os seus próprios. (FROMM, 1970, p.96). 

 

Isso torna o indivíduo preparado para ser um servo de qualquer situação opressora. O 

nazismo estabeleceu-se nestas mesmas condições favoráveis. Localizamos a atividade física, o 

exercício físico justamente neste momento. Há uma cobrança generalizada da sociedade frente aos 

indivíduos para a manutenção de um corpo saudável e produtivo, com a justificativa de eliminação 

de doenças e prolongamento da qualidade de vida, mas encontramos racionalizada neste 

entremeio, as razões que passam para além do que está posto claramente. Segundo Fromm (1970), 

são as interiorizações de exigências sociais modernas impelindo severa e cruelmente, vedando-lhe 

o prazer e a felicidade, fazendo de toda a sua vida a expiação de algum misterioso pecado. 

2. O corpo 

A concepção de corpo na sociedade grega apresenta-se como um marco do desenvolvimento 

histórico cultural da humanidade e traz contribuições pontuais a nossa discussão. De acordo com 

Caniato;Rodrigues (2009), a sociedade grega depositava um enorme valor no corpo grego, pois o 
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mesmo era concebido em uma totalidade, concebido em sua natureza humana, sem dualismos 

nem reducionismos. Com a ascensão do Império Romano, o corpo foi fragmentado e o caráter 

utilitarista do corpo para a guerra ganhou força. Todos os atributos corporais (intelectuais, a 

música, a filosofia e a política) ficaram relegados a segundo plano. (Caniato;Rodrigues, 2009). 

Quando o cristianismo tornou-se presente no século VIII, iniciando a Idade Média, o corpo, 

segundo Caniato;Rodrigues (2009), passou a ser um empecilho ao homem na contemplação divina. 

Um corpo pecaminoso que devia ser castigado. O corpo foi elevado à morada do “diabo” que 

inclusive justificavam a violência mantida para controle das massas (como foi citado 

anteriormente). O cristianismo louvou o trabalho em compensação humilhou ainda mais a carne 

como fonte de todo o mal. (ADORNO;HORKHEIMER, 1985, p.190-191). 

Já na sociedade capitalista, segundo Caniato;Rodrigues (2009), o corpo tornou-se um puro 

instrumento da produção submetido ao adestramento dos seus movimentos em prol da 

necessidade de manutenção da produção industrial onde passou a ser visto como propriedade 

privada passível de controle, mas agora submisso ao capital. 

A divisão do trabalho, onde o desfrute foi para um lado e o trabalho para o outro, 
proscreveu a força bruta. (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 190). 

 

Pudemos perceber que ao longo dos séculos o corpo foi manipulado de variadas formas para 

exercer controle sobre o indivíduo. De acordo com ADORNO;HORKHEIMER (1985) o controle sobre 

o corpo e a relação de amor-ódio manifestada ao longo dos séculos encontrou na linguagem de 

Lutero sua expressão autêntica. 

Dessa forma, as maneiras que o corpo comporta-se em nossa modernidade não estão 

dissociadas de um passado que foi delineado por atitudes que prometiam a libertação do homem. 

O corpo que em nossa modernidade apresenta-se como uma intensa busca de satisfação e prazer, 

permeado por um sofrimento carnal cada vez mais intenso, é apenas um reflexo da história, de 

acordo com Adorno;Horkheimer (1985), a irracionalidade e a injustiça da dominação reaparecem 

como crueldade.  

Em Caniato;Rodrigues (2009), percebemos essa crueldade quando afirmam que vivenciamos 

uma atualidade onde há um vínculo entre a aparência corporal e o bem-estar. A aparência, de 

acordo com as autoras, é que determina as condições de saúde e justifica qualquer intervenção 

sobre o corpo. ... parecer bem determina o estar bem. (SILVA, 2001 apud CANIATO;RODRIGUES, 

2009, p. 648). A cirurgia plástica, as injeções de botox, as pílulas para emagrecimento, os 

tratamentos estéticos, os equipamentos de ginástica, os livros com receitas diet/light, o anel 



           Revista de Humanidades, Tecnologia e Cultura 

Faculdade de Tecnologia de Bauru                        número 01 – volume 01 – dezembro/2011 

P
ág

in
a1

9
7

 

estomacal, e tudo mais que prometem cumprir uma tarefa impossível: a felicidade. Tudo isso faz 

parte da Indústria Cultural6 (ADORNO, 1985) que dá a seus consumidores a liberdade de escolher o 

que é sempre a mesma coisa (ADORNO;HORKHEIMER, 1985, p.138).  

Nas academias, segundo Caniato;Rodrigues (2009), frente a essa busca pelo corpo forte, 

sarado, anabolizado, dolorido, parece submeter o corpo a novas máquinas de tortura, de maneira 

voluntária. Essa violência presente nos exercícios físicos, com séries progressivas e cada vez mais 

exaustivas, com a finalidade de ganho muscular, apontadas por Caniato; Rodrigues (2009, p. 659), 

reproduz os movimentos alienantes do trabalho mecânico dentro das indústrias sobre as esteiras 

de produção. Isso adestra o indivíduo e o fragiliza ainda mais, impedindo a possibilidade de 

perceber o seu desconhecimento. 

As novas tecnologias de produção em massa desencadearam um processo de 
homogeneização de gestos e hábitos que se estendeu a outras esferas sociais, entre elas a 
educação do corpo, que passou a identificar-se não só com as técnicas, mas também com 
os interesses da produção. (HOBSBAWM, 1996 apud CANIATO;RODRIGUES, 2009). 

 

A Indústria Cultural (ADORNO;HORKHEIMER, 1985) presente em nossa era moderna 

apresenta o indivíduo como um ser genérico, ele não tem determinações, especificidades, é uma 

cópia do original, é equivalente. Tem as mesmas características, efeitos e forma padronizada. (De 

maneira alegórica, poderíamos com facilidade trocar a palavra indivíduo pela palavra remédio). O 

indivíduo não possui algo que o identifica, está subsumido ao universal. O que predomina nesse ser 

(ter) segundo Adorno;Horkheimer (1985) é a pseudo-individualidade. O indivíduo reduz-se à 

capacidade do universal de marcar tão integralmente o contingente que ele possa ser conservado 

como o mesmo. (ADORNO;HORKHEIMER, 1985, p.128). Aquilo que identificava o indivíduo na 

sociedade medieval foi transformado em mercadorias monopolizadas, de alto custo mercantil e 

integradas ao rito social. Isso arrancou do sujeito a possibilidade de ser.  Está a cada passo, 

indiferenciado. Não consegue perceber, não consegue se diferenciar.  

Sabemos a partir de Adorno;Horkheimer que existe a promessa para que ocorra o processo 

de individuação.  Mas, o indivíduo está cada vez mais mergulhado no contexto que o cerca e está 

mais integrado a este mesmo contexto. Protegendo-se da impotência, solidão, expõe-se a novos 

                                                           
6
 O termo Indústria Cultural foi empregado pela primeira vez no livro Dialektik der Aufklãrung (Dialética do Esclarecimento) em 1947, 

por Adorno e Horkheimer. Inicialmente, os autores tinham empregado o termo cultura de massa, mas logo depois foi substituído por 
indústria cultural em virtude de uma confusão de que se tratava de uma cultura de origem e desenvolvimento espontâneos oriundos 
das massas. Entretanto, o que eles queriam dizer era justamente o contrário, que o “gosto popular” é fabricado pelos meios de 
comunicação de massas, fazendo com que produtos se adaptem ao consumo das massas.  Conceito retirado do texto: Corpo Belo, 
Indústria Cultural e Possibilidades Crítico- Formativas: Primeiras Aproximações. BANDEIRA, Lília Brandão; ZANOLLA, Silvia Rosa da 
Silva, 2007. Disponível em: <http://www.cbce.org.br/cd/resumos/076.pdf>. 
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processos de violência. É o fetiche do poder de troca: a ausência pela presença, o triste pelo feliz, o 

vazio pelo cheio, no mínimo, iludir-se de todas essas possibilidades.  

O que importa é subjugar o cliente que se imagina como distraído ou relutante. 
(ADORNO;HORKHEIMER, 1985, p.135). 

 

Todo esse sentimento de impotência, inferioridade e insignificância individual podem 

desencadear mecanismos de defesa que levam o indivíduo a apresentar impulsos masoquistas e/ou 

sádicos. Acreditamos que essa possa ser uma maneira de olhar a penalização do corpo na atividade 

física. Não queremos categorizar todos os indivíduos em um único perfil ou padrão de 

comportamento, mas privilegiamos esse raciocínio por considerá-lo pertinente. 

Apesar de sabermos que os indivíduos são regidos pelo princípio do prazer, o fenômeno 

masoquista não é uma contradição, já que queremos sempre evitar a dor e o sofrimento. Fromm 

(1970) aborda de maneira central que tanto os impulsos masoquistas quanto os sádicos tendem a 

auxiliar o indivíduo a evadir-se de seu intolerável sentimento de solidão e impotência. As pessoas 

estariam tomadas pelo terror da solidão e da insignificância e imploram para entregar o mais 

depressa possível o dom da liberdade. O masoquismo, expressado por Fromm (1970), seria um 

caminho para atingir esse alvo.  

Punir o corpo com o exercício físico faz o indivíduo submeter-se à dor, que socialmente, é 

vista como uma dor necessária para que o corpo adquira um status aceitável, uma aparência de 

saúde. Aceitar essa dor é aceitar que a dor do outro exista, seja qual for a circunstância. É permitir e 

aceitar formas diferenciadas de violência, banalizando como um mal necessário. É querer dar ao 

corpo um caráter de que tudo suporta, é elevá-lo a um caráter de super-herói, humanamente 

impossível. 

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 demonstrar, que precisou ocultar e reprimir.  (ADORNO, 
1995, p.128). 

 

O sofrimento obtido pelo masoquismo como explicado por Fromm (1970) não é o verdadeiro 

objetivo, mas é o meio para a consecução da meta: o esquecimento do próprio eu. Quando este 

indivíduo submeter-se a um poder soberano que o subjugará menor, mas integrado, este indivíduo 

renuncia seu eu, abrindo mão de sua liberdade. Fugindo da angústia, da dúvida, da impotência, 

torna-se dependente de outrem.  

 

CONCLUSÃO 
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 A guisa de conclusão podemos ressaltar que, essa trajetória trilhada pelo homem na 

história, contribuiu para um processo de extrema objetificação da espécie. A aclamada evolução, 

não passou de uma promessa, árdua e cara. Percebemos que, a possibilidade de tornar o homem 

mais liberto de si e dos outros não se cumpriu. Encerrou o indivíduo ainda mais em formas 

diferenciadas e competentes de objetificação. Um indivíduo genérico, fundido na universalidade, 

absoluto. 

 Essa objetificação do indivíduo cobra do mesmo um preço irremediável.  A dominação 

mediada pela indústria cultural levou o indivíduo a novas formas de escravidão. Trocou a alma pela 

mercadoria, desapareceu o humano e permaneceu a máquina. Algo de vivo tornou-se morto. Já 

não há diferenciação, está tudo unificado, e a nós, só nos resta a luta e/ou à coesão.  

O indivíduo, o seu corpo, sua particularidade, foi tudo misturado ao universal. É impossível 

delimitar-se de si, do outro, e do mundo. O capital rompeu todas as fronteiras, impetrando ao 

indivíduo uma coadunação com o todo.  

A reconciliação do universal com o particular, da regra e da pretensão específica do objeto, 
que é a única coisa que pode dar substância ao estilo, é vazia, porque não chega mais a 
haver a tensão entre os pólos: os extremos que se tocam passaram a uma turva identidade, 
o universal pode substituir o particular e vice-versa. (ADORNO;HORKHEIMER, 1985, p.). 

 

 Visualizamos um homem moderno com uma imensa incapacidade para o amor, para a 

criatividade, para a alteridade, para a expressão de suas necessidades, pois não sabe e não pode 

perceber-se enquanto sujeito, mas submete-se a cada momento a estados de violência, mesmo 

sem compreender porque assim o faz. Penaliza-se cotidianamente, em busca de pertencimento, de 

comunhão com os demais, de sentir-se desejado, enaltecido, mas essa mimese não oferece nada 

além do que, mais sofrimento. 

 Sob nosso ponto de vista, é preciso saber reconhecer os véus que mascaram os 

comportamentos que estão ao nosso redor, principalmente tratando-se de uma escola pública. É 

preciso recuperar sempre o compromisso de transformar o indivíduo para que ele possa aproximar-

se de sua condição humana. É preciso superar o desafio, e ele participa de nosso cotidiano. 

 Apesar das notícias não serem boas, acredito que a educação ainda seja um espaço de 

construção de objetivos que conduzam e tenham a oportunidade da auto-reflexão crítica, e possam 

assim, estar incorporados de princípios humanizantes. Por maior tensão que exista sobre o 

entendimento acerca do que nos rodeia, poderemos diante de tantos desafios participar ou nos 

omitir. O indivíduo precisa ater-se.  Pode ser que ainda haja escolha. 
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