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Neste texto, de natureza explicitamente ensaística, procuro explorar as artes marciais 

como uma proposta de caminho para resgatar o corpo da sociedade do espetáculo em 

que está imerso e sufocado, cercado pelo trabalho e imagens. Ao questionar a forma 

como o trabalho invadiu as nossas vidas numa visão kamperiana, mostro que o corpo foi 

relegado a uma abstração: corpo-bomba, corpo-química, corpo-máquina. Por isso, é 

preciso, acima de tudo, resgatar o corpo de tanto trabalho ou de tanta abstração de 

imagens. Uma forma de afirmação do corpo é como o faz a arte marcial, por exemplo. 

O artista marcial, como homo ludens, está presente onde o corpo vive na interação com 

o outro artista, que atua junto, pode e deve ser visto além da mirada de um oponente a 

ser combatido e subjugado. Resgatar o corpo pode ser uma forma de nos abrirmos para 

uma epistemologia que abraça o corpo de forma compreensiva. A expansão das artes 

marciais com o boom da indústria cinematográfica ocorreu concomitantemente ao 

processo de globalização, com a avidez por um consumo rápido, superficial e 

espetacularizado. As artes marciais poderiam ser consideradas como disciplinas com 

formas definidas, claras e sólidas da modernidade, talvez pouco interessantes ao encanto 

contemporâneo pelo virtual de consumo rápido. A experiência marcial virtual 

viabilizada pela tecnologia foi um fato crescente no ludens que acentua o imaginário e 

limita o corpo. O combate marcial representa um permanente risco de uma morte 

mítica, é um jogo em que se joga imaginação, alma e contato, um saber interiorizado 

que cria passagens, um ponto de apoio invisível no mundo visível. Essa aventura, essa 

experiência entre corpo, alma e imaginário, só pode se dar no concreto, longe das telas e 

superfícies de imagens planas. É aí, pois, em uma tentativa de abrir os sentidos e de 

tentar tecer uma rede de significados plurais, que a compreensão vai se esgueirar. O 

estudo será elaborado com o auxílio teórico básico de referência de Dietmar Kamper, 

Edgar Morin e Guy Debord e é parte do projeto de pesquisa do autor, que se insere na 

Linha de Pesquisa “Produtos Midiáticos: Jornalismo e Entretenimento”. 
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