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RESUMO 

 
O presente trabalho monográfico tem como tema central: O Conhecimento do 
profissional de Educação Física a cerca do tema Indústria Cultural. Atem-se em 
desvelar a Indústria Cultural, desde seu surgimento com a reorigem da moeda, até o 
capitalismo monopolista que provocou o surgimento de uma nova cultura, a 
industrializada. Esse tema esteve sempre apoiado em objetivos pré-definidos como o 
de conhecer o que é a Indústria Cultural; em saber o conhecimento que os 
professores de Educação Física tem sobre o tema; a influência acadêmica e pessoal 
nesse conhecimento, assim como, a importância das mesmas na vida profissional 
desses professores; e também de conhecer a relação da Indústria Cultural com a 
prática docente em Educação Física. Assim, buscou-se em fontes bibliográficas a 
relação do que era Indústria Cultural, até as conseqüências atuais de alienação e 
individualismo provocadas pelas idéias de troca, da Indústria Cultural. Isso passando 
por filósofos originários da escola da Frankfurt, como Adorno e Horkheimer, que 
deram base para o entendimento dessa cultura. E toda essa revelação da Indústria 
Cultural sempre esteve voltada para questões educacionais não deixando diante 
disso, de mostrar o papel da escola frente à todas essas adversidades industriais, 
citando-a como fator importante no contorno da atual situação. Mas é importante 
salientar que não é apenas a prática docente responsável por essa transformação, a 
formação acadêmica tem decisivo papel nesse processo, é necessário que se forme 
profissionais capacitados para trabalhar com tais assuntos e que estes estejam 
cientes da importância de buscar saberes que ultrapassem os já obtidos, para que a 
formação na escola seja o mais próximo possível da idealizada. E, para conhecer a 
realidade que os profissionais de Educação Física nas escolas públicas, baseando-se 
nos objetivos traçados e também em todo texto teórico construído, faz-se a pesquisa 
de campo com nove sujeitos, todos professores atuantes em escolas estaduais de 
Jataí e que formaram em Educação Física na Universidade Federal de Goiás, também 
neste município, para revelar se os professores de Educação Física estão preparados 
para trabalhar o tema Indústria Cultural com seus alunos. A partir dessas entrevistas e 
para realizar a análise por agrupamentos de idéias, houve a divisão desta em quatro 
grupos, o primeiro preocupado no real conhecimento destes entrevistados a cerca do 
tema Indústria Cultural; o segundo volta-se para influência da formação inicial e pós-
acadêmica e no entendimento ou não do tema; já o terceiro grupo direcionado para a 
prática docente do professor no que se refere a Indústria Cultural e a quarta, e última 
divisão, se atêm às dificuldades e facilidades em trabalhar com os alunos esse 
assunto. Assim, pode-se entender que toda a metodologia utilizada na construção 
deste trabalho gira em torno da pesquisa bibliográfica e documental, posteriormente, 
acompanhada de pesquisa de campo, utilizando de pesquisa semi-estruturada com 
nove sujeitos. Tudo isso para se chegar a -conclusão de que a Indústria Cultural é um 
tema que cerca 66% dos entrevistados conhece, apesar de a maioria relacioná-la a 
mídia televisiva, e esse conhecimento para alguns veio da formação acadêmica e pós-
universitária,  apesar de nem todos confirmarem isso e dizer que a faculdade deixou a 
desejar. Na prática pedagógica a questão da Indústria Cultural, com temas correlatos, 
é trabalhada mesmo com algumas dificuldades que impedem o melhor 
desenvolvimento dessa ação, mas nada que interfira decisivamente sobre isso. Não 
obstante, é visível que ainda é preciso percorrer um longo caminho para que a 
Indústria Cultural, um tema tão necessário, seja em sua plenitude trabalhada. 


