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RESUMO 

 

Expomos, agora, os resultados finais de nossas investigações sobre as relações sociais de 

produção da mercadoria Mixed Martial Arts (MMA), especialmente quando produzida 

pelos(as) atletas contratados(as) pela empresa estadunidense Ultimate Fighting Championship 

(UFC). Objetivamos expor os mecanismos de extração e realização da mais-valia presentes 

nessa relação. Nossa tese pode assim ser resumida: no processo de produção e circulação da 

mercadoria MMA/UFC produz-se e realiza-se aquilo que é central no modo de produção 

capitalista, a mais-valia, resultando num valor maior do que aquele que foi inicialmente 

investido. Ou seja, os(as) atletas de MMA realizam um trabalho produtivo. Também participam 

da valorização capitalista de uma forma improdutiva quando, através da mercadoria que 

produzem, potencializam a realização do valor de outras mercadorias que aproximam as suas 

marcas à imagem do UFC. A base de sustentação destas duas formas são os mecanismos de 

extração de mais-valia presentes nas relações de trabalho estabelecidas entre o UFC e os(as) 

atletas: monopólio de mercado; contratos unilaterais, flexíveis e instáveis; rendimentos 

desiguais; intensificação do trabalho (avanço sobre tempo de não trabalho, polivalência, doping 

e perda rápida de peso) e produtividade. O caminho que nos possibilitou chegar aos resultados 

desta tese foi, inicialmente, pavimentado pelos estudos da teoria marxista sobre a mercadoria, 

o valor e mais-valia e sobre a nova morfologia do trabalho. Utilizamos, também, material 

bibliográfico especializado em MMA; bem como pela entrevista com uma atleta contratada 

pelo UFC. A forma de exposição destes resultados seguiu a seguinte organização: no primeiro 

momento, expusemos nosso entendimento sobre a utilidade da mercadoria MMA, determinada 

pelas suas propriedades materialmente inerentes, ou seja, seu valor-de-uso. Também, seu valor-

de-troca a partir da identificação da relação do consumo produtivo e individual. Assim como 

identificamos a quantidade de trabalho humano socialmente necessário para produção do 

MMA, ou seja, seu valor. No segundo momento, apresentamos nosso entendimento sobre as 

características e função da força de trabalho contratada pela empresa, bem como expusemos os 

mecanismos de extração de mais-valia que sustentam esta relação.  

 

Palavras-chave: Mixed Martial Arts. Ultimate Fighting Championship. Mais-valia.               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

We now present the final results of our investigations into the social relations of production of 

Mixed Martial Arts (MMA) merchandise, especially when produced by athletes hired by the 

american company Ultimate Fighting Championship (UFC). We aim to expose the mechanisms 

of extraction and realization of surplus value present in this relationship. Our thesis can thus be 

summarized: in the process of production and circulation of the MMA/UFC commodity, what 

is central in the capitalist mode of production, surplus value, is produced and carried out, 

resulting in a value greater than what was initially invested. In other words, MMA athletes 

perform productive work. They also participate in capitalist valorization in an unproductive 

way when, through the goods they produce, they enhance the realization of the value of other 

goods that bring their brands closer to the image of the UFC. The basis of support for these two 

forms are the mechanisms for extracting added value present in the work relationships 

established between the UFC and the athletes: market monopoly; unilateral, flexible and 

unstable contracts; unequal incomes; work intensification (advance on non-work time, 

versatility, doping and rapid weight loss) and productivity. The path that allowed us to reach 

the results of this thesis was initially paved by studies of Marxist theory on the commodity, 

value and surplus value and on the new morphology of work. We also used bibliographic 

material specialized in MMA; as well as an interview with an athlete hired by the UFC. The 

presentation of these results followed the following organization: at first, we exposed our 

understanding of the utility of the MMA commodity, determined by its materially inherent 

properties, that is, its use-value. Also, its exchange value from the identification of the 

relationship between productive and individual consumption. Just as we identified the amount 

of human work socially necessary for the production of MMA, that is, its value. In the second 

moment, we present our understanding of the characteristics and function of the workforce hired 

by the company, as well as the mechanisms for extracting added value that support this 

relationship. 

 

Keywords: Mixed Martial Arts. Ultimate Fighting Championship. Surplus value. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

 

Presentamos ahora los resultados finales de nuestras investigaciones sobre las relaciones 

sociales de producción de mercancías de Artes Marciales Mixtas (MMA), especialmente 

cuando son producidas por atletas contratados por la empresa estadounidense Ultimate Fighting 

Championship (UFC). Nuestro objetivo es exponer los mecanismos de extracción y realización 

de valor agregado presentes en esta relación. Nuestra tesis se puede resumir así: en el proceso 

de producción y circulación de la mercancía MMA/UFC, se produce y se realiza lo que es 

central en el modo de producción capitalista, la plusvalía, resultando en un valor superior al 

inicialmente invertido. En otras palabras, los atletas de MMA realizan un trabajo productivo. 

También participan de la valorización capitalista de forma improductiva cuando, a través de los 

bienes que producen, potencian la realización del valor de otros bienes que acercan sus marcas 

a la imagen de la UFC. La base de sustentación de estas dos formas son los mecanismos de 

extracción de valor agregado presentes en las relaciones de trabajo que se establecen entre la 

UFC y los atletas: monopolio de mercado; contratos unilaterales, flexibles e inestables; ingresos 

desiguales; intensificación del trabajo (adelantamiento del tiempo libre, polivalencia, dopaje y 

adelgazamiento rápido) y productividad. El camino que nos permitió llegar a los resultados de 

esta tesis estuvo pavimentado inicialmente por los estudios de la teoría marxista sobre la 

mercancía, el valor y la plusvalía y sobre la nueva morfología del trabajo. También utilizamos 

material bibliográfico especializado en MMA; así como una entrevista con un atleta contratado 

por la UFC. La presentación de estos resultados siguió la siguiente organización: en un primer 

momento, expusimos nuestra comprensión de la utilidad de la mercancía MMA, determinada 

por sus propiedades materialmente inherentes, es decir, su valor de uso. Asimismo, su valor de 

cambio a partir de la identificación de la relación entre consumo productivo e individual. Así 

como identificamos la cantidad de trabajo humano socialmente necesario para la producción de 

MMA, es decir, su valor. En el segundo momento, presentamos nuestro entendimiento de las 

características y función de la mano de obra contratada por la empresa, así como los 

mecanismos de extracción de valor agregado que sustentan esta relación. 

 

Palabras clave: Artes Marciales Mixtas. Ultimate Fighting Championship. Plusvalía. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O texto que agora iniciamos expõe os resultados de nossas investigações de doutorado 

sobre as relações sociais de produção da mercadoria Mixed Martial Arts (MMA)1 em sua 

expressão mais desenvolvida. Relações que pressupõem dois protagonistas: a empresa 

estadunidense Ultimate Fighting Championship2 (UFC) e os(as) atletas contratados(as)3. Estes 

possibilitam à primeira, ou seja, a contratante, um valor excedente se tomarmos como referência 

o que foi investido no início do processo. Existe, nesta relação, portanto, uma extração de mais-

valia4 dos(as) atletas contratados(as). Além disso, a mercadoria, que é produto desta relação, 

potencializa a realização do valor de outras mercadorias que aproximam a sua imagem à do 

UFC. Em síntese, uma relação que possibilita a valorização capitalista de duas formas 

interdependentes: de uma forma direta e produtiva e de uma forma indireta e improdutiva5.  

Objetivamos demonstrar que o MMA/UFC compõe e expande o processo capitalista de 

produção e circulação de mais-valia e que todo o trabalho que se realiza no interior da produção 

do espetáculo MMA promove extração de mais-valia. Entretanto, nesta investigação vamos 

rastrear o processo de produção de mais-valia que o capitalista extrai sobre a aplicação da força 

de trabalho dos(as) atletas de MMA.  

No processo de investigação, algumas questões gerais sobre o objeto foram 

sistematizadas. Por um lado, se constituíram enquanto resultado de nossos estudos; por outro, 

apontaram para a necessidade de permanecermos em movimento. São elas: quais as 

características da mercadoria espetáculo MMA que servem de veículo material de troca no 

mercado das lutas corporais6? Como se dá o processo de realização do valor de outras tantas 

 
1 Termo em inglês que significa artes marciais mistas. Tem sido utilizado para caracterizar o que outrora era 

caracterizado como “vale tudo”: desafios entre dois indivíduos praticantes de modalidades de lutas corporais 

diferentes, cujo objetivo era verificar qual a melhor. Chegou a tal ponto de desenvolvimento e exposição que 

alcançou relativa autonomia em relação às demais modalidades, estabelecendo-se, assim, enquanto uma forma 

social de luta corporal, uma forma que já nasce espetacularizada. 
2 Em uma tradução literal, “Último Campeonato de Combate”.  
3 Até o final da investigação, encontramos um total de 644 atletas contratados(as). Destes, 549 homens, 95 

mulheres. Os homens são divididos em 8 categorias de peso; as mulheres, em 4. As nacionalidades giram em torno 

de 37 países cedendo atletas para a empresa. 
4 Tomando como referência o que foi formulado por Marx (2010; 2014). 
5 Tomando como referência o que foi formulado por Marx (2010). 
6 Nossas investigações nos fizeram encontrar três formas diferentes de conceituar essa mesma manifestação 

humana: artes marciais, esportes de combate e luta corporal. Embora acreditemos ser necessário um debate 

minucioso sobre etimologia e história de cada uma, apontando seus limites e possibilidades, optamos por utilizar 

o termo luta corporal. Isso nos aproxima de uma referência na Educação Física conhecida como cultura corporal. 

Embora aqui também tenhamos necessidade de debates, não é o caso desse texto. Limitamo-nos a reconhecer que 

a citação à cultura corporal (logo, luta corporal) nos localiza por dentro do referencial crítico da Educação Física, 
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mercadorias, quando postas em relação com o MMA desenvolvido por dentro do UFC? Por 

fim, quais são os mecanismos de extração de mais-valia presentes nas relações de trabalho 

estabelecidas entre o Ultimate Fighting Championship e os(as) atletas contratados(as) pela 

empresa? Além de nos pôr em movimento, essas questões possibilitaram alcançar uma pergunta 

síntese. Neste estudo, portanto, o que tivemos que investigar e responder refere-se a: quais as 

relações entre a produção e a circulação do MMA e o processo capitalista de extração e 

realização da mais-valia? 

Ao realizar um balanço da produção do conhecimento (dissertações e teses) sobre o 

tema do MMA, não encontramos estudos que o entenderam minuciosamente enquanto uma 

mercadoria sendo produzida e trocada a partir dos pressupostos das relações sociais de produção 

capitalistas. Coisa só possível a partir da apropriação da teoria marxista7, especialmente os 

ensinamentos marxianos8 sobre mercadoria, trabalho, valor e mais-valia (MARX, 2010), teoria 

sem a qual não conseguiríamos entender estas relações e concluir sobre o que, de fato, justifica 

a existência desta modalidade por dentro do modo de produção capitalista. 

Ao debater a mercadoria de uma forma geral, a teoria marxiana do valor nos oferece 

uma explicação que assim podemos sintetizar: a mercadoria é composta pelo seu “valor-de-

uso”, “valor-de-troca” e “valor” (MARX, 2010, p. 53-69). O valor-de-uso decorre das 

propriedades materialmente inerentes das mercadorias e refere-se diretamente às necessidades 

históricas “[...] provenham do estômago ou da fantasia” (MARX, 2010, p. 57). E é por possuir 

propriedade útil a outros que as mercadorias, além de manter seu valor-de-uso, precisam 

encontrar na relação seu valor-de-troca. Para que entrem inevitavelmente na relação social 

caracterizada pela imensa acumulação (e troca) de mercadorias (as relações de produção 

tipicamente capitalistas), é na forma de valores-de-uso com valor-de-troca que as mercadorias 

circulam. O valor-de-uso provoca a troca (valor-de-troca), possibilitando a circulação de algo 

que, em todo o tempo e em todo o processo, o produtor tinha em mente. Na perspectiva do 

capitalista: a produção e a circulação do valor e extração do mais-valor que ele obtém na 

produção, ou seja, o valor excedente.  

A forma de valor-de-uso de uma determinada mercadoria porta uma substância que é 

comum e independente das qualidades de todas as mercadorias: o valor. Para identificar e 

calcular a quantidade de valor que cada mercadoria porta é necessário olhar para outra 

 
mais precisamente da referência crítico superadora. Para aprofundamentos, identificamos a obra “Metodologia do 

Ensino da Educação Física” (CASTELANI FILHO et al., 2009).  
7 Referente à teoria que “se movimenta” nas explicações dos marxistas, para além de Marx e Engels. 
8 Referente à teoria formulada por Marx e Engels. 
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propriedade destas: a de serem produto do trabalho humano. Usa-se determinada quantidade de 

trabalho humano historicamente determinado e socialmente necessário em um determinado 

estágio de desenvolvimento das forças produtivas para produzir uma mercadoria. Esta 

quantidade de trabalho humano que cada mercadoria absorve é calculada pelo tempo de 

trabalho necessário para produzi-las. Na circulação da força de trabalho enquanto uma 

mercadoria que o capitalista compra no mercado para produzir o valor, o tempo de trabalho 

necessário à produção desta é convertido em certa quantidade de dinheiro que o capitalista dá 

ao trabalhador em troca do emprego de sua força de trabalho.  

No processo de produção do valor, o capitalista trabalha para extrair trabalho excedente 

e desta forma expandir o capital inicialmente investido na produção. Atividade só possível 

porque, no processo de produção, o capital promove processos sociais e técnicos a partir dos 

quais coloca os(as) trabalhadores(as) a trabalharem mais tempo que o necessário à produção da 

própria existência. Nas relações de produção capitalistas, a vantagem do capitalista refere-se ao 

fato de os(as) trabalhadores(as) produzirem um valor maior do que aquele que o capitalista 

contratou e paga ao final do processo de trabalho. O salário, enquanto equivalente, expressa o 

valor de sua força de trabalho, o tempo de trabalho médio necessário à sua produção e 

reprodução, que deve garantir os meios para o retorno da força de trabalho ao mercado de 

trabalho. Logo, este valor a mais, esta vantagem que o capitalista obtém quando contabiliza a 

diferença entre o valor que adiantou e o valor a mais que produziu no processo, só pode ser 

obtida pelo uso da força de trabalho. A extração de mais-valia, a aplicação de trabalho vivo 

sobre o trabalho morto é a “magia” revelada que possibilita o capitalismo como o modo de 

produção dominante absoluto das relações de produção no nosso tempo. Esta diferença, esta 

vantagem obtida pelo capitalista e descoberta por Marx na análise dos processos de produção 

próprios do capitalismo, leva o autor a precisar valor e mais-valia: 

 

Comparando o processo de produzir valor com o de produzir mais-valia, veremos que 

o segundo só difere do primeiro por se prolongar além de certo ponto. O processo de 

produzir valor simplesmente dura até o ponto em que o valor da força de trabalho 

pago pelo capital é substituído por um equivalente. Ultrapassando este ponto, o 

processo de produzir valor torna-se processo de produzir mais-valia (valor excedente) 

(MARX, 2010, p. 228). 

 

Nossa investigação, portanto, possibilita entender o MMA organizado pelo UFC como 

a forma mais desenvolvida no uso da luta corporal como meio de produção e circulação de valor 
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da indústria da cultura corporal9. A sua conversão em espetáculo/entretenimento10, cobiçado 

(valor-de-uso) por milhões de expectadores em todo o mundo, oculta o valor-de-uso que o 

MMA possui para quem nele investe como negócio: o uso do atleta como meio de extração e 

circulação do valor. 

Logo, a teoria do valor de Marx fundamenta a posição que assumimos, a nossa Tese: o 

MMA é uma mercadoria que possibilita àqueles que nela investiram, neste caso, o UFC: (a) 

promover a realização e circulação do valor e (b) garantir a extração e a realização da mais-

valia. Defendemos, portanto, que, no processo de produção desta mercadoria em específico, um 

conjunto de trabalhadores e trabalhadoras realiza um trabalho produtivo, ou seja, realizam um 

trabalho que “[...] produz mais-valia para o capitalista, servindo assim à auto expansão do 

capital” (MARX, 2010, p. 578).  

Explicamos esta relação com um pouco mais de elementos: ao estabelecer uma relação 

contratual com o capitalista na qual vende a sua força de trabalho (uma mercadoria especial) 

em troca de salário ou outra forma de pagamento, o(a) trabalhador(a) aliena ao capitalista o 

valor-de-uso da sua mercadoria força de trabalho e toda a capacidade de extensão do valor que 

ela é capaz de produzir. Durante a jornada, uma parte da aplicação da força de trabalho paga o 

trabalho e compensa ao capitalista o investido na compra da força de trabalho. É a parte da 

jornada na qual o trabalho necessário à reprodução do(a) trabalhador(a) é pago. Outra parte da 

jornada produz um valor a mais do que foi inicialmente investido na contratação do(a) 

trabalhador(a) e que não é entregue a este, pelo contrário, é apropriada pelo(a) capitalista. É a 

parte da jornada em que o trabalho não é pago. É a parte da jornada em que a força de trabalho 

produz e cristaliza na mercadoria o trabalho excedente. A mercadoria, agora, além do valor 

inicialmente investido pelo capitalista, porta trabalho excedente, mais-valor. O(A) capitalista 

tinha em mente, em todo o tempo em que empregou a força de trabalho, a extração desta 

 
9 “O conceito de ‘indústria da cultura corporal’ aqui usado, vincula-se ao processo de produção e distribuição de 

mercadorias em torno dos elementos da cultura corporal (ginastica, lutas, dança, esporte e jogos). Entendendo 

mercadoria em sua dupla dimensão, enquanto produto e enquanto serviço. Estamos defendendo que há uma ampla 

cadeia produtiva que sustenta a indústria da cultura corporal em seu sentido mais amplo, enquanto um conjunto de 

setores/segmentos/mercados que envolvem tanto o esporte, como as academias de ginástica, danças, lutas, etc.” 

(PUPIO, 2017, p. 19). 
10 A exploração do MMA como espetáculo/entretenimento, como ainda exporemos, acontece concomitante à sua 

gênese. Para Debord (1997, p. 30): “O espetáculo é o momento em que a mercadoria ocupou totalmente a vida 

social. Não apenas a relação com a mercadoria é visível, mas não se consegue ver nada além dela: o mundo que 

se vê é o seu mundo”. O manager do UFC, Dana White, é responsável por apresentar o MMA como mais uma 

modalidade esportiva. E tal qual elas, ao menos as mais conhecidas, como um espetáculo de entretenimento. Isso 

envolveria a luta em si e tudo que gira em torno dela: treinamentos, pesagem, entrevistas, etc. (AWI, 2012, p. 246). 
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substância. O capitalismo é marcado por relações de produção que têm, a todo momento, a meta 

de extração de mais-valia11.  

Muitas empresas se especializaram em organizar eventos de comercialização do 

MMA12. Recortar a análise no UFC encontra justificativa no fato de esta empresa ter alcançado 

algo muito próximo daquilo que podemos identificar enquanto um monopólio (mundial) destes 

eventos13.  

Logo, consideramos o MMA produzido e comercializado pelo UFC a “[...] principal 

ilustração de minha explanação teórica” (MARX, 2010, p.16), por ser a expressão mais 

desenvolvida da forma esportivizada e espetacularizada das lutas corporais14. Assim, nossas 

inferências sobre o objeto de estudo, além de ter nos permitido entender minuciosamente as 

relações de produção e circulação ali estabelecidas, permitiram, também, identificar a imagem 

futura das empresas de menor desenvolvimento. 

De um lado, o UFC levou o MMA aos quatro quadrantes do mundo. No site oficial da 

empresa, temos: “A programação do UFC é transmitida para mais de 165 países e territórios, 

via mais de 60 parceiros globais, para mais de 1,1 bilhão de residências em 40 línguas 

diferentes.” (UFC, 2019). De outro lado, o MMA, além de se valorizar enquanto mercadoria 

específica, potencializa a realização de valor de outras tantas. A análise do processo de 

realização do valor, demonstraremos inicialmente através de uma citação: 

 

[...] impulsionou a venda de produtos de marcas como ‘Sky’ (as assinaturas 

aumentaram 54% após o início do canal Combate em março de 2012), ‘P&G’ (três 

meses após relacionar o aparelho de barbear Gillette ao MMA, as vendas cresceram 

30%) e a paulista ‘Marck’ (que vendeu mais de 150 mil produtos entre roupas e 

acessórios, em 2011, com a grife UFC), para citar apenas alguns exemplos 

(FERNANDES, 2015, p. 15). 

 

 
11 São muitas as passagens em “O Capital” em que o autor expõe os resultados dos seus estudos sobre a extração 

de mais-valia: “Processo de trabalho e processo de produzir mais-valia” (MARX, 2010, p. 209-232), “Capital 

constante e capital variável” (MARX, 2010, p. 233-246), “Conceito de mais-valia relativa” (MARX, 2010, 361-

372), “Mais-valia absoluta e mais-valia relativa” (MARX, 2010, 575-588), “Variações quantitativas no preço da 

força de trabalho e na mais-valia” (MARX, 2010, p. 589-602). 
12 Só no Brasil, Camilo (2016), expondo resultados de uma pesquisa de 2014 no site sherdog (principal site de 

mapeamento de eventos e resultados), identificou 312 ligas de MMA que realizaram um ou mais eventos no país. 
13 “[...] se configura como um monopólio, pois controla mais de 90% da receita gerada com os eventos de MMA.” 

(LISE, 2018, p. 19). 
14 Quando Marx, ao identificar que o objeto de seu estudo (em O Capital) era “[...] o modo de produção capitalista 

e as correspondentes relações de produção e de circulação” (MARX, 2010, p.16), cita a Inglaterra como “[...] 

principal ilustração de minha explanação teórica” (MARX, 2010, p. 16). O faz por ali ter “[...] o campo clássico 

desta produção” (MARX, 2010, p.16). E assim sintetiza: “O país mais desenvolvido não faz mais do que 

representar a imagem futura do menos desenvolvido”14 (MARX, 2010, p. 16). 



14 
 

Demonstraremos como, a partir de 2011, o UFC se tornou a marca esportiva mais 

valiosa dos Estados Unidos, seu nascedouro: 

 

A marca esportiva mais valiosa dos Estados Unidos para 2011 não é o basquete, o 

beisebol ou o futebol americano. Enquete anual realizada pela empresa de marketing 

esportivo Turnkey Sports elegeu o Ultimate Fighting Championship, ou UFC, como 

a campeã. Com renda média de 70 milhões de reais por noite, o evento superou ligas 

como NBA (de basquete), NFL (de futebol americano) e X-Games (evento de esportes 

radicais)15. (VEJA, 2010). 

 

Também mostraremos como, em partes, já adiantamos, ultrapassa as fronteiras norte-

americanas, tornando-se: “[...] o maior negócio global de promoção de combates e transmissão 

por canal de televisão paga.” (DIAS, 2016, p. 21). 

Nossa investigação localizou o MMA/UFC enquanto componente de uma cadeia 

produtiva16 da indústria das lutas corporais, produzindo e circulando esta mercadoria em 

especial, sua forma mais expressiva, ocultando a produção e a circulação do valor e de mais-

valor. 

Não é à toa que, numa transação típica da fase de “capital monetário” (FONTES, 2020), 

a marca UFC é vendida, em 2016, por US$ 4,2 bilhões para a WME/IMG - grupo envolvido 

com o mercado global de entretenimento (fusão de quatro empresas): eventos e entidades de 

esporte, moda e estilo de vida. De acordo o Guinness Book, a franquia mais cara já vendida na 

história (ALONSO, 2017, p. 12). Uma transação deste porte tem que ser explicada à luz da 

teoria do (mais) valor. 

Ao realizar o já citado levantamento no banco de dados de teses e dissertações (Bdtd) 

da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e do Instituto 

Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (Ibict)17, encontramos uma produção ainda 

insipiente sobre o MMA18. Ao todo, foram 31 produções: 23 dissertações de mestrado e 8 teses 

de doutorado.  

 
15 “Com os resultados obtidos pelas ligas em 2010, 110 executivos americanos estudaram qual o evento esportivo 

mais cresceu e qual está mais bem preparado para começar 2011. O UFC liderou o primeiro índice com 20% dos 

votos, e o segundo com 29%.” (VEJA, 2010). 
16 Tomando como referência a exposição de Pupio (2017), que avaliou a cadeia produtiva da indústria do fitness. 
17 Levantamento realizado na última semana de Julho de 2018. 
18 Utilizando, como filtro da busca, todas as possibilidades de escrever o termo: Mixed Martial Arts, Misto de 

Artes Marciais e Artes Marciais Mistas. 

https://veja.abril.com.br/noticia/esporte/ufc-em-numeros
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Por ora, destacando as 16 produções realizadas por dentro dos programas de pós 

graduação em Educação Física e ciência do movimento humano, encontramos 3 teses de 

doutorado19 e 13 dissertações de mestrado20.  

Ao avaliarmos estas produções, identificamos: debates ligados à questão de gênero21, 

debates no campo da fisiologia/genética/bioquímica22, estudos sobre perda de peso23, interface 

entre fisiologia e nutrição24, debate sobre violência25, estudos sobre a relação entre stress e 

desempenho26, estudo sobre lesões27, estudos comparativos entre luta e espetáculos de arena28 

e estudos sobre humor e motivação29.  

Um levantamento que nos permite inferir que a pós-graduação em educação física e 

ciência do movimento humano, em que pese a importância da relação entre o MMA e a 

produção capitalista, tem sido indiferente a ela.  

Quando retomamos o balanço da produção do conhecimento, desta vez citando as 

pesquisas que se desenvolveram em outros programas de pós-graduação, encontramos 15 

pesquisas desenvolvidas e distribuídas da seguinte forma: Ciência Socias ou Sociologia (4), 

Comunicação (3), Engenharia Biomédica (2), Administração (2), Odontologia (2), Psicologia 

(1), Letras (1). Destas, 10 são dissertações de mestrado30, 5 teses de doutorado31.  

 
19 Lise (2018); Salvini (2017); Mariante Neto (2016). 
20 Santos Junior (2016); Camarço (2016); Mello (2016); Bernardi (2016); Berbetz (2015); Santos (2014); Silava 

(2014); Belem (2014); Camelo (2014); Coswig (2014); Grespan (2014); Oliveira (2013); Nunes (2004). 
21 Sobre a “inserção da mulher” (SALVINI, 2017) e sobre performatividades dos corpos e das sexualidades 

(GRESPAN, 2014). 
22 Relação entre fisiologia, treinamento de atletas de MMA e componentes genéticos (OLIVEIRA, 2013); 

avaliação de estresse oxidativo em situações de combate (MELLO, 2016); comparação das adaptações fisiológicas 

entre lutas simuladas e combate real (COSWIG, 2014); percepção de estresse de atletas de Mixed Martial Arts 

(MMA) (BERBETZ, 2015); análise de biomarcadores de estresse oxidativo e inflamação em atletas profissionais 

(SANTOS, 2014). 
23 Estudos sobre parâmetros imunes e força em profissionais de MMA que realizaram perda de peso (CAMARÇO, 

2016) e estudo do comportamento dos praticantes nestes processos (SANTOS JUNIOR, 2016).  
24 Estudo dos efeitos da suplementação feita com suco de beterraba (BERNARDI, 2016). 
25 Estudos sobre o entendimento de violência no âmbito das disputas do UFC (LISE, 2018); estudos sobre o 

estabelecimento social de um esporte que tem um discurso de violência tão forte (MARIANTE NETO, 2016).  
26 “[...] relação entre resiliência, estresse e estratégias de coping de atletas de MMA” (BELEM, 2014). 
27 Estudo sobre as “representações do corpo e a relação com dores e lesões” (CAMELO, 2014). 
28 Estudos do “caráter performático do uso do corpo nas competições de M.M.A” (NUNES, 2004), 
29 “o humor e a motivação de atletas profissionais e amadores de mixed martial arts em treinamento” (SILVA, 

2014). 
30 Araujo (2016); Dias (2016); Fernades (2015); Alves (2015); Guimarães (2014); Lima (2014); Oliveira (2014); 

Touguinha (2014); Alvarez (2013); Toedter (2013). 
31 Sani (2017); Carmo (2016); Almeida (2016); Camilo (2016); Bonotto (2013). 
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Ao avaliarmos estas produções, identificamos: debate sobre violência32, análise 

biomecânica33, estudos da relação entre MMA e mídia34, estudos odontológicos35, estudos de 

gênero36, estudos sobre comportamento dos/as consumidores/as37, análise sobre os discursos de 

difusão do MMA38, análise sobre o perfil dos/as atletas39, relação entre MMA e religião40 e 

estudos sobre marketing esportivo41. Também aqui, portanto, percebemos o quanto incipiente 

é a produção sobre a relação entre MMA e a produção capitalista.  

Avaliando todas as 31 produções, concluímos que algumas avançam na identificação do 

que é mais visível: a produção e a circulação do MMA e um conjunto de relações e contradições 

que são inerentes a este processo; as questões de gênero, por exemplo. Mas, a opção em não 

utilizar a teoria marxista enquanto instrumento de investigação impede que acessem o que fica 

oculto naquilo que é mais visível: a produção e circulação do valor e a extração de mais-valia. 

Aquilo que, de fato, justifica a existência (produção e circulação) desta mercadoria da indústria 

da cultura corporal.  

Sendo assim, justificamos esta pesquisa por ela se utilizar da teoria marxista para 

entender a inserção do MMA no modo de produção capitalista, cujo objetivo central é, através 

da produção de mercadorias, sua face mais visível, possibilitar a produção e realização de valor 

através da extração de mais-valia da sua mercadoria especial: a força de trabalho dos(as) atletas 

contratados(as) pela empresa de maior desenvolvimento neste quesito, o UFC.   

Ao realizar este balanço, cabe um destaque à duas produções: Camilo (2016) e Nunes 

(2004). Foram as que mais se aproximaram da análise do que aqui pretendemos investigar. 

Ainda assim, sem ter a relação central de nossa tese enquanto objeto das suas próprias análises. 

Ambas identificaram uma cadeia de produção dos(as) atletas de MMA, citando o 

conjunto de profissionais especializados que participam deste processo. Indo além, Camilo 

 
32 A domesticação da violência ao serem retratadas pela mídia (Globo) brasileira (ALVAREZ, 2013) e a avaliação 

da violência a partir da concepção de lutadores e espectadores (CARMO, 2016).  
33 Análise biomecânica do chute (LIMA, 2014) e análise biomecânica do soco direto (TOUGUINHA, 2014). 
34 Estudo do MMA enquanto um produto midiático típico da indústria cultural (DIAS, 2016). 
35 Análise da “condição de saúde periodontal em atletas profissionais” (TOEDTER, 2013) e análise da “[...] 

prevalência de DTM [Disfunção Temporomandibular] em atletas de diferentes atividades esportivas de contato” 

(BONOTTO, 2013). 
36 Análise dos discursos sobre masculinidades e sobre ‘ser homem’” (ALMEIDA, 2016). 
37 Análise das “práticas e comportamentos de consumo do MMA” (GUIMARÃES, 2014) e análise do “impacto 

da mensagem do patrocinador esportivo” (OLIVEIRA, 2014). 
38 Análise dos “mecanismos discursivos que embasam a difusão/promoção de discursos (no caso, os de valorização 

do MMA)” (FERNANDES, 2015). 
39 Análise sobre a multiplicidade de versões de um mesmo atleta (CAMILO, 2016). 
40 Análise um projeto sócio religioso que se utiliza da prática esportiva do MMA como ferramenta de conversão 

religiosa (ALVES, 2015). 
41 Análise de “quais são os atributos do esporte MMA capazes de estabelecer sinergia com potenciais marcas de 

interesse dos organizadores de eventos” (SIANI, 2017). 
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(2016, p. 64) cita o uso da tecnologia, anabolizantes (CAMILO, 2016, p. 68), diuréticos e 

estimulantes (CAMILO, 2016, p. 98) e estrutura de academia: “[...] tatame, octógono (tamanho 

original), sauna para perda de peso [...]” (CAMILO, 2016 p. 98). Informação importante que 

vai nos ajudar na construção do processo de formação desta força de trabalho. Indica partes da 

quantidade de trabalho necessárias para formar um(a) atleta de MMA. 

Tratam, também, da condição de trabalho de parte destes(as) atletas, tendo Camilo 

(2016) concluído sobre a existência, entre estes(as) trabalhadores(as), de uma diferenciação, se 

não classista, de recorte “intraclasse”, uma diferenciação de condição social.    

Ainda com Camilo (2016), na sua definição de quem seja o(a) atleta de MMA, este faz 

menção às versões que presenciou em seu acompanhamento etnográfico: os trabalhadores 

precarizados (práticas de treinamento), os sobreviventes (à pesagem), o casca-grossa (dia da 

luta), e os ‘humanos-comuns’ (pós luta). 

Porém, mesmo tendo o autor e a autora feito esta aproximação, não avançam para o que 

aqui podemos inferir sobre todos os textos deste levantamento: na análise do MMA enquanto 

uma mercadoria que, no processo de produção e circulação, possibilita a extração de mais-valia 

dos(as) atletas contratados(as) e a realização do valor de outras mercadorias.   

Retomando o balanço geral sobre as regiões do Brasil, sedes dos programas de pós-

graduação em que estas pesquisas foram desenvolvidas e apresentadas, temos a seguinte 

divisão:  a região Sul é de onde vem o maior número de produções (16), seguida pela região 

sudeste (10), Centro-oeste (3) e Nordeste (2). Nenhuma produção no Norte do Brasil.  

Sudeste e Sul, de acordo Camilo (2016, p. 87-89), em um mapeamento de janeiro de 

2015 (avaliando o ano de 2014), foram as regiões do Brasil em que mais eventos de MMA 

foram registrados. De um total de 312 ligas que realizaram um ou mais eventos, 121 eventos 

ocorreram no Sudeste, 92 no Sul. Nordeste aparece com 66 eventos, Norte com 56 e Centro-

oeste com 2442.  

Cabe, portanto, registrar a hegemonia Sudeste/Sul nas duas estatísticas. Em relação aos 

eventos, uma concentração de 61,89% dos realizados em 2014. Na produção do conhecimento, 

83,87% das pesquisas realizadas (pelo banco de dados da Capes e Ibict). Mais um elemento que 

justifica uma produção de tese em um programa de pós-graduação localizado no Nordeste do 

Brasil.   

Dito isso, para alcançar os objetivos já expostos, além do já citado banco de dissertações 

e teses, nos utilizamos de uma revisão bibliográfica em material especializado no MMA. 

 
42 Destes, 7 eventos foram promovidos pela liga UFC. E, 17, desde a sua fundação.  
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Além dos livros, especialmente Wilkson (2018), Alonso (2017), Alonso e Nagao (2014) 

e AWI (2012), na busca por informações e dados sobre o cotidiano do UFC e dos(as) atletas 

contratados(as), nos foi importante a consulta no material online: sites e blogs especializados. 

De acordo Awi (2010, p. 21), este é um fenômeno que, desde seu início, esteve em compasso 

com a internet. A quantidade e velocidade de informações exigiu de nós uma análise que nos 

permitiu abstrair generalizações sobre as relações de trabalho por nós estudadas.   

Enquanto estratégia de seleção das informações, priorizamos os instrumentos mais 

ligados às grandes agências de comunicação por sua capacidade de inserção e consequente 

divulgação das notícias sobre tudo que envolve o UFC (e, por vezes, empresas de menor porte). 

Trabalhamos, especialmente, com: portal da ESPN, Combate.com (Globosat), Superlutas, 

UOL, G1 (Globo), Ag.fight, Tatame e o próprio site oficial do UFC.  

Além dos estudos dos textos marxianos, especialmente a leitura da obra “O Capital: 

critica da economia política – Livro Primeiro: O processo de Produção do Capital” (MARX, 

2014) e “O Capital: critica da economia política – Livro II: O Processo de Circulação do 

Capital” (MARX, 2010), buscamos autores que fundamentassem nossa compreensão sobre a 

nova morfologia do trabalho. Muito nos serviram as fontes bibliográficas, especialmente 

Antunes (201943; 2018), Dal Rosso (2017; 2008) e Sennett (2014). Este último nos ajudando 

precisamente no entendimento dos impactos subjetivos destas novas formas de trabalho – “a 

corrosão do caráter”.  

Um destaque à obra de Antunes (2018) se faz necessário por este ter apontado a 

necessidade da continuação das investigações realizadas por Marx no século XIX, ou seja, 

investigações sobre o processo de produção, acumulação, expansão e valorização do capital no 

capitalismo de nosso tempo:  

 

Hoje, um século e meio depois, com as profundas mutações vivenciadas pelo 

capitalismo da era digital-informacional e com a expansão dos serviços e sua 

mercadorização, torna-se premente oferecer um efetivo entendimento de qual é o 

papel dos serviços na acumulação de capital, como se realiza o processo de produção 

dentro desse setor, bem como qual é a real participação desses trabalhadores e dessas 

trabalhadoras no processo de valorização do capital e de criação (ou não) de mais-

valor (ANTUNES, 2018, p. 44). 

 

Por fim, realizamos uma entrevista com uma atleta contratada pelo UFC. A inserção 

enquanto atleta contratada nos possibilitou informações imprescindíveis sobre uma parte 

importante de nossa pesquisa: as relações de trabalho. Ao mesmo tempo, por não tomarmos a 

 
43 Livro organizado pelo autor, composto por vários artigos de autores(as) diversos. Pelo menos dois foram por 

nós utilizados.  
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realidade em sua totalidade a partir do que os indivíduos pensam e falam sobre ela, tivemos o 

cuidado de lidar com as informações que seriam possíveis para nossa entrevistada e aquelas que 

só nos foram possíveis a partir dos estudos específicos balizados pela teoria marxista. Não à 

toa, entrevistamos a atleta já com um esboço do que identificamos como mecanismos de 

extração de mais-valia do UFC. Ao final da tese, como apêndice, apresentamos a entrevista na 

sua totalidade.   

Sobre a questão da ética na pesquisa, nos balizamos pela Resolução do Conselho 

Nacional de Saúde (CNS 510/2016), especialmente quando inicia: “Considerando que a ética 

em pesquisa implica o respeito pela dignidade humana e a proteção devida aos participantes 

das pesquisas científicas envolvendo seres humanos;” (CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE, 

2016). Aqui, nesta pesquisa, nossa entrevistada terá seu nome e mais algumas informações 

preservadas. Será identificada como Onna Bugeisha (O.B.) – nome genérico dado às mulheres 

guerreiras que viveram na época dos samurais44(HASTINGS, 2020). 

Ainda sobre a Resolução (510/2016), seguimos o entendimento sobre as especificidades 

da pesquisa nas ciências humanas e sociais:  

 

Considerando que as Ciências Humanas e Sociais têm especificidades nas suas 

concepções e práticas de pesquisa, na medida em que nelas prevalece uma acepção 

pluralista de ciência da qual decorre a adoção de múltiplas perspectivas teórico-

metodológicas, bem como lidam com atribuições de significado, práticas e 

representações, sem intervenção direta no corpo humano, com natureza e grau de risco 

específico; (CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE, 2016). 

 

Para garantir as especificidades da pesquisa em educação, nos baseamos no documento 

“Ética na pesquisa em Educação: subsídios”, produzido pela Associação Nacional de Pesquisa 

e Pós-graduação em Educação – Anped. E, junto com a Associação, reivindicamos o trânsito 

do sistema CEP/Conep45 (atualmente no Ministério da Saúde) para o Ministério das Ciências, 

Tecnologias, Inovações e Comunicações, o que possibilitaria o atendimento das especificidades 

das pesquisas que não estão ao entorno das promovidas pela área da saúde. 

Para melhor organizar a exposição dos resultados de nossa pesquisa, distribuímo-los em 

três capítulos, além desta introdução. 

No segundo capítulo, seguiremos a análise marxiana sobre valor-de-uso, valor e valor-

de-troca das mercadorias, apresentando as características do MMA. Isso nos permitiu expor e 

 
44 Por motivos, hoje, bastante conhecidos, foram quase que apagadas da história oficial. Ao fazê-lo, fica a história 

oficial impedida de responder à pergunta: quem protegia o feudo e continuava a educação (bélica) das crianças 

quando a densidade de guerreiros diminuía por conta de alguma guerra externa ou outro episódio?    
45 Comitê de Ética na Pesquisa/Comissão Nacional de ética em Pesquisa.  
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defender uma parte da nossa tese de trabalho: a capacidade da mercadoria produzida pelos(as) 

atletas contratados(as) pelo UFC, o MMA, de potencializar a realização e circulação do valor 

de outras mercadorias quando colocadas em relação com a primeira.  

Tendo como ponto de partida a descrição de uma edição específica do evento (UFC 

22946) e a busca por precedentes históricos, exporemos as propriedades materialmente inerentes 

desta forma social de lutas, o determinante para sua utilidade47: entretenimento e espetáculo, 

imprevisibilidade, forma de exposição de uma violência controlada e desejada, de alcance 

mundial e de rápido tempo de rotação do capital. Veremos que as duas últimas propriedades 

citadas dizem respeito especialmente aos que, nesta relação, estão do lado dos que objetivam a 

extração de um valor excedente em relação ao que foi inicialmente investido.  

Ainda neste capítulo, exporemos os resultados das investigações sobre o valor-de-troca 

desta mercadoria. Iniciaremos explicando a venda do UFC para a fusão de empresas de 

entretenimento WME/IMG. Aqui, o MMA produzido por dentro da empresa encontrou seu 

equivalente geral: US$ 4,2 bilhões. Além desta expressão de consumo produtivo, 

apresentaremos informações sobre consumo individual em relações pontuais, quando da 

exposição de edições do evento. E, por fim, abordaremos as informações que nos ajudam a 

entender a quantidade de trabalho humano socialmente necessário para se produzir o MMA. 

Ou seja, exporemos o conteúdo do valor.  

No terceiro capítulo, fecharemos a exposição de nossa tese de trabalho apresentando as 

características da força de trabalho empregada pelo UFC, bem como suas condições de 

formação e existência. Fechamos o capítulo com a exposição dos mecanismos de extração de 

mais-valia - monopólio de mercado, tipo de contrato, rendimentos, produtividade e 

intensificação do trabalho - presentes nas relações de trabalho estabelecidas entre trabalhadores 

e trabalhadoras e a empresa.  

Fechamos a exposição do texto e apresentamos nossas considerações finais.  

De conjunto, esta organização nos possibilitou a exposição de nossa tese de trabalho: 

os(as) atletas do MMA comercializado pelo UFC, empresa mais desenvolvida de divulgação 

massiva da luta corporal convertida em espetáculo, participam da valorização capitalista de 

duas formas que, apesar de interdependentes, adquirem formas diferentes a depender de como 

abordamos a questão.  

 
46 Que indica que o UFC acumula 229 edições que envolveram a disputa de título. Edições sem este tipo de disputa 

ganham subtítulos condizentes com alguma informação especial sobre o evento em si (e sem numeração). 
47 “A utilidade de uma coisa faz dela um valor-de-uso. Mas essa utilidade não é algo aéreo. Determinada pelas 

propriedades materialmente inerentes à mercadoria, só existe através delas.” (MARX, 2010, p. 58). 
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Se os(as) identificamos como parte da cadeia de produção de outras mercadorias que 

“colam” a imagem de suas marcas à do UFC, participam do processo de realização do valor do 

capital das mesmas; uma produção por dentro da circulação. Aqui, os(as) atletas do UFC 

participam improdutivamente de ciclos amplos de produção capitalista de uma forma diferente 

do que os(as) trabalhadores(as) produtivos, diretamente envolvidos na produção das 

mercadorias em questão. O que não significa que esta função não tenha uma importância. Já se 

pensamos a própria cadeia de produção da mercadoria MMA, a força de trabalho empregada 

no UFC participa de forma produtiva, ou seja, é produtora direta de mais-valia. 

Olhando para como esta relação aparece no real, ou seja, como um todo, o que sustenta 

estas duas formas interdependentes de exploração é a relação de trabalho estabelecida entre 

atletas e o UFC. Relações sustentadas no que, nesta tese, estamos identificando como sendo 

mecanismos de extração de mais-valia; o que, no geral, significa uma diferença entre o trabalho 

pago, necessário, e o trabalho não pago, excedente.       

Por fim, justificamos este trabalho sendo desenvolvido por dentro de um programa de 

pós-graduação em educação por entendermos que aqueles e aquelas que objetivam trabalhar 

com este conteúdo em todos os âmbitos dos espaços educacionais têm o direito e obrigação de 

saber da multiplicidade de determinações de que resulta a forma social atual da luta corporal: 

MMA, especialmente a desenvolvida por dentro do UFC. 
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2 VALOR-DE-USO, VALOR-DE-TROCA E VALOR DA MERCADORIA MMA/UFC 

 

 

Neste capítulo, exporemos os resultados de nossos estudos, tendo eles sido guiados pela 

necessidade de responder às duas perguntas mais gerais que foram apresentadas na introdução 

deste texto: quais as características da mercadoria espetáculo MMA que servem de veículo 

material de troca no mercado das lutas corporais? Como se dá o processo de realização do valor 

de outras tantas mercadorias, quando postas em relação com o MMA desenvolvido por dentro 

do UFC? 

Para tal, partiremos das formulações teóricas marxianas sobre valor-de-uso, valor-de-

troca e valor, mas, almejando percebê-las por dentro do objeto específico: o MMA produzido 

por dentro do UFC. 

Neste movimento, perceberemos como a mercadoria MMA é uma forma social de luta 

corporal que já surge como um espetáculo. Surge com a função de satisfazer as necessidades 

do outro, pronta para entrar no processo de circulação e troca de mercadorias. E, por mais que 

durante a exposição percebamos que existem necessidades diferenciadas quando pensamos, de 

um lado, os investidores - para quem o MMA (como qualquer outra mercadoria) satisfaz a 

necessidade de produção e circulação de mais-valia (através do trabalho excedente); de outro, 

os consumidores - para quem o consumo pontual satisfaz a necessidade de entretenimento, 

ambas formas encontram suas satisfações nas propriedades materialmente inerentes da 

mercadoria em questão.  

Estas duas formas diferentes de satisfação pressupõem, portanto, formas diferentes de 

se relacionar com elas no mercado. Cada tipo de consumidor se apresentará no espaço da 

circulação de mercadorias portando equivalentes para a troca correspondente ao tipo de 

consumo, ao tipo de necessidade que buscam satisfazer.  

Por fim, exporemos os resultados de nossas investigações sobre a quantidade de trabalho 

humano socialmente necessário para produzir o MMA e a força de trabalho dos(as) atletas. 

 

2.1 Valor-de-uso, valor-de-troca e valor 

 

Iniciamos com a exposição de uma citação direta sobre o que vem a ser o valor-de-uso 

das mercadorias: 
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A utilidade de uma coisa faz dela um valor-de-uso. Mas essa utilidade não é algo 

aéreo. Determinada pelas propriedades materialmente inerentes à mercadoria, só 

existe através delas. A própria mercadoria, como ferro, trigo, diamantes etc., é, por 

isso, um valor-de-uso, um bem. Esse caráter da mercadoria não depende da quantidade 

de trabalho empregado para obter suas qualidades úteis. Ao se considerarem valores-

de-uso, sempre se pressupões quantidades definidas, como uma dúzia de relógios, um 

metro de linho, uma tonelada de ferro, etc. [...]. O valor-de-uso só se realiza com a 

utilização ou o consumo. Os valores-de-uso constituem o conteúdo material da 

riqueza, qualquer que seja a forma social dela. Na forma de sociedade que vamos 

estudar, os valores-de-uso são, ao mesmo tempo, os veículos materiais do valor de 

troca (MARX, 2010, p. 58).  
       

Para que se configure como um valor-de-uso de uma mercadoria, é preciso que suas 

propriedades materialmente inerentes satisfaçam necessidades (do estômago ou imaginação) 

do(s) outro(s) ou outras, um “valor-de-uso social” (MARX, 2010, p. 63)48.  

Ou seja, ao falar das qualidades da mercadoria e citar que esta só se realiza com a 

utilização ou consumo do(s) outro(s), estamos já falando de uma relação. No modo de produção 

capitalista, esta relação se estabelece a partir da troca de mercadorias49. O valor-de-uso, 

portanto, além de expressar as qualidades da mercadoria (e do trabalho cristalizado nela), serve, 

também, enquanto veículo material de troca. 

Na introdução deste texto, já apresentamos uma síntese: é por possuir propriedade útil 

a outros(as) que as mercadorias possuem valor-de-uso e valor-de-troca. Para que entrem 

inevitavelmente na relação social caracterizada pela imensa acumulação (e troca) de 

mercadorias (as relações de produção tipicamente capitalistas), faz-se necessário valores-de-

uso com valor-de-troca para circularem. O valor-de-uso provoca a troca (valor-de-troca), 

possibilitando a circulação de algo que, em todo o tempo e em todo o processo, o produtor tinha 

em mente. 

Para Marx (2010), o valor-de-troca pode assim ser resumido: 

 

O valor-de-troca revela-se, de início, na relação quantitativa entre valores-de-uso 

diferentes, na proporção em que se trocam, relação que muda constantemente no 

tempo e no espaço. Por isso, o valor-de-troca parece algo casual e puramente relativo, 

e, portanto, uma contradição em termos, uma valor-de-troca inerente, imanente à 

mercadoria (MARX, 2010, p. 58). 

 

 
48 “Uma coisa pode ser valor-de-uso sem ser valor. É o que sucede quando sua utilidade para o ser humano não 

decorre do trabalho. Exemplos: o ar, a terra virgem, seus pastos naturais, a madeira que cresce espontânea na selva 

etc. Uma coisa pode ser útil e produto do trabalho humano sem ser mercadoria. Quem, com seu produto, satisfaz 

a própria necessidade gera valor-de-uso, mas não mercadoria. Para criar mercadorias, é mister não só produzir 

valor-de-uso, mas produzi-los para outros, dar origem a valor-de-uso social. [...]. Finalmente, nenhuma coisa pode 

ser valor se não é objeto útil; se não é útil, tampouco será o trabalho nela contido, o qual não conta como trabalho 

e, por isso, não cria nenhum valor”. (MARX, 2010, p. 62-63). 
49 “O produto, para se tornar mercadoria, tem de ser transferido a quem vai servir como valor-de-uso por meio de 

troca”. (MARX, 2010, p. 63). 
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Para não se perder numa suposta imanência do valor-de-troca, o autor vai, inicialmente, 

identificar a capacidade que cada uma das mercadorias existentes tem em se trocar por tantas 

outras, “nas mais diversas proporções” (MARX, 2010, p. 58)50. O que lhes atribui “muitos 

valores de troca” (MARX, 2010, p. 58).  

Na relação de troca, portanto, a mercadoria, que é portadora de um valor-de-uso que 

serviu de veículo para troca, encontra a forma de manifestação de seu valor-de-troca em outra 

mercadoria que dela pode se distinguir, desde uma outra mercadoria singular, numa troca 

simples, até a troca que encontra a outra mercadoria metamorfoseada em dinheiro51. 

O que possibilita a troca de mercadorias de qualidades diferentes, embora em 

proporções equivalentes, é uma substância diferente da que as compõem, mas que é comum a 

todas: o trabalho humano52. Identificação que nos possibilita entender a relação de troca de 

valores-de-uso diferentes: 

 

Se prescindirmos do valor-de-uso da mercadoria, só lhe resta ainda uma propriedade, 

a de ser produto do trabalho. [...]. Nada deles resta, a não ser a mesma objetividade 

impalpável, a massa pura e simples do trabalho humano em geral, do dispêndio de 

força de trabalho humana, sem consideração pela forma como foi despendida. Esses 

produtos passam a representar apenas a força de trabalho humana gasta em sua 

produção, o trabalho humano que neles se armazenou. Como configuração desta 

substância social que lhes é comum, são valores, valores-mercadorias (MARX, 2010, 

p. 60).   

 

E vai mais à fundo para identificar o conteúdo do valor: 

 

Um valor-de-uso ou um bem só possui, portanto, valor, porque nele está 

corporificado, materializado, trabalho humano abstrato. Como medir a grandeza do 

seu valor? Por meio da quantidade da ‘substância criadora do valor’ nele contida, o 

trabalho. A quantidade de trabalho, por sua vez, mede-se pelo tempo de sua duração, 

e o tempo de trabalho, por frações do tempo, como hora, dia etc. (MARX, 2010, p. 

60). 

    

Por fim, apresenta uma síntese que nos acompanhará em toda a exposição, ainda que 

apareça em formatos diferentes: 

 
50 Por exemplo: “uma quarta de trigo por x de graxa, ou por y de seda ou z de ouro etc.” (MARX, 2010, p. 58). 
51 Para entender este movimento a partir da formulação de Marx, cabe um estudo sobre: “A forma simples, singular 

ou fortuita de valor” (MARX, 2010, p. 70-83), “Forma total ou extensiva do valor” (MARX, 2010, p. 84-86), 

“Forma geral do valor” (MARX, 2010, p. 87-90), “Forma dinheiro do valor” (MARX, 2010, p. 91). Sobre esta 

última forma: “A expressão simples e relativa do valor de uma mercadoria [...] através de uma mercadoria que já 

está exercendo a função de mercadoria-dinheiro, [...] é a forma preço” (MARX, 2010, p. 92). 
52 “[...] o valor-de-troca só pode ser a maneira de expressar-se, a forma de manifestação de uma substancia que 

dele se pode distinguir” (MARX, 2012, p. 59). 
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Tempo de trabalho socialmente necessário é o tempo de trabalho requerido para 

produzir-se uma valor-de-uso qualquer, nas condições de produção socialmente 

normais existentes e com o grau social médio de destreza e intensidade do trabalho. 

[...]. O que determina a grandeza do valor, portanto, é a quantidade de trabalho 

socialmente necessária ou o tempo de trabalho socialmente necessário para a produção 

de um valor-de-uso (MARX, 20102, p. 61). 

 

Uma mercadoria, portanto, tem, enquanto dimensões constitutivas: o valor-de-uso, o 

valor-de-troca e o valor. Apenas a primeira é imediatamente identificada pelos órgãos do 

sentido. De forma diferente, para identificar o valor e o valor-de-troca, é preciso pensar o valor-

de-uso numa relação de troca. Assim, com a mediação da teoria do valor, se faz perceptível o 

valor-de-troca e a substância que é comum a todas: o valor - a quantidade de trabalho humano 

socialmente necessária para a produção de toda e qualquer mercadoria53. 

Coube-nos no próximo texto, expor como conseguimos identificar estas dimensões da 

mercadoria, desta vez, no MMA produzido por dentro do UFC; desde suas propriedades 

materialmente inerentes até a quantidade de trabalho humano socialmente necessário para sua 

formação. 

 

2.2 Propriedades materialmente inerentes do MMA/UFC 

 

2.2.1 Espetáculo/entretenimento 

 

As investigações necessárias para defesa de nossa tese nos possibilitam afirmar que o 

MMA produzido pelo UFC é uma forma social de luta que, desde a gênese, já carrega em suas 

propriedades materiais a característica de espetáculo, ela já surge com esta utilidade. 

Para melhor expor os resultados desta investigação, iniciaremos caracterizando a 

modalidade MMA, e após isso, a partir da descrição de um evento em particular, o UFC 229, 

exporemos os precedentes históricos desta característica que agora destacamos. 

Ajuda-nos, nesta primeira aproximação, Araújo (2015, p. 92) quando indica que a luta 

corporal, de uma forma geral, envolve - e é envolvida - pelo “[...] beligerante, agonístico, a 

sobrepujança, a sublimação [...]”. Reid e Croucher (1983) completam citando ser uma poderosa 

combinação de disciplinas intelectuais e físicas, semelhantes às empregadas por um músico ou 

dançarino profissional.  

 
53 “Em contraste direto com a palpável materialidade da mercadoria, nenhum átomo de matéria se encerra no seu 

valor. Vire-se e revire-se, à vontade, uma mercadoria: a coisa-valor se mantém imperceptível aos sentidos”. 

(MARX, 2010, p. 69). 
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O conteúdo, por dentro desta forma, envolve o uso consciente de técnicas de combate: 

socos, chutes, caneladas, cotoveladas, joelhadas, tapas, cabeçadas, mordidas, pegadas de mão, 

desequilíbrios, varreduras de perna (rasteiras), projeções, amortecimentos de quedas, entorses, 

estrangulamentos, imobilizações, saltos, deslocamentos corporais, posições de perna (bases), 

etc. Inclua-se aí as lutas corporais utilizando as armas. Embora não aprofundemos nestas 

modalidades, elas fazem parte do processo de desenvolvimento histórico dos seres humanos, 

produzindo e reproduzindo a vida (e lutando). E “abraçam” uma infinidade de movimentos, 

muitos dos quais originam-se das lutas sem armas ou, pelo contrário, servem de ponto de partida 

para estas.54 

Por muito tempo, identificamos este conteúdo a partir da forma de manifestação daquilo 

que, aqui, chamaremos de lutas tradicionais55. Exemplos singulares são muitos56. Interessa 

destacar serem um conjunto de modalidades surgidas antes do período que destacaremos como 

o de surgimento do MMA. Enquanto síntese técnica dessa modalidade, temos o uso de 

deslocamentos corporais diversos, movimentos percussivos utilizando os membros (braços e 

pernas) e um conjunto de técnicas de projeção, imobilização, torção e estrangulamento. Dois 

grupos de movimentos técnicos resumidos em grappling e strickers. Algumas técnicas, aliás, 

tiveram origem com esta consolidação do mixed martial arts.  

Retomando a caracterização mais geral das lutas corporais, se na constituição dos seres 

humanos não nos é possível pensar o “eu” sem pensar “o outro”, na atividade humana da luta 

corporal, esta relação aparece na seguinte forma: o outro, com quem me deparo como adversário 

ou inimigo, tem os mesmos objetivos que eu, porém, em sentidos opostos. Se desejo, por 

exemplo, projetá-lo ao solo, ele quer o mesmo contra mim. Isso, por óbvio, abstraindo desta 

análise as diferenças de capacidades físicas, táticas e técnicas dos oponentes, bem como os 

objetivos do embate: vencer (numa competição) ou eliminar (numa guerra). Numa explícita 

adaptação de uma frase do Marx (2010): entre interesses iguais e antagônicos, decide a força 

(técnica, tática, estratégia...)57.  

 
54 Na análise das lutas corporais, entendemos armas enquanto um prolongamento da anatomia humana, 

potencializando o golpe: seja na contundência e/ou na abrangência do movimento. Nesta conceituação, cabem 

(não sem singularidades) desde pequenos objetos cortantes (canivete, por exemplo) de uso individual - que não 

ampliam o movimento para muito além dos possíveis a partir da anatomia humana, até armas de longuíssimo 

alcance - como as de destruição em massa. Sua produção, desenvolvimento, comercialização e uso dependem da 

relação entre o grau de desenvolvimento das forças produtivas materiais e o do nível de acirramento das 

contradições inerentes às relações sociais de produção, recortadas por classes sociais.    
55 Convencionou-se chama-las de artes marciais, embora o termo seja limitado ao mundo ocidental; vem de Marte: 

deus da guerra.  
56 Capoeira (África-Brasil), jiu jitsu (Brasil), Sumô (Japão), boxe tailandês (Tailândia), Sambô (Rússia), 

Pankration (Grécia), Savate (França), etc. 
57 “Entre direitos iguais e opostos, decide a força” (MARX, 2010, p. 273). 
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Antagonismo e utilização de técnicas de combate! Questão central das lutas corporais, 

seja na história antiga das lutas tradicionais, seja na história atual do MMA. 

Estas características, insistimos, são submetidas à lógica do espetáculo quando 

cristalizadas no MMA. Apresentemos, inicialmente, uma expressão singular muito 

representativa desta condição. 

O ano é 2018, mais precisamente, 06 de outubro de 2018. O evento: Ultimate Fighting 

Championship (UFC), edição 229. O local: T-Mobile Arena, em Paradise, Nevada (USA). A 

luta principal da noite é a disputa do título da categoria peso leve (até 70,3 kg) entre o portador 

do “cinturão”58, o russo Khabib Nurmagomedov, contra o antigo detentor do título, o irlandês 

Conor McGregor59.  

De um universo de 37 países que cedem atletas para a liga (UFC, 2019), temos aqui, 

nesta edição, 6 países representados.  

De uma quantidade grande de eventos - todos eles nos possibilitando constatar o que 

buscamos nesta descrição - por que este merece destaque? Por portar, de forma especial, 

algumas características que nos ajudam a pensar o espetáculo que dita os rumos do MMA. 

Teríamos, aqui, a expressão mais desenvolvida do que queremos expor neste capítulo.   

Destacamos, inicialmente, o recorde de vendas de pacotes pay per view60. Como 

veremos, mais à frente, esta modalidade de venda ajuda a caracterizar a difusão desta 

modalidade. 

O evento em questão bateu o recorde de bilheteria do T-Mobile Arena, com 20.034 

torcedores presentes, gerando US$ 17.188.894 de bilheteria (COMBATE EXTRA, 2019). Não 

só isso, ainda de acordo a mesma referência, “o evento em questão bateu o recorde de impacto 

econômico para a cidade de Las Vegas, local da edição, com US$ 86,4 milhões.”  

 
58 No UFC, o correspondente à taça ou troféu. Pertence ao campeão da categoria.   
59 Além desta luta principal, o evento também contou com as lutas entre os norte-americanos Tony Ferguson e 

Anthony Pettis (peso leve), o norte-americano Ovince St. Preux contra o compatriota Dominick Reyes (meio 

pesado: até 93 kg), o norte-americano Derrick Lewis contra o russo Alexander Volkov (peso pesado: até 120,2 kg) 

e a norte-americana Michelle Waterson contra a compatriota Felice Herrig (peso palha feminino: até 52,2 kg). Nas 

lutas preliminares tivemos o embate entre o norte-americano Sergio Pettis contra o brasileiro Jussier Formiga (peso 

mosca: até 56,7 kg), o norte-americano Vicente Luque contra  o compatriota Jalin Turner (peso meio-médio: até 

77,1 kg), a norte-americana Aspen Ladd contra  a compatriota Tonya Evinger (peso galo feminino: até 61,2 kg), o 

norte-americano Scott Holtzman contra  o brasileiro Alan Patrick (peso leve), o norte-americano Sean O'Malley 

contra o mexicano José Alberto Quiñónez (peso leve). Nas preliminares iniciais, a sueca Lina Länsberg contra a 

russa Yana Kunitskaya (peso galo feminino), o norte-americano Gray Maynard contra o compatriota Nik Lentz 

(peso leve) e o norte-americano Ryan LaFlare contra o compatriota Anthony Rocco Martin (peso meio-médio). 
60 Em livre tradução, “pagar por exibição”. Tipo de acesso que pressupõe o pagamento prévio para acessar uma 

edição específica do evento. “O site norte-americano MMA Fighting estima que foram comercializados cerca de 

2,4 milhões de pacotes. ‘Coisas assim não quebraram dois milhões. Estamos com mais de dois milhões, então 

estou feliz [...]’, afirmou White em entrevista ao site norte-americano TMZ Sports.” (MARQUES, 2018a). 
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A luta principal, e tudo que girou ao entorno dela, prenderá mais nossa atenção, porque 

um dos protagonistas em questão, Conor McGregor, é responsável por alguns recordes. Além 

dos já citados, é responsável pela segunda e terceira maior venda de pay per view da história do 

UFC61.   

Por estas e outras exibições, McGregor ascende ao patamar dos atletas mais bem pagos do 

mundo. De acordo com a Forbes, o atleta é o quarto colocado, perdendo apenas para, na ordem, Floyd 

Mayweather, do boxe; Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, ambos do futebol. Está à frente de, por 

exemplo, Neymar, quinto colocado; Lebron James (astro norte-americano do basquete), em sexto; 

Roger Federer (suíço, do tênis), em sétimo; Lewis Hamilton (inglês, da Fórmula 1), em décimo 

segundo; ou de Tiger Woods (norte-americano, do golfe), em décimo sexto (AGFIGHT, 

2018)62.   

Uma expressão do que Debord (1997) apresentou ao caracterizar a sociedade do 

espetáculo - “O espetáculo é o momento em que a mercadoria ocupou totalmente a vida social. 

Não apenas a relação com a mercadoria é visível, mas não se consegue ver nada além dela: o 

mundo que se vê é o seu mundo” (DEBORD, 1997, p. 30)63 - pode ser verificada na pesagem 

dos atletas64, um dia antes da luta. Também em forma de evento/espetáculo, o UFC tem 

realizado a pesagem dos atletas de forma aberta ao público65. Para evitar constrangimentos, 

quando algum atleta não corresponde ao peso da categoria66, a pesagem oficial é feita às 

 
61 Ambas lutas contra o norte-americano Nate Diaz. A segunda maior venda, UFC 202 (20 de agosto de 2016), 

alcançou 1,5 milhão de compradores(as) (MARQUES, 2018a). 
62 “A presença do irlandês no topo da lista, inclusive, está relacionada justamente ao duelo contra 

Mayweather, que aconteceu em agosto do ano passado, em Las Vegas. Floyd, mais bem pago pela quarta 

vez em sete levantamentos, recebeu US$ 275 milhões — o equivalente, hoje, a R$ 1,03 bilhão — para 

enfrentar McGregor. O ex-campeão do UFC, por sua vez, teve bolsa declarada de US$ 85 milhões — R$ 

320 milhões —, valor cinco vezes superior àquilo que recebia no Ultimate. [...] McGregor também teve seus 

vencimentos elevados pelos contratos publicitários com Burger King, Beats by Dre, Monster Energy e 

Anheuser-Busch. Segundo a Forbes, os rendimentos do irlandês via patrocínio al cançaram US$ 52,8 

milhões. Há duas semanas, Conor apareceu também na lista dos atletas mais famosos do mundo, feita pela 

emissora ESPN — futura casa do UFC nos Estados Unidos.” (AGFIGHT, 2018). 
63 Não nos aprofundaremos na caracterização do que Debord chama de sociedade do espetáculo; pelo menos, não 

aqui nesse texto. Para tal, indicamos a obra citada. De nossa parte, nos coube resgatar a citação generalista, que 

nos possibilita traçar a relação íntima entre a sociedade da troca de mercadorias com a sociedade do espetáculo. À 

rigor, estamos falando da mesma relação, da mesma sociedade.  
64 Embora aqui destaquemos a pesagem da luta principal, o evento incorpora todos(as) atletas de todas as lutas do 

evento, card principal e preliminar. 
65 E, pelo que verificamos no site oficial do UFC, em alguns casos sem cobrança direta de ingressos. A empresa 

tem aproveitado este momento para (se) promover o que conhecemos como “responsabilidade social”. Sobre outra 

edição (no Brasil) da mesma empresa, destacamos: “Cada pessoa poderá retirar até quatro ingressos, mediante a 

troca de uma lata por ingresso. As doações serão revertidas ao IPCC [Instituto Pró-Cidadania de Curitiba], que 

conta com projetos socioambientais nas áreas de educação e esporte, e beneficiam mais de duas mil crianças e 

ações de mobilização social que atendem anualmente mais de 500 mil pessoas e 600 instituições sociais. [...] Será 

distribuído um total de 16 mil ingressos” (UFC, 2019). 
66 Ultrapassar os limites de peso da categoria pode gerar sanções que vão desde perda de parte da bolsa, até 

desclassificação do evento. 
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portas fechadas. O que não diminui o impacto da que é feita aberta ao público. Se não 

temos o mesma quantidade de público do dia da luta, até por conta do espaço reduzido 

(geralmente utilizando uma parte do ginásio onde ocorrerá o evento), o visual é de espaço 

reservado completamente lotado para ver os(as) lutadores(as) subindo ao palco, se 

dirigindo até a balança, confirmando o que já tinha sido feito às portas fechadas, tirando 

foto com a já esperada “encarada”67 e, a depender da importância da luta, dando uma rápida 

entrevista, que mais parece uma troca de provocações, um chamamento para o dia seguinte. 

Repetição do que se inicia nas inúmeras coletivas antes da luta.  

No palco, além dos dois atletas, temos treinadores, fotógrafos e câmeras de vídeo, 

empresários, narrador (responsável por apresentar os atletas e anunciar o peso alcançado pelos 

mesmos), pessoal de suporte (seguranças) e as ring girls - uma herança do boxe68. Ao fundo do 

palco, em local de destaque, um painel ostentando as marcas de todos os patrocínios do evento.  

 

  Figura 01. Pesagem oficial do evento UFC 229: Khabib vs McGregor. 

  

O destaque maior é o painel com a foto dos atletas da luta principal, a chamada “luta da 

noite”.  

 
67 A “encarada” ocorre quando os(as) atletas, após terem se pesado, ficam um(a) de frente para o(a) outro(a), 

parados(as) por alguns segundos para que os fotógrafos, amadores e oficiais, possam registrar o momento. Cada 

um faz a pose que quiser, mas, geralmente, faz-se pose de luta, a chamada “guarda”.  
68 Modelos com roupas pequenas, cuja função é anunciar cada início de round. Na pesagem, com as mesmas 

roupas, elas só fazem sorrir e aplaudir quando os(as) atletas confirmam o peso. 

Fonte: Youtube - https://www.youtube.com/watch?v=aPVk2gKHKtg 

https://www.youtube.com/watch?v=aPVk2gKHKtg
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Na plateia, além das imagens gravadas pelos cinegrafistas profissionais, inúmeros 

dispositivos móveis registram o momento. Muito provavelmente, estas imagens são enviadas 

para todo mundo, sendo consumidas em tempo real ou algo muito próximo disso. 

O primeiro a entrar no ginásio é o desafiante Conor McGregor. Desde sua entrada, ao 

lado do palco, a subida na balança e o cumprimento à Dana White, a torcida permanece em 

vibração contínua. Como se ali fosse a pesagem oficial (outrora já foi), existe uma expectativa 

em relação ao relato do narrador sobre se o peso está em conformidade com a categoria. A 

imagem abaixo expressa em partes o patamar de espetáculo alcançado pela atividade: 

 

Figura 02. Conor McGregor pousa para fotos após pesagem oficial do UFC 229. 

 

 

Na imagem acima, McGregor faz pose para as fotos, ainda na balança, depois da 

confirmação de que seu peso está em acordo com a categoria de que faz parte. Uma multidão 

vê e filma a representação de algo que já foi feito oficialmente, já foi decidido. O russo Khabib 

Nurmagomedov, embora de forma diferente, participa do mesmo ritual. Muita provocação 

antecedeu este momento e continuou durante e depois. É como se os atletas fossem, ao mesmo 

tempo, publicitários responsáveis por valorizar o produto.  

 Fonte: Zuffa LLC via Getty Images. Criador: Josh Hedges 
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E o momento mais esperado do evento finalmente chega. Aos gritos de “no touch!”69, o 

manager, Dana White, serve de barreira humana para que os atletas não iniciem ali, na 

“encarada”, o que está programado para o dia seguinte. O apelo do chefe não surtiu o efeito 

desejável, ou era isso que ele desejava. McGregor tenta agredir o atleta russo e precisou ser 

contido pelos seguranças, treinadores e até pelo locutor do evento.  

 

Figura 03. Após pesagem, no palco, Mcgregor tenta agredir Nurmagomedov. 

 

O quanto de encenação existe na atividade é difícil saber. O público vibra como 

torcedores de futebol gritando o gol. E a provocação continua na entrevista rápida, ainda no 

palco.  

O cenário estava pronto para o dia seguinte. Ao contrário da venda em bilheteria, que 

tem como limite a lotação do ginásio, as vendas de pay per view continuam até momentos antes 

da luta. Esse seu limite. Vamos à luta! 

O espetáculo começa com a entrada dos lutadores no ginásio. Sempre são 

acompanhados de um fundo musical de sua escolha, alguma música que os representa, os 

identifica. São acompanhados também dos gritos da torcida. São, como já dissemos, mais de 

20 mil pessoas no T-Mobile Arena. Todos(a) gritam demonstrando uma excitação explícita. 

 
69 Em tradução livre: Não se toquem! 

 Fonte: SporTV.com - Globo 
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Antes de entrar no octógono, no centro do ginásio, os atletas passam por uma conhecida 

“blitz” dos funcionários do UFC, no caso dos Estados Unidos, pelos funcionários da Comissão 

Atlética respectiva ao estado da luta70. É o momento também de ouvir as últimas 

recomendações dos treinadores, que não entrarão no octógono; exceção para o intervalo entre 

rounds (de 1 minuto) e final da luta. 

É, também, o momento em que a empresa geradora das imagens apresenta na tela o 

currículo dos atletas. Um detalhe importante é que, diferentemente dos primórdios do UFC, 

aqui não mais se apresenta a especialidade do atleta ou, melhor dizendo, a modalidade de luta 

em que ele é especialista. A parte mais impactante do currículo (relação entre vitórias e derrotas, 

formas de vencer, etc.) é que fica exposta junto com nome e a bandeira que identifica a 

nacionalidade do lutador. 

 

       Figura 04. Nurmagomedov, minutos antes de entrar no Octógono. 

 

É o momento em que o produto final, ou seja, a mercadoria luta corporal é exposta ao 

público de todo o mundo. A mesma informação padronizada ajuda a padronizar expectativas, 

gostos, enfim, consumidores das mais diversas nacionalidades e culturas. 

Quando já estão no octógono, a geração da TV expõe as fotos dos dois, lado a lado, com 

suas respectivas medidas, bandeiras do país de origem (ou país adotado) e a identificação da 

 
70 Estes verificam o tamanho das unhas, se existe algum adereço proibido no cabelo, condição dos protetores (bucal 

e de genital), luvas e, por fim, verificam se os atletas usaram vaselina no corpo para ficarem mais escorregadios, 

o que é proibido. 

Fonte: Youtube - https://www.youtube.com/watch?v=JAHI6XTMqNs 

https://www.youtube.com/watch?v=JAHI6XTMqNs
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posição no ranking. Nurmagomedov como campeão (C), McGregor como primeiro do ranking 

(1), ou seja, o primeiro a ter direito de desafiar o campeão.   

 

    Figura 05. Exposição das medidas físicas dos atletas da luta principal.  

 

A estética já é por demais conhecida: musculatura hipertrofiada, expressão facial sisuda, 

tatuagens, equipamentos de proteção e o identificador de que o atleta treinou lutas de curta 

distância: a orelha “estourada”71.  

Um momento já tradicional e bastante aguardado pelo público é a apresentação oral dos 

atletas. É realizada por um dos personagens mais presentes nas lutas do UFC: o locutor Bruce 

Buffer72. Antes de anunciar os lutadores, apresenta também os juízes responsáveis pela 

contagem de pontos (são 3) e o juiz central, responsável por conduzir a luta dentro do 

octógono73. A impressão é de que todos personagens são alçados ao patamar de estrelas, ainda 

que coadjuvantes.  

Mas, o momento mais vibrante é a apresentação dos lutadores, os personagens 

principais. Façanhas, nomes e apelidos são apresentados tendo ao fundo os gritos de mais de 

20 mil pessoas. O jargão do locutor, “It´s Time!”, já é mundialmente conhecido e ansiosamente 

aguardado pelos fãs. É o sinal de que a luta principal (e última da noite) está prestes a iniciar. 

Um dos grandes momentos do espetáculo.  

 
71 Nas lutas de curta distância (judô, jiu jitsu, greco-romana, luta livre, etc.) ficou conhecida a lesão na cartilagem 

da orelha devido à fricção dos corpos, nos quimonos ou no tatame. Também conhecida como “orelha de couve 

flor”.  
72 Irmão do também locutor famoso, Michael Buffer, conhecido pelas apresentações de luta no boxe. 
73 Nesta luta, o norte-americano Herb Dean. 

Fonte: Youtube - https://www.youtube.com/watch?v=JAHI6XTMqNs 

https://www.youtube.com/watch?v=JAHI6XTMqNs
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A luta estava prevista para 5 rounds de 5 minutos cada, tempo de disputa de título. Não 

fosse o caso, seriam 3 rounds. Mas, não foram necessários. Depois de 3 rounds de uma luta 

disputada, onde cada movimento de um era correspondido automaticamente pelo outro (sem 

ocultar a vantagem do campeão), o russo fez valer sua especialidade na chamada “luta 

agarrada”. Com um golpe conhecido como “mata leão”74, no quarto round, ele finalizou a luta. 

O final é decidido pelo próprio oponente: McGregor, se vendo impossibilitado de reagir 

(percebendo o “corte” na circulação normal do oxigênio), anunciou sua desistência dando 3 

leves tapas no braço de Nurmagomedov, é a linguagem universal da desistência nas lutas 

corporais. O russo, por sua vez, demorou a folgar o estrangulamento. E quando o fez, forçado 

pelo árbitro, ainda precisou ser contido. As provocações antes da luta explicam a atitude 

irresponsável75. Mas, o pior ainda estaria por vir.  

Quando finalmente os atletas foram separados, Nurmagomedov se dirigiu ao corner do 

oponente, inicialmente lançando seu protetor bucal. Diante da incapacidade de um dos 

seguranças em segurar o atleta russo, este pulou o octógono e reiniciou a luta (neste caso, uma 

briga) contra os treinadores de McGregor no espaço reservado para a equipe técnica e 

convidados. As duas equipes se envolveram.  

Este o único momento em que percebemos vaias da torcida. Nossa percepção inicial é 

que a violência é tolerada e, mais, é desejada dentro das regras e espaços do evento. Fora, ela 

pareceu ser rechaçada. E não foi só pelo público. Os dois atletas receberam punições 

proporcionais ao envolvimento na briga. Ou seja, também, para os organizadores, a violência 

que ajuda vender a luta, essa em especial, precisa ser contida em certos limites. Um bom debate 

para os próximos capítulos.   

Fosse esta descrição feita alguns anos antes desta tese, detalharíamos os elementos em 

torno da(s) luta(s): técnicas, estratégias, preparação física, resultados, etc. O interesse pela luta, 

que é próprio do praticante, seria o balizador da descrição. Neste momento, ao contrário, 

interessa-nos algumas questões que outrora nos passariam despercebidas.  

Por exemplo, em todo período do espetáculo, da pesagem até o pós-luta, verificamos o 

“desfile” de um conjunto de trabalhadores e trabalhadoras das mais variadas especialidades e 

funções. Ainda mais destacado é o “desfile” de marcas patrocinadoras do evento. Ora numa 

“perspectiva de outdoor”, ora “impressas” nos próprios produtos utilizados por atletas ou 

demais participantes. Pouco provável encontrar qualquer recorte da transmissão sem que, pelo 

menos, um patrocínio esteja visível.  

 
74 Um estrangulamento aplicado estando nas costas do adversário. 
75 Pouco mais de 6 segundos, com o golpe encachado, já pode gerar lesões.  
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Das marcas que identificamos, nesta edição, encontramos: o ramo das bebidas 

alcoólicas76, o ramo automobilístico77, jogos eletrônicos78, apostas online79, cassinos80, 

telefonia móvel81, transporte aéreo82, cartoon83, nutrição84, vestuário e equipamento esportivo85 

e canais esportivos86. A depender da relação de patrocínio, vamos ter uma maior (ou menor) 

exposição, como demonstrado na fotografia abaixo:  

 

     Figura 06: Exposição das marcas patrocinadoras durante a luta. 

 

 

O destaque central foi conseguido pela bebida energética. Comprou espaço no centro 

do octógono.   

Neste “mosaico”, ainda sobrou espaço (pequeno) para mensagens aparentemente não 

publicitárias. Temos o #VegasStronger: uma mensagem de solidariedade pelas perdas no 

 
76 Cerveza Modelo (cerveja), Nemiroff (vodca) e Proper No Twelve (whisky).  
77 Autozone (Peças e acessórios automotivos), Toyotires (fabricantes de pneus) e Harley Davidson (fabricantes de 

motos).  
78 EA Sports - Notorious Edition. 
79 Parimatch.  
80 San Manuel Cassino. 
81 Metro by T Mobile. 
82 Air-asia. 
83 Overlord. 
84 P3 Portable Protein Packs (suplementação proteica) e Monster Energy (bebida energética). 
85 Reebok.  
86 BT sport. 

Fonte: Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=JAHI6XTMqNs 

https://www.youtube.com/watch?v=JAHI6XTMqNs
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atentado de 01 de outubro de 201787. E a mensagem do Air Force Reserve: o Comando da 

Reserva da Força Aérea dos Estados Unidos da América88.    

Voltando para as marcas empresariais, identificamos: marcas mexicanas, ucranianas, 

irlandesas, japonesas, do Reino Unido, inglesas/americanas/alemãs89, malaias e, especialmente, 

norte-americanas. Ou seja, entre os atletas que subiram ao octógono no UFC 229, 6 países foram 

representados. Entre as marcas, 8 países90.  

A depender da dinâmica da luta e do ângulo da filmagem, você pode ter uma marca em 

local estratégico, podendo, inclusive, ganhar um destaque maior em relação à própria luta:     

 

      Figura 07: Marca patrocinadora tendo destaque maior em relação à luta em si. 

 

 

Na foto, acima, por conta do ajuste da câmera, a imagem nítida é a da marca da cerveja, 

ficando turva a imagem dos atletas.  

Indo um pouco além do transmitido, chamou-nos atenção a relação entre o atleta Conor 

McGregor e duas destas marcas. No jogo eletrônico de lutas, “Notorious Edition”, ele aparece 

como protagonista desta edição, a terceira da marca. “Notorious” é, aliás, o apelido do lutador. 

 
87 Tiroteio no show do cantor country Jason Aldean, em Las Vegas. 
88 Não encontramos nenhuma explicação sobre o tipo de relação do evento com este braço do Estado, o braço 

armado. 
89 A Reebok é uma marca americana, originalmente inglesa, que foi comprada pela Adidas: alemã.  
90 Muito embora saibamos que, na época em que vivemos, esta relação entre marca e Estado nacional é quase 

sempre muito fluía, especialmente, se estivermos tratando de marcas com alcance mundial.  

 Fonte: Youtube - https://www.youtube.com/watch?v=JAHI6XTMqNs 

https://www.youtube.com/watch?v=JAHI6XTMqNs
https://www.youtube.com/watch?v=JAHI6XTMqNs
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A edição comemora o retorno de McGregor aos ringues justamente no UFC 229, na luta contra 

o russo Khabib Nurmagomedov91.  

A outra relação é com a empresa da bebida Proper No Twelve (whisky). De acordo com 

o site da empresa, McGregor não é só um atleta patrocinado, mas o próprio dono da marca (isso 

não geraria um conflito de interesses?).  

Cabe outra observação para a vestimenta e equipamentos de proteção dos atletas. Duas 

únicas mensagens publicitária: da Reebok e da própria marca UFC. Em se tratando da primeira, 

a empresa garantiu, em 2015, exclusividade no fornecimento de vestimenta de todos(as) atletas 

contratados pela liga. Ou seja, no período que marca todo o evento (das entrevistas antes e pós 

luta, passando pela pesagem e a luta em si), uma única marca de fornecedor pode aparecer, isso 

independentemente dos possíveis patrocínios individuais dos atletas. 

Enfim, esta descrição singular (carregada de generalidades) nos faz ter a impressão de 

que nosso objeto, em que pese novo (surge oficialmente em 1993), já está bastante entrosado 

com a lógica da sociedade da intensa troca de mercadorias e do espetáculo enquanto 

incentivador das trocas. Dana White, manager do UFC, é responsável por apresentar o MMA 

como mais uma modalidade esportiva. E tal qual elas, ao menos as mais conhecidas, como um 

espetáculo de entretenimento. Isso envolveria a luta em si e tudo que gira em torno dela: 

treinamentos, pesagem, entrevistas, etc. (AWI, 2012, p. 246). 

O UFC se apresenta enquanto uma marca com grande capacidade de ser vendida no 

grande mercado. Mas, não apensa isso, demonstra ter uma capacidade alargada de realizar 

outras mercadorias, sejam elas ligadas diretamente à atividade de lutas (vestimenta e 

equipamento esportivo), ligadas indiretamente (jogos eletrônicos de lutas ou suplementação 

alimentar), ou completamente desconectadas com a prática em si (bebidas alcoólicas).  

Esta capacidade, assentada nas propriedades materialmente inerentes ao MMA, já se 

apresentava, ainda que em germe, nas velhas formas de exposição dos eventos em que a luta 

corporal é o conteúdo. Esteve presente:  

(a) enquanto veículo material de troca na consolidação do UFC enquanto monopólio de 

MMA, vendido, em 2016, por U$$ 4,3 bilhões para a WME/IMG. Como já falamos na 

introdução, esta é a maior venda de uma franquia esportiva na história. 

(b) quando o UFC criou um plano de expansão que o levou aos quatro cantos do mundo. 

Hoje, o evento é visto em mais de 165 países (ALONSO e NAGAO, 2014, p. 136). 

 
91 Esse atleta tinha sido suspenso por se envolver numa confusão (que envolvia parte da equipe de Nurmagomedov) 

no UFC 223, onde ele sequer lutaria.  
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(c) quando o evento retornou ao Brasil92, em 2011, UFC 134, quando os brasileiros já 

eram sucesso fora do país. Ficou conhecido como UFC Rio. Foram vendidos pela internet 16 

mil ingressos em apenas 75 minutos (ALONSO e NAGAO, 2014, p. 134). Movimentou, na 

cidade, R$ 55 milhões. 

(d) quando da criação de novas categorias de peso para alcançar mercados específicos: 

“A estratégia para Índia e China é a mais agressiva. Em 2012, a Zuffa93 estreou em seus torneios 

a categoria peso-mosca, com limites de 57 quilos. A medida visa contemplar diretamente os 

lutadores asiáticos, tradicionalmente mais leves” (AWI, 2012, p. 296). Ou mesmo quando, 19 

anos depois da primeira edição do evento, incorporou as mulheres como atletas contratadas94. 

(e) na estratégia de marketing bem-sucedida que alavancou ainda mais o UFC: a 

organização, em 2005, do The Ultimate Fighter (TUF) - um reality show que basicamente se 

desenvolvia a partir do acompanhamento do cotidiano de duas equipes de lutadores que 

treinavam e se enfrentavam sob a supervisão de astros da empresa. Ao final, em um evento da 

franquia, tanto os finalistas quanto os técnicos se enfrentavam. Para tal, a Zuffa investiu U$$ 

10 milhões (AWI, 2012, p. 234). “A ideia de humanizar os lutadores e mostra-los como homens 

comuns que querem ganhar a vida lutando, foi um sucesso de audiência” (ALONSO e NAGAO, 

2014, p. 122)95. 

(f) quando fagocitou outros eventos, com destaque ao seu maior concorrente: o evento 

japonês, Pride, envolvido à época em escândalos quando da descoberta da sua relação com a 

Yakuza – máfia japonesa. O evento japonês foi comprado por US$ 70 milhões, em 2007 (AWI, 

2012, p. 248)96.  

(g) quando, sobre a administração da empresa Zuffa, criada por Dana White e os irmãos 

Fertitta, inicia-se todo um processo de legalização dos eventos, regularizando a situação pela 

 
92 Após uma primeira edição, UFC 17.5, em 1998. 
93 Empresa que à época administrava o UFC. Termo significa “Luta de rua” em Italiano, nacionalidade dos 

empresários. 
94 Embora a primeira luta entre mulheres que se tem registro date de 1996, nos Estados Unidos (GRESPAN, 2014, 

p. 23), no UFC o primeiro contrato assinado por uma mulher ocorreu em 2012, com a norte-americana Ronda 

Rousey (GRESPAN, 2014, p. 48). 
95 O TUF I teve pico de audiência de 3,3 milhões de telespectadores (ALONSO e NAGAO, 2014, p. 122) e uma 

média de 407 mil telespectadores em todos episódios (AWI, 2012, p. 238).  E após o reality, os telespectadores do 

UFC nunca ficaram abaixo dos 300 mil. Daqui vem a maior parte da renda, na ordem de 75% do montante (AWI, 

2012, p. 238). 
96 Além do Pride, o UFC comprou o Extreme Cagefighting, Strikeforce Affliction, Invicta Fighting Championship, 

King of the Cage, Xtreme Fighting Organization (XFO), Elite Xtreme Combat (EXC), Hook`n Shoot, Cage Rage, 

Ultimate Challenge MMA (UCMMA), TKO Major League MMA e o Pancrase japonês. (LISE, 2018; SALVINI, 

2017; FERNANDES, 2015). 
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via das mudanças nas regras e esportivização da modalidade97. O que aparentemente acontece 

concomitantemente à busca pela preservação da integridade dos atletas98. 

(h) quando, no UFC VII (1995), superou-se a lógica do “estilo contra estilo”. 

Especialista em muitas modalidades, o brasileiro Marco Ruas foi o principal representante de 

uma mudança de paradigma na modalidade. Nas palavras de Royce Gracie: “tornou-se uma 

grande mistura, não mais estilo contra estilo. Hoje é mais atleta contra atleta, quem está em 

melhor forma” (ULTIMATE GRACIE, 2018). Pode ser considerado o “ponto de não retorno” 

da discussão da modalidade MMA, uma mudança de paradigma99. Não encontramos relatos de 

que este movimento tenha se desenvolvido de forma intencional e sistematizada. Pelo contrário, 

as leituras nos guiam para um acontecimento acidental, na melhor das hipóteses, um 

protagonismo puramente individual, o de Marco Ruas. Mas, objetivamente, o que temos é uma 

conjuntura de ampliação da lógica do indivíduo como senhor de suas ações, tendo, como base 

político-econômica, o neoliberalismo, inúmeras esferas da sociedade passam a ser determinadas 

por esta lógica. Observamos um deslocamento de centralidade. A eficiência da arte específica 

vai sendo substituída pela capacidade individual de dominar técnicas oriundas de artes 

tecnicamente diferentes. O MMA, enquanto modalidade, inscreve-se para ser a síntese deste 

movimento100. A consolidação da nova modalidade foi assim citada pela nossa entrevistada 

(Onna Bugeisha), quando questionada se identifica o MMA enquanto uma nova modalidade: 

 
97 “[...] em 17 de novembro de 2000, a Comissão Atlética de New Jersey reconheceu que o MMA era uma 

modalidade esportiva a partir da homologação do Conjunto de Regras Unificadas do MMA. Basicamente, as regras 

efetivadas pela própria organização serviram de esboço basilar para o estabelecimento da regulamentação oficial 

pelas CAs. [...]. A partir da homologação, ocorrida em novembro de 2000, o UFC passou a ser oficialmente 

reconhecido como uma entidade promotora de eventos de modalidade esportiva Mixed Martial Arts. A partir deste 

momento, as inclusões de regras deveriam ser reportadas às CAs e estas poderiam ou não as aprovar. Além disso, 

normativas referentes à proteção da integridade física dos lutadores poderiam ser impostas ao evento.” (LISE, 

2018, p. 100-101). 
98 “Todas as modificações regulamentares acima postas – pautadas no modelo de outras modalidades, como o boxe 

e o judô – se efetivaram principalmente a partir de interesses comerciais, de adaptações ao formato televisivo ou 

mesmo na tentativa de amenizar as pressões sofridas pelo evento, com objetivo de evitar a proibição dos combates 

ou a suspensão das transmissões via PPV. A salvaguarda da integridade física nunca foi elemento primordial para 

a adoção de novas regras, o que, de certo modo, reforça a ideia de que os eventos do UFC correspondiam 

principalmente às expectativas das empresas de mídia e de parte dos telespectadores ávidos por programas com 

conteúdo violento.” (LISE, 2018, p. 97). 
99 “A partir disso começou a surgir o cara que se especializa em mais de uma arte, até que chegou o momento em 

que o cara não era mais especializado em arte nenhuma. O cara hoje não tem isso: o cara hoje é lutador de MMA. 

Hoje, geralmente, você vem de uma arte marcial, sim, mas é muito diferente do que era antes. Antes você dominava 

a sua arte marcial para colocar ela em prova contra a dos outros, hoje você domina todas ao mesmo tempo -- claro 

que tem aquela que você começou treinando, gosta mais e treina mais.” (DIAS, 2016, p. 146). 
100 “‘Ground and pound é a situação em que, na luta no solo, um adversário, geralmente sobre seu oponente, inicia 

sequências de socos e cotoveladas. Em tal situação duas fases importantes da luta de MMA se ajustam: o grappling 

que é a luta no solo comumente associada ao JJB; e o striking que é a luta de golpes que ocorre a partir de golpes 

realizados por braços e pernas (socos, chutes, cotoveladas, joelhadas, bloqueios, etc.). O ground and pound é 

uma marca registrada do MMA e não está presente em nenhuma outra modalidade de luta tão sistematizada 

quanto a que vem se constituindo esta nova modalidade’ (DIMIC; MILLER, 2011).” (ALMEIDA, 2016, p. 

306, grifos nossos).  
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Identifico. Posso complementar também. Eu estava assistindo a uma entrevista, depois 

se puder assista, de Demian Maia, que ele fala de outro aspecto, a grade não tem em 

nenhuma outra modalidade, somente no MMA. Ele diz que treinando Wrestling nunca 

ia conseguir colocar um cara que é campeão olímpico para baixo, mas a grade por ser 

outro elemento, que é um elemento dentro do MMA [...] como ele lutou com o próprio 

Ben Askren, que é do wrestling, da luta olímpica, e ele diz, as vezes essa mesma 

pessoa é irreconhecível na grade, porque é outro sistema, que é próprio do MMA. Eu 

acredito sim, eu acho que a tendência e o que a gente tem visto agora, é o MMA 

enquanto luta específica, né?! E não como uma junção, apenas, de partes, tudo 

aplicado ao MMA. E hoje, nós também, acho que a gente tem muito disso ainda do 

antigo, e tal, mas hoje aqui, nós temos treinado bastante. Por exemplo, existe o dia 

que é o boxe com queda [...] não existe isso (risos), o boxe com queda existe dentro 

do MMA, assim como o ground and pound. (Entrevista com Onna Bugeisha, 2020). 

 

(i) esteve especialmente presente no UFC IV (1994) quando o evento excedeu 3 minutos 

do que tinha sido previamente reservado enquanto tempo de transmissão. A solução foi 

devolver o dinheiro dos 260 mil pacotes de TV paga, além do envio para todos os lares de uma 

fita VHS com a íntegra dos combates (DIAS, 2016, p. 37-38). As lutas sem limite de tempo, 

causa do problema acima, passaram a incomodar os sócios do UFC. Exceção de Rorion Gracie. 

Este foi forjado pela experiência de lutas longas ou no tempo que cada uma tivesse de durar. O 

tempo ideal para os oponentes. Ou seja, era parte da lógica da tradição da família Gracie que 

cada luta se desenrolasse no tempo que fosse necessário, não daria para estipular isso à priori, 

como explica Rorion: “Para eles, era um show de televisão sobre briga. Para mim, o evento era 

uma briga de verdade, sendo televisionada. E briga de verdade não tem tempo” (LISE, 2016, p. 

26; AWI, 2012). Acontece que estamos no tempo da TV, minuciosamente calculado para poder 

vender espaços para a publicidade e organizar toda a cadeia da programação. Era de se esperar 

que a relação começasse a ficar complicada: “Era necessário estipular um tempo para os 

rounds” (AWI, 2012, p. 123). Temos o debate entre a tradição de desafio, de que Rorion era 

cria, contra uma luta já em vias de completa subordinação à sociedade do espetáculo. 

Descontente com as modificações, Rorion Gracie vende sua parte na sociedade (AWI, 2012, p. 

124-125).  

(j) presente, também, em 1993, quando o termo Ultimate Fighting Championship ainda 

intitulava uma edição de evento específico. Foi projetado e organizado por Rorion Gracie e o 

publicitário Art Davie através da empresa fundada pelos dois, a War of the Words101 (WOW), 

em parceria com a Semaphore Entertainment Group102 (SEG), empresa especializada em 

transmissão pay per view. Hoje, é conhecido como UFC I, tendo, como destaque, o atleta 

(campeão) brasileiro Royce Gracie. Mais do que o nome, importa evidenciar que, aqui, a lógica 

 
101 Em tradução livre, “guerra dos mundos”. 
102 Em tradução livre: “Grupo de Entretenimento Semáforo”.  



41 
 

reinante era a do “estilo versus estilo”, ou seja, atletas praticantes de modalidades diferentes, 

independentemente do peso, enfrentavam-se com o objetivo de reconhecer qual modalidade era 

mais eficiente. Assim, justificou-se a escolha do representante da família Gracie, representante 

do Jiu Jitsu brasileiro103. Pagaram ingressos 3.500 pessoas, de acordo Awi (2012, p. 96): 

“público razoável composto pela classe trabalhadora branca, praticantes de artes marciais e 

curiosos em geral”104. No pay per view, as notícias eram boas para a época: 86 mil lares pagaram 

pelo evento, ao preço individual de U$$ 14, 95. O faturamento total foi de U$$ 1,3 milhão. De 

acordo a Forbes, foi a melhor estreia de uma franquia no sistema pago de TV. A bolsa do 

vencedor, Royce Gracie, foi de U$$ 50 mil, metade do total de bolsas pagas. (AWI, 2012, p. 

99). Com intervalos de tempo entre as edições de, no máximo, 6 meses, as próximas do UFC 

(II, III, IV e V), viram a consolidação de um ídolo internacional. Além de ter vencido a edição 

I, Royce venceu as edições II (com 16 competidores) e IV. Teve um empate na “super luta”105 

na edição V, além de uma desistência na edição III106 (ULTIMATE GRACIE, 2011). O sucesso 

progressivo pode ser representado pelo crescimento de telespectadores no pay per view: 85 mil 

vendas na primeira edição, 120 mil na segunda, 180 mil na terceira. (REPÓRTER SPORTV, 

2010). E 260 mil na quarta edição (AWI, 2012, p. 125). Um aumento de mais de 200% em 

menos de dois anos (12/11/93 – 07/04/95). Retomaremos estes números em capítulos 

posteriores. 

(k) esteve presente, em 1988, quando Rorion Gracie, com 27 anos, muda-se para a 

Califórnia, imbuído da missão de difundir o jiu jitsu brasileiro (também conhecido como jiu 

jitsu Gracie) e provar a superioridade desta modalidade. No primeiro momento, numa academia 

improvisada em uma garagem, Rorion divulga em jornais e promove as lutas contra ele. 

Curiosos e mestres de outras lutas atenderam ao convite107. O aumento da demanda o faz 

importar do Brasil, em momentos diferentes, três irmãos: Rickson, Royce e Royler. E estes 

passaram a compor os desafios e as aulas. Num dado momento, passa a filmar os embates. 

Assina contrato com os oponentes e o vitorioso ganha os direitos autorais sobre as imagens. 

 
103 “Dos oito atletas selecionados para os combates, Royce era o de menor estatura e mais leve (1,85 metro de 

altura e 81 quilogramas), mas essa escolha foi premeditada. Desde os tempos de ‘vale-tudo’ na cidade do Rio de 

Janeiro os integrantes da família Gracie preconizavam o discurso de que um praticante de jiu-jitsu, mesmo com 

compleição física inferior poderia derrotar adversários mais fortes e corpulentos e o UFC era uma oportunidade 

de colocar este discurso em prática” (LISE, 2016, p. 24). 
104 Sobre estes, os curiosos, Lise (2018, p. 24), acrescenta ser um público “[...] interessado pela violência destacada 

pela campanha.”. 
105 Luta principal do evento, mas, por fora do sistema eliminatório.  
106 Por ter passado mal entre uma luta e outra. 
107 Chegava a prometer US$ 100 mil (AWI, 2010, p. 83), mas, na maioria das vezes não ficava com o dinheiro 

ganho. Nas suas próprias palavras (tal qual seu pai): “‘Era sobre provar um argumento’” (ULTIMATE GRACIE, 

2018). Informação compartilhada por Camilo (2016, p. 54), Lise (2018, p. 11, 60-6) e Neto (2016, p. 19). 
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Chamou-os de “Gracie in action” (ALONSO e NAGAO, 2014, p. 40) ou “Gracie jiu jítsu in 

action” (AWI, 2012, p. 92). 

(l) esteve presente em praticamente todo o século XX, no Brasil, quando, pelo menos, 

duas gerações de representantes da família Gracie realizaram localmente o que Rorion, citado 

acima, consolidou mundialmente. Temos, aqui, o que podemos chamar de um primeiro ciclo 

de criação do MMA, ainda um embrião conhecido como “vale-tudo”, “estilo versus estilo”. 

Neste, temos o que podemos chamar de lutar pela honra ou, no máximo, para afirmar a luta 

criada pela família. Nas palavras de um de seus maiores protagonistas: “Eu lutava para provar 

que minha arte era boa, [...] para provar que o jiu-jítsu que eu fazia era superior às outras lutas” 

(BIOGRAPHY: HELIO GRACIE, 2011). Quase um século foi tempo suficiente para a 

transição entre o amadorismo, a dita luta pela honra, e o profissionalismo: eventos patrocinados, 

transmissões pela TV108, atletas estrangeiros, difusão nas regiões do Brasil, pagamento de bolsa, 

etc. 

(m) por fim, esteve presente em todo um período que vai desde a Restauração Meiji 

(1864)109, no Japão, passando pela emigração dos japoneses110 para algumas partes do 

mundo111, até o encontro de alguns destes representantes (destaque para Mitsuyo Maeda112), no 

Brasil (em Belém), em 1917, com Gastão Gracie, um descendente de escocês que chegou ao 

país motivado por interesses mercadológicos113. Peculiaridades do início do século XX: uma 

equipe de japoneses que viajou o mundo impulsionados pela transição econômica no Japão, 

 
108 É o caso do “Heróis do ringue” (1959), evento, no Rio de Janeiro, transmitido toda segunda, às 20:30 (AWI, 

2012, p. 60; ALONSO e NAGAO, 2014, p. 18). O “Ringue Torre”, evento transmitido pela TV Pernambucana 

(canal: Jornal do comércio), quando da proibição do vale-tudo na Guanabara (AWI, 2012, p. 61). Ou o evento 

“noite das artes marciais” (ALONSO e NAGAO, 2014, p. 24). Talvez muitos outros eventos menores de que não 

temos registros. 
109 “A era da ‘Restauração Meiji’ (1868-1912) é, talvez, o período mais notável da história das nações asiáticas. 

Foi sob o reinado do imperador Meiji que o Japão realizou, em apenas algumas décadas, o que levou séculos para 

ser desenvolvido no Ocidente: desmonte do sistema feudal, modernização do país com a criação de industrias e 

instituições políticas modernas. Segundo Omi (1999, p. 77), ‘a restauração Meiji alterou significativamente a 

cultura e o estilo de vida dos japoneses. (...) A estrutura de classes foi abolida e a classe Samurai eliminada’” 

(CARVALHO, 2007, p. 73). 
110 Uma dessas saídas nos interessa mais: a dos discípulos do Sensei Jigoro Kano - criador do Judô Kodokan (nome 

dado à escola criada pelo mestre). Graduado em literatura, ciência política e economia política, viveu este momento 

de transição, tendo identificado a necessidade de criar uma luta condizente com o período que se apresentava. Para 

tal, utilizou-se dos seus conhecimentos numa luta antiga, o ju jutsu, uma das práticas de lutas dos samurais no 

período do Shogunato (KANO, 2008). 
111 Viagem marcada por várias escalas em continentes diferentes, aproximação e separação de membros da equipe, 

combates e aulas, mas sempre tendo como objetivo a divulgação do judô. Uma história bem detalhada por 

Biography: Helio Gracie (2011); Ultimate Gracie (2018); Virgílio (2017); Alonso e Nagao (2014) e Awi (2012). 
112 Também conhecido como Conde Koma. 
113 O encontro entre Maeda e Gastão Gracie teria ocorrido em Belém, no ano de 1917.  O recém-chegado imigrante 

de vistosa habilidade com a arte de combate encontraria Gastão, já um negociante e empreendedor. Este se 

interessou em uma sociedade com o japonês em um circo que rodaria a Amazônia. (AWI, 2012, p. 28; ULTIMATE 

GRACIE, 2018; BIOGRAPHY: HELIO GRACIE, 2011). Ao mesmo tempo, viu na disciplina do oriental uma 

ótima “[...] forma de domesticar a agressividade do primogênito, Carlos [Gracie], de 15 anos” (AWI, 2012, p. 28). 
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encontra no Brasil (depois de passagens por outros países), no Pará (depois de ter circulado por 

outras cidades, se fixando nessa pelo seu poder econômico114), um descendente de família 

escocesa (que também chegou por interesses econômicos), montam uma sociedade para 

difundir no ocidente técnicas de uma luta oriental. A síntese deste encontro é a criação do jiu 

jitsu brasileiro ou jiu jitsu Gracie e o desenrolar de toda uma história que foi, acima, resumida 

(partindo da história mais recente, buscando fatos mais antigos).  

O que, aqui, apresentamos, quase que de forma “telegráfica”, pode ser acessada, em 

maiores níveis de profundidade, a partir das referências citadas. O que temos como síntese é o 

desenvolvimento de desafios corporais, o que chamamos de antagonismos resolvidos através 

de técnicas de combate, que vai desde os “desafios pela honra” até o maior espetáculo de 

entretenimento de lutas corporais do mundo: o UFC.  

Aqui, o MMA aparece enquanto uma nova síntese: podemos pensá-lo enquanto uma 

modalidade, forma social de expressão da luta corporal, que se movimenta por dentro da 

sociedade da imensa acumulação de mercadorias e do espetáculo. É, aliás, até o momento, sua 

melhor representação. Sofre influências das práticas tradicionais (Judô, Karate, etc.), do 

primitivo “vale tudo” e do esporte. Aliás, o fenômeno da esportivização se mostrou responsável 

por possibilitar a aceitação desta nova modalidade, coisa mais difícil de acontecer quando das 

práticas antigas, entendidas como mais violentas. A regulamentação e universalização das 

regras (princípios do esporte) foram tratadas como responsáveis diretas pela diminuição 

(quando não extinção) da violência. A mídia apareceu não só como uma parceira, mas como 

responsável por direcionar estas práticas para a lógica do espetáculo e do consumo global115. 

Por falar em consumo global, temos a criação e consolidação de uma modalidade de luta 

corporal completamente determinada (sendo, também, determinante) pela conjuntura de um 

capitalismo do século XXI: fluidez, velocidade, lógica intensa de concorrência, individualismo, 

empreendedorismo, tensão entre local e global, flexibilização, etc. 

A exposição, acima, nos possibilita afirmar que, seja na sua forma mais desenvolvida, 

apresentada na descrição do UFC 229, seja nas suas formas antigas, onde as características de 

 
114 Por conta do ciclo da borracha. 
115 “As Artes Marciais Mistas já nascem neste contexto matrimonial entre mídia e esporte, sendo pensadas desde 

o início para inserirem-se plenamente nele. Se nos lembrarmos do processo de criação do UFC, desde a escolha 

dos lutadores até a concepção do ringue octagonal, lembrar-nos-emos que, inicialmente, seu objetivo era muito 

mais a criação de um produto midiático do que uma disputa esportiva. Obviamente que não devemos excluir a 

vontade de algumas pessoas em de fato desenvolver as lutas e torna-las ‘esportivas’, assim como fala Rorion 

Gracie sobre seu objetivo principal com o UFC, o de disseminar o jiu-jitsu brasileiro mundo afora. No entanto, 

sem todo o aparato midiático montado em torno do evento, que foi se rebuscando ao longo do tempo, 

principalmente após a compra do torneio pela empresa Zuffa, dificilmente veríamos o MMA com a permeabilidade 

que hoje usufrui” (ALVAREZ, 2013, p. 71). 
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espetáculo apareciam em germe, percebemos um permanente (crescendo ao longo do tempo) 

interesse de publicitários, empresários, empresas e mídias na capacidade de gerar valor desta 

modalidade de espetáculo. O resumo histórico nos permite afirmar, aliás, que o MMA já surge 

com esta utilidade. Ao mesmo tempo, percebemos o interesse, também crescente, dos 

consumidores individuais, aqueles motivados pelo consumo pontual (não produtivo) de edições 

do evento, interessados em consumir o entretenimento possibilitado pelas lutas. 

Não paramos aqui, buscamos avançar no “ver bem” o MMA. Exporemos, agora, outras 

propriedades materiais, também elas responsáveis por servir de importante veículo material de 

troca da modalidade. Características que ajudam o MMA se destacar enquanto espetáculo.     

 

2.2.2 A imprevisibilidade 

  

Duas citações que caracterizam a imprevisibilidade no MMA nos auxiliam a pensar esta 

categoria empírica: 

 

Por ser uma modalidade individual de altíssimo rendimento, na qual fatores físicos e 

psicológicos desempenham importantes funções no resultado final, o MMA é sem 

dúvida um dos esportes em que a imprevisibilidade costuma aparecer com maior 

frequência. O maior exemplo disso é a enorme alternância dos cinturões no UFC nos 

últimos anos e a presença cada vez mais marcante das zebras, que tantas emoções 

trazem ao esporte (ALONSO, 2017, p. 162).  

  
A luta é quase sempre imprevisível, o que aumenta a adrenalina de todos os 

envolvidos. Alguém pode se lesionar seriamente, pode sangrar muito, pode passar por 

situações engraçadas (como algumas encenações propositais dos lutadores), pode 

terminar rapidamente ou durar até o último segundo. Depende, não dá pra prever. É 

inusitado. (CAMILO, 2016, p.82). 

  

O imprevisível mexe com as emoções, com as expectativas. Fomenta apostas, alimenta 

sonhos. Em permanente contradição com seu par dialético, a previsibilidade, que em nosso 

objeto pode ser representada pela invencibilidade, faz do MMA uma mercadoria que consegue 

retorno nos dois polos. Ora vendendo supercampeões (invictos/resultado previsível), ora 

vendendo a possibilidade da surpresa, do novo, enfim, do imprevisível. 

Expressão significativa disso foi a luta entre o brasileiro José Aldo e o irlandês Conor 

McGregor, no UFC 194 (2015). À época, Aldo estava há 10 anos invicto. Sua última derrota116, 

foi assim apresentada pela empresa: “26 de novembro. Nesta data, em 1922, arqueólogos 

abriram o túmulo do faraó egípcio Tutancâmon. Em 1976, a banda Sex Pistols lançou o single 

 
116 Tendo ocorrido no evento brasileiro jungle fight, em 2005. 
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Anarchy in the U.K. Em 2005, José Aldo sofreu a primeira - e única - derrota de sua carreira.” 

(UFC, 2019a). Marcam a data comparando-a a uma descoberta arqueológica das mais 

importantes para a história do Egito (e da humanidade) e o lançamento de uma música de uma 

banda que se tornaria um clássico do punk rock inglês (e mundial)117.  

Com mais alguns elementos que não nos cabem aqui, temos uma situação favorável para 

o mundo das apostas:  

 

Mesmo com uma invencibilidade de 10 anos e sendo o único campeão linear peso 

pena na história do Ultimate, José Aldo é o azarão para a luta contra o dono do cinturão 

interino, Conor McGregor. Quem apostar US$ 100 no brasileiro, receberá US$ 140 

(40 a mais) de volta se ele vencer. Já para você receber US$ 100 com uma vitória do 

irlandês, será necessário investir US$ 130 (CORRÊA, 2019). 

 

De um lado, esta citação nos mostra que outros elementos, para além da invencibilidade, 

são levados em consideração na hora da aposta118. De outro lado, reafirma nossa citação de que 

esta relação possibilita ao UFC (ou agregados) ganhos nos dois polos: com os invictos e com 

as surpresas. Deixemos que um site de aposta fale por nós: 

  

Não dá para negar que as apostas no UFC online são arriscadas. Afinal, tudo pode 

mudar em segundos. Por outro lado, para se arriscar em zebras, talvez seja o esporte 

com amplo mercado de apostas com mais acessibilidades para tal. Pois como citado, 

tudo pode mudar com apenas um golpe. Acompanhe o nosso site, veja as melhores 

análises para as lutas do card do UFC e se divirta ainda mais com as suas apostas 

esportivas online! (APOSTASONLINE, 2019)119. 

 

O esporte120, de uma forma geral, sempre flertou com esta polarização. Sempre ressaltou 

o título invicto de uma equipe ou atleta. Também destacou as disputas entre invictos e surpresas 

(ou entre invictos). Mas, o imprevisível parece encontrar um “solo fértil” por dentro do MMA. 

A isso atribuímos a própria característica do ato de lutar, neste caso, um ato isolado. Embora 

tenhamos toda uma participação coletiva no processo de produção do lutador, ao fim e ao cabo, 

 
117 Também, à época, Aldo ostentava o título linear da categoria “peso pena”. McGregor, o título interino. Situação 

explicada pelo fato de a luta não ter acontecido na data e evento previsto: UFC 189. O brasileiro teria se lesionado, 

sendo substituído pelo norte-americano Chad Mendes. Como o irlandês venceu essa luta, conquistou o título 

interinamente. A luta contra Aldo, portanto, seria a de unificação dos títulos. 
118 McGregor inspira confiança com suas declarações e tem bons desempenhos em lutas pretéritas (sendo 

parâmetro de comparação). Aldo, por sua vez, vinha de contusões e adotava um discurso completamente diferente 

dos proferidos pelo irlandês. Temos, também, o elemento sorte; há quem se arrisca apostando no “azarão” na 

tentativa de um retorno financeiro mais volumoso. 
119 No Brasil, por serem proibidas, as apostas são feitas em sites estrangeiros (o que leva a um debate jurídico) ou 

em bolões ilegais. Único registro sobre isso no USA é feito em relação aos irmãos Fertitta, antigos sócios 

majoritários do UFC. Nos seus cassinos em Vegas, evitam apostas no evento. (CAMILO, 2016, p. 91-92). 
120 Ficamos à vontade em traçar estes paralelos pelo fato de uma das características que acima discutimos, e que 

possibilitou a consolidação do MMA no UFC, ter sido o processo de esportivização das lutas corporais.   

https://www.ufc.com.br/node/27221
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ele entra sozinho no octógono, ringue, tatame. Tal qual uma pesquisa de doutorado que tem, 

também, seus momentos coletivos, é um ato solitário. Em comparação, se sou um indivíduo 

que faz parte de uma equipe de futebol, por exemplo, e eu erro um passe, tenho 10 colegas para 

me ajudar. O meu erro, portanto, não necessariamente vai comprometer o resultado do desafio. 

Na luta, o erro é quase sempre decisivo (se for na guerra, é fatal). 

Comparando o MMA com outras modalidades individuais, o tênis, por exemplo, a 

depender do meu erro, apenas perco um game de um set. Tantos são os games de tantos outros 

sets para que eu me recupere. Na luta, este erro único tem mais possibilidades de ser decisivo. 

Uma falta de concentração momentânea pode significar a entrada de um soco que, por sua vez, 

significará um nocaute. Por isso, o imprevisível é aqui mais atuante. 

Não à toa, os invencíveis são aqui muito saudados. No site do UFC, aliás, outro 

brasileiro, Anderson Silva, é marcado como atleta com mais vitórias seguidas121 (UFC, 2019b). 

Condição alcançada, justamente, por ter sido um dos poucos que conseguiu subverter por muito 

tempo o que destacamos neste tópico, e que está bastante presente no MMA, a 

imprevisibilidade. Não por acaso, sua derrota para o norte-americano Chris Weidman, no UFC 

(162), gerou bastante repercussão. Para os que antes apostavam na vitória do desafiante: 

“Weidman pode realmente chocar o mundo.” (UFC, 2019c). 

Não só por conta das apostas, mas pela expectativa gerada nos consumidores de uma 

prática onde o imprevisível é sempre presente. Até que se prove o contrário, esta é uma 

característica importante para a luta corporal do MMA enquanto espetáculo. 

 

2.2.3 A violência no MMA/UFC: Entre o tolerado, o limitado e o desejado 

 

Das inúmeras controvérsias que atravessam o Mixed Martial Arts, sem dúvidas, a 

questão da violência é uma das mais presentes. Outrora utilizada como justificativa para 

proibição dos eventos de “estilo versus estilo” (AWI, 2012, p. 41), hoje, a violência é tolerada 

e, até mesmo, desejada. Ou seja, uma característica que, em nosso tempo, serve de veículo 

material de troca.  

 
121 Nesta lógica, pensando no polo da invencibilidade, Awi (2012, p. 223), falando do evento Pride, nos dá um 

exemplo de mecanismo para preservar esta condição e de qual objetivo o justifica: “Não se pode negar, no entanto, 

que havia muitos combates fáceis para os grandes astros [...] que assim se mantinham por mais tempo girando a 

roda da fortuna do Pride”. O atleta que mais próximo chegou da condição de invencível foi o brasileiro Anderson 

Silva. De acordo com Gerbasi (2011, p. 372), o recorde deste lutador é de 13 vitórias consecutivas. Uma média de 

6 anos sem derrota.  
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A afirmação acima provoca algumas questões: por que a violência é desejada? Existem 

limites para esta violência? Quais? Quem limita? Por que limita? Por quais parâmetros é 

limitada? Qual impacto da violência no público consumidor? Qual posição dos(as) atletas sobre 

o assunto? E tantas outras.  

Para responder essas questões de tamanha complexidade, faremos uma análise singular, 

mas de uma singularidade bastante carregada de generalidades. Estamos falando, de novo, do 

UFC 229. Mas, mais uma vez, não nos limitaremos ao dia 06 de outubro de 2018, dia do evento. 

Avaliaremos, também, os dias que antecedem o combate e os dias imediatamente posteriores122.                 

Iniciamos por aquilo que encontramos em Bueno (2000), quando conceitua violência 

como “qualidade de violento; ato violento; ato de violentar; agressão” (BUENO, 2000, p. 653). 

Violentar, define como “Exercer violência, forçar; coagir; violar; estuprar” (BUENO, 2000, p. 

653). Violento: “que procede com ímpeto; que se exerce com força; tumultuoso; em que há 

emprego de força bruta; agressivo; impetuoso; agitado.” (BUENO, 2000, p. 653).  Já, agressão, 

o mesmo autor assim define: “Ferimento; pancada; acontecimento; provocação; insulto; 

ofensa” (BUENO, 2000, p. 26). 

Tendo esta referência, identificamos cinco expressões de violência que destacamos no 

entorno do UFC 229: um ato no UFC 223; na entrevista coletiva, 16 dias antes da luta; na 

pesagem oficial, um dia antes; a luta em si e, por fim, a briga ao final do evento. 

 A primeira delas ocorreu cinco meses antes do evento em análise, no UFC 223, em 07 

de abril de 2018. Nos bastidores do espetáculo, o irlandês Conor McGregor protagonizou, junto 

com sua equipe, uma cena bizarra. Atacou (arremessando um objeto entre outras coisas) o 

ônibus onde estava o atleta russo, sua equipe e outros atletas de outras equipes e nacionalidades. 

Isso provocou lesão em dois atletas que precisaram desistir do evento por recomendação 

médica. Além deles, um atleta da equipe de McGregor, envolvido na confusão, foi punido e 

também não lutou no evento (REDAÇÃO SUPER LUTAS, 2019).  

Detalhe importante foi o fato de o atleta irlandês, principal responsável pelo ataque, e já 

ciente da sua luta com o russo 6 meses depois, não ter sido punido pelo UFC. Foi apenas 

suspenso até que resolvesse as pendências com a justiça comum. E assim foi feito: além da 

fiança para não ficar preso, entrou em acordo com a Procuradoria do Distrito de Brooklyn, em 

Nova York (EUA), local da confusão, e teve como punição: a restituição integral dos prejuízos 

da empresa proprietária do ônibus, cumprir 5 dias de trabalho comunitário e participar do 

programa de gerenciamento de raiva. Como contrapartida: não teve antecedentes criminais 

 
122 Lembrando que, no século XXI, umas das características que marcam o UFC é sua capacidade de transformar 

tudo, além da luta em si, num grande espetáculo. 
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registrados em sua ficha, não foi à prisão, nem teve restrições no visto de entrada nos Estados 

Unidos (AG.FIGHT, 2019b). Sendo assim, retomou as negociações com o UFC.  

A segunda expressão ocorreu nas entrevistas que antecedem o evento. No dia 20 de 

setembro de 2018, na conferência de imprensa, o lutador irlandês proferiu ofensas contra o 

russo. Além de chamá-lo de “covarde”, “amador”, “vergonha”, “bastardo”, “idiota” e “falso”; 

de ameaçar fazer “a cabeça do russo quicar no chão”, ofendeu sua religião, família e país natal: 

“McGregor provocou Khabib Nurmagomedov de todas as formas possíveis - falou da sua religião, do 

seu povo, do seu pai e até ofereceu uma dose da sua marca de whisky123, mesmo sabendo que o russo é 

muçulmano e não ingere bebidas alcoólicas.” (COMBATE.COM, 2018). Aqui, também, não 

encontramos nenhum registro de punição.  

A terceira situação ocorreu na pesagem aberta ao público. Já relatamos o fato, apenas 

lembrando que se trata da tentativa, por parte do irlandês, de atacar o russo no momento da 

“encarada” (mesmo podendo ter sido parte de uma encenação). De novo, nenhuma punição. 

Pelo contrário, houve saudação, pelo menos do público que vibrou como torcedores de futebol 

gritando o gol. 

A quarta expressão é a mais trivial: a luta em si. De novo, apenas lembrando, luta 

vencida por Nurmagomedov, no quarto round, aplicando um indefensável “mata-leão”. Cabe 

lembrar, também, que Kabib demorou para folgar o estrangulamento. Sobre este ato em si, 

nenhuma punição.  

A quinta e última expressão foi a já citada briga protagonizada pelos lutadores e suas 

respectivas equipes. Todas as expressões pretéritas de violência parecem ter servido de 

combustível que explodiu ao final da luta. Desta vez, o ato violento gerou consequências, 

punições: 

 

Nesta terça-feira (29), Khabib Nurmagomedov e Conor McGregor foram julgados 

pela Comissão Atlética de Nevada, após a briga generalizada no UFC 229, em Las 

Vegas (EUA), no mês de outubro. ‘The Eagle’, campeão dos leves, teve o gancho 

mais pesado por ter ‘iniciado a confusão’ ao pular do cage para brigar com Dillon 

Danis, treinador do irlandês. Khabib foi multado em US$ 500 mil (cerca de R$ 1,8 

milhão) e recebeu um gancho de nove meses. Porém, caso o russo faça campanha 

antibullying no estado de Nevada (EUA), a pena será reduzida para seis meses. Já 

McGregor terá que pagar uma multa de US$ 50 mil (aproximadamente R$ 180 mil) e 

está suspenso por seis meses do octógono (TATAME, 2019). 

 

 
123 Marca que, inclusive, foi exposta como uma das patrocinadoras do evento.  

https://tatame.com.br/?s=Khabib+Nurmagomedov
https://tatame.com.br/?s=Conor+McGregor
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 Enquanto constatações temos, portanto, 5 episódios de expressão explícita de violência. 

Apenas na última expressão, ou seja, na briga pós luta, que houve punição e suspensão da 

atividade de luta/trabalho dos atletas protagonistas.  

Dos atos descritos acima, o único “coberto” pela legislação esportiva, pelo menos a 

brasileira124, é o ocorrido dentro do octógono. O que diz a legislação: 

 

Há quem entenda se tratar de um esporte muito violento, porém, sob o ponto de vista 

jurídico, a violência corresponde ao exercício regular de direito, eis que as regras da 

competição não são vedadas em lei e os participantes anuem a elas, ou seja, expõem-

se aos riscos. Portanto, o código Penal Brasileiro prevê o exercício regular de um 

direito como excludente de ilicitude, tendo em vista que se uma conduta é admitida 

por outro ramo do Direito, não pode ser objeto de punição pela legislação criminal. 

(SOUZA, 2012, p. 95). 

 

Sobre a contundência e as consequências dos golpes, ações inevitáveis na modalidade 

em questão, conclui: “Destarte, a doutrina entende que lesões são componentes naturais de 

determinados esportes, não havendo, em princípio, responsabilidade criminal, uma vez que se 

trata de ter sido praticado no exercício regular de um direito” (SOUZA, 2012, p. 95). 

Nas “Regras unificadas das artes marciais mistas” (UFC, 2019), encontramos restrições 

a: “Usar linguagem abusiva na área de luta”, “Desrespeitar flagrantemente as instruções do 

árbitro” e “Ter conduta antidesportiva que cause lesão ao oponente”.   

Entre os pesquisadores, encontramos entendimentos diversos sobre a violência presente 

no UFC (e MMA de uma forma geral).  

 

[...] torna-se possível hipotetizar que o relativo sucesso alcançado pelo UFC estava 

fundamentado em uma lógica violenta, seja no formato excêntrico dos combates – 

com regras mínimas – ou no engendramento da identidade do evento, que por meio 

de um marketing sensacionalista, potencializou um imaginário brutal e selvagem 

daqueles confrontos. Se em um primeiro momento tais fatores foram benéficos, com 

sentido de popularizar tal prática, estes mesmos elementos serviram como 

fundamentação para uma tentativa de interdição do MMA nos Estados Unidos e 

Canadá. Por mais que houvesse obtido certa popularidade ao longo das primeiras 

edições, os eventos do UFC repercutiram de forma muito negativa em grande parte da 

imprensa norte-americana, justamente pelo fato de propagandear violência de forma 

deliberada. (LISE, 2018, p. 27). 

        

Um tipo de análise que mostra a diferença na recepção dos eventos violentos por parte 

do público: nos primórdios do UFC e nos dias atuais. Exigiu-se a consequente adaptação dos 

eventos. Um conjunto de alterações nas regras e nas técnicas buscaram reduzir este caráter 

 
124 Que serve de parâmetro para julgar os atos ocorridos em eventos de MMA, inclusive as edições do UFC que 

ocorrem no Brasil. Legislação, portanto, que nos serve de parâmetro pra avaliar o UFC 229.   
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violento125. Isto não anula a relação de “tensão/excitação” (NETO, 2016, p. 176) que esta 

modalidade desperta. E, a depender do momento histórico e do público, a violência vai 

despertar, ora uma aversão, ora uma aproximação. 

 

Não é difícil concluir, além disso, que o que os promotores de eventos tenham a 

preocupação de passar uma tensão/excitação agradável para o público. É o que se pode 

chamar de ‘mercado das emoções’. [...] O que deve ser ressaltado no tocante ao MMA 

é que essa tensão/excitação se transforma ao longo do tempo. Nas lutas de vale-tudo, 

há vinte anos, a escassez de regras, o derramamento de sangue e a falta de luvas 

causavam uma tensão/excitação agradável em um público que ainda era restrito a 

praticantes e admiradores de uma prática diferente do MMA atual. O nível ótimo de 

tensão/excitação era outro. Ao objetivar atingir um público maior, as artes marciais 

mistas precisaram adaptar-se a uma sociedade em que o nível de tolerância à violência, 

advindo de um processo civilizador de longo prazo, é diminuído. Portanto, adaptou-

se. E essa adaptação se materializa nos mecanismos de controle [...] (NETO, 2016, p. 

176).  

 

Com mecanismos materializados nas academias, eventos e mídia, a partir de então, 

temos toda uma construção de um discurso que minimiza a tensão (mantendo a excitação), 

buscando refúgio na regulamentação da modalidade: um tipo de violência “legítima, real e 

simbólica” (CARMO, 2016, p. 13). Indo na mesma linha, nas conclusões das entrevistas da 

pesquisa de Araújo (2016), o MMA é legal, porque “tem regras a serem seguidas e a violência 

pode ser contida”. Algo parecido com a conclusão de que sem regras é briga, é violência; com 

regras, vira esporte e, portanto, independe se distribuo socos e chutes. Na pior das hipóteses, 

temos uma violência legítima. E/ou uma violência controlada legalmente, se resgatarmos o que 

Souza (2012) nos apresentou acima sobre a legislação.  

Mas, o debate ganha novos contornos quando não se limita à violência do ringue, tatame, 

octógono, etc. Ali, apenas o mais visível: 

 

Pôde-se perceber que diversas formas de violência se manifestam no âmbito do UFC, 

entre elas as coerções por meio de contratos unilaterais, os quais tendem a prejudicar 

os atletas, o uso de doping por parcela dos lutadores, as relações obscuras entre o UFC 

e as Comissões Atléticas (CAs) com sentido de preservar os atletas com maior 

expressão na organização, entre outras. Foi possível notar também que boa parte da 

produção acadêmica acerca do MMA e do UFC não costumam abordar estes tipos de 

violência que extrapolam aquelas do tipo interpessoal direta. (NUNES, 2004, p. 05).  
 

 
125 “Compreendidas como manifestações culturais modernas daquilo que os autores descreveram por lutas e artes 

marciais, as ‘modalidades esportivas de combate’ são orientadas pelas decodificações propostas pelas instituições 

esportivas a partir de conceitos como: competição, mensuração, aplicação de conceitos científicos, comparação de 

resultados, regras e normas codificadas e institucionalizadas, maximização do rendimento corporal e 

espetacularização da expressão corporal” (SALVINI, 2017, p. 19). 
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O já citado Carmo (2016) vai ainda mais além: “sua prática reflete uma sociedade 

violenta, na qual o homem (violento por natureza126) encontra um espaço socialmente aceito 

para externalizar suas emoções” (CARMO, 2016, p. 13). 

Mas, se temos um debate que extrapola a área de luta e até mesmo a modalidade em 

si127, temos uma legitimação desta prática na outra face da mesma moeda “produção/consumo”, 

os consumidores: “A agressividade foi apontada como o atributo que a plateia menos associou 

a este esporte, o que gerou a hipótese de que considerar este esporte agressivo configure-se com 

uma visão que apenas de pessoas que nunca tiveram ligação com o MMA” (SIANI, 2017). E 

nas consumidoras:  

 

Os resultados também sugerem que uma mensagem publicitária do patrocinador 

esportivo, com teor de violência, pode impactar positivamente o consumidor do sexo 

feminino, desde que esse tenha uma atitude positiva com relação à modalidade 

esportiva patrocinada e à categoria de produto da marca patrocinadora (OLIVEIRA, 

2014). 

 

Diante deste breve levantamento que trouxemos acima, a síntese que apresentamos se 

utiliza das classificações de violência pautadas por Zizek (2014). O que é “diretamente visível, 

exercida por um agente claramente identificável”, ou seja, a “violência subjetiva” (ZIZEK, 

2014, p. 17), que, na nossa análise, pode ser inicialmente entendida pelas técnicas específicas 

desta modalidade (socos, chutes, projeções, etc.), são legitimadas, legalizadas e aceitas por 

conta de se manter por dentro de regras predeterminadas e conhecidas pelos que praticam estas 

modalidades.  

Ficássemos nesta dimensão, a questão já estaria parcialmente resolvida com o que 

apresentamos acima: a regulamentação da atividade. Mas, o autor nos faz um convite para ir 

além, avançar para o entendimento da “violência sistêmica” (também chamada de objetiva pelo 

autor): “que consiste nas consequências muitas vezes catastróficas do funcionamento regular 

de nossos sistemas econômico e político” (ZIZEK, 2014, p. 17); ou: “estamos falando sobre a 

violência inerente a um sistema: não só da violência física direta, mas também das formas mais 

sutis de coerção que sustentam as relações de dominação e de exploração [...]” (ZIZEK, 2014, 

p. 23-24). Formas naturalizadas e que servem de média para avaliar a violência subjetiva. 

Explicamos com as palavras do autor: 

 

 
126 Entendimento com o qual não nos comprometemos. 
127 E, para nós, pensando na citação de Carmo (2016), extrapola inclusive o processo de formação do ser humano. 

Isso quando trata a violência como algo natural a esta espécie.  
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[...] a violência subjetiva é experimentada enquanto tal contra o pano de fundo de um 

grau zero de não violência. É percebida como uma perturbação do estado de coisas 

‘normal’. Contudo, a violência objetiva é precisamente aquela inerente a esse estado 

‘normal’ das coisas. A violência objetiva é uma violência invisível, uma vez que é 

precisamente ela que sustenta a normalidade do nível zero contra a qual percebemos 

algo como subjetivamente violento. (ZIZEK, 2014, p. 17-18). 

    

 Em nosso caso, este estado normal torna invisível questões consideradas violentas 

como: a violência dos contratos (sustentados no monopólio de uma marca), o doping (NUNES, 

2004), nos treinos, na perda de peso, etc. Neste campo, só algumas pesquisas de nosso 

levantamento apresentaram posicionamento.  

Este estado normal também torna invisível o que caracterizamos como segunda 

expressão de violência na análise do espetáculo no entorno do UFC 229, ou seja, a entrevista 

coletiva onde um dos atletas usou expressões desrespeitosas, racistas e xenófobas contra o 

outro. O que nos alerta para o fato de a aversão aos estrangeiros, o racismo, etc., poder ser nosso 

marco zero, nossa normalidade (não sem contradições).    

Se, numa primeira aproximação ao fato, detectamos facilmente ter o irlandês passado 

dos limites, questiona-se Wilkson (2018, p. 82): “qual o limite do aceitável num esporte em que 

a provocação entre lutadores é incentivada como forma de atrair a atenção do público?”128. 

Sobre isso, o norte-americano Chris Weidman revelou ter sido pressionado pelo manager do 

UFC para provocar o brasileiro Anderson Silva antes do primeiro embate entre os dois: 

 

Segundo Chris Weidman, antes do primeiro confronto contra o Spider129, em julho de 

2013, o presidente do UFC, Dana White, fez bastante pressão para que o americano 

promovesse o evento em Las Vegas com ‘trash talk’130 contra Anderson Silva e, assim, 

impulsionasse as vendas de pacotes de pay-per-view.- (O Dana disse) ‘Você não está 

promovendo a luta. A venda de ingressos não está boa, os números de pay-per-view 

não estão bem’. Eu me senti ansioso porque estava me tornando alguém que não estou 

acostumado a ser. Tenho que usar o ‘trash talk’ agora. Odiava essa sensação. ‘Por que 

eu não posso ir lá e lutar e vencer? É o que eu vou fazer. Eu vou vencer esse cara. Isso 

não é suficiente?’ Não foi - disse Weidman no programa ‘Grange TV’, antes de 

completar (COMBATE.COM, 2019a)131. 

 

 
128 Questão colocada ao relatar uma série de provocações entre atletas mulheres, especialmente a provocação de 

uma atleta americana, Angela Magaña, direcionada à atleta brasileira, Cris Cyborg, numa foto que ela postou ao 

lado de crianças com câncer. Após a repercussão negativa, a atleta se desculpou dizendo não saber do contexto da 

foto (WILKSON, 2018, p. 81-82). 
129 Apelido do lutador brasileiro Anderson Silva. 
130 Expressão que significa “conversa fiada”, “falar besteira”.  
131 Cabe pontuar que esta prática, além de não ser exclusiva das relações do UFC, não nasceu com ele. Convidamos 

o(a) leitor(a) a acompanhar os relatos de Mailer (2019) sobre todo o contexto da luta histórica de boxe entre 

Muhammad Ali e George Foreman, no Zaire, em 1974, quando da disputa do cinturão dos pesos pesados. As 

provocações cotidianas, especialmente as proferidas por Ali, guardadas as devidas especificidades e proporções, 

podem ser enquadradas no conceito atual de trash talk. 
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Esta violência Zizek (2014, p. 17) vai chamar de “simbólica” (em outros momentos, de 

violência ideológica):  

 

[...] encarnada na linguagem e em suas formas [...]. Como veremos adiante, esta 

violência não está em ação apenas nos casos evidentes – e largamente estudados- de 

provocações e de relações de dominação social que nossas formas de discurso 

habituais reproduzem: há uma forma ainda mais fundamental de violência que 

pertence à linguagem enquanto tal, à imposição de um certo universo de sentido 

(ZIZEK, 2014, p. 17).        

 

 Já nos é evidente, portanto, que a punição do UFC só atinge a expressão subjetiva e, 

ainda assim, quando realizada fora dos espaços de regulamentação. É o caso da briga 

imediatamente após a luta. Porém, duas questões continuam sem respostas: por que a violência 

subjetiva praticada no UFC 223 (o ataque ao ônibus dos atletas) não recebeu punição por parte 

do UFC? Por que as declarações explicitamente racistas e xenófobas de McGregor (que aqui 

podemos caracterizar como simbólicas e, até mesmo, subjetivas), ainda que naturalizadas pela 

normalidade garantida pela violência sistêmica, não levaram a nenhum tipo de punição, ou, pelo 

menos, a um pedido de retratação? 

Talvez, aqui, na análise da mercadoria em questão (MMA por dentro do UFC), 

encontremos pistas para responder todos os questionamentos.  

Como já anunciamos, trata-se de uma mercadoria bastante valiosa para além indústria 

da cultura corporal. Além de se valorizar enquanto mercadoria (e realizar outras tantas), tem 

caráter universal e alta velocidade de recomposição do tempo de rotação do capital – do que 

ainda falaremos. 

Por tudo isso, percebemos que a violência subjetiva expressa no ataque ao ônibus, nas 

ofensas na entrevista coletiva e na tentativa de agressão na pesagem serviram de combustível 

para a venda da violência subjetiva central (e regulamentada): o combate entre o russo Khabib 

Nurmagomedov e o irlandês Conor McGregor. É o “mercado das emoções”, como já citado por 

Neto (2016, p. 176).  Prova disso é o já citado sucesso de vendas do evento.  

Enfim, quando realizamos uma primeira aproximação ao fenômeno da violência no 

UFC, concluímos que o limite do tolerado teria a ver com o que é regulamentado. Conclusão 

insuficiente por não responder porque as expressões de violência, como o ataque ao ônibus e as 

ofensas realizadas por fora do regulamentado, não tiveram punições como consequência. 

Para responder estas questões, realizamos uma segunda aproximação. Desta vez, tendo 

o debate da mercadoria enquanto parâmetro. E aqui, ao julgar o sucesso de vendas do evento, 

percebemos que o limite do tolerado tem a ver com o que ele possibilita de venda da mercadoria 
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em questão. Bastante sintomático é o fato de a única punição aplicada ao conjunto de cinco 

episódios de violência descritos ter sido na expressão de violência subjetiva (a briga), que 

ocorreu ao final do evento, lembrando que a luta principal – entre Khabib e McGregor – fechou 

o mesmo. Ou seja, fechou um ciclo de reprodução de alguns capitais. E a briga ocorreu após 

este desfecho, quando já não era mais “necessária”. Antes, quebra-quebra no ônibus, ofensas 

racistas e xenófobas e tentativa de agressão na pesagem parecem compor o ciclo de produção, 

circulação e troca da mercadoria do UFC. Logo, uma violência desejada.  Portanto, a imensa (e 

intensa) troca de mercadorias e todas suas minúcias é um parâmetro a ser entendido para 

determinar o que pode e o que não pode, o bom ou ruim, os limites, etc.  

É esta relação de tensão/excitação que impulsiona, ou não, a venda das mercadorias e 

serve de parâmetro para decidir qual expressão de violência é limitada, tolerada e qual é 

desejada. Não existe uma fórmula predeterminada que indique qual o limite entre o aceitável 

ou não, mas este depende, como vimos acima, do público, do tempo histórico, da 

regulamentação, da qualidade da mensagem publicitária, mas, fundamentalmente, dos 

parâmetros da lógica das mercadorias. 

 

2.2.4 Uma mercadoria mundial de rápido tempo de rotação do capital 

 

Fecharemos este subcapítulo apresentando duas características do MMA/UFC que, 

como já citamos, atendem mais efetivamente às necessidades dos investidores, daqueles que 

em todo o processo, desde sua concepção até sua avaliação/desfecho, objetivam a extração de 

mais-valia; para eles, esse o valor-de-uso da mercadoria. As propriedades materialmente 

inerentes da mercadoria até despertam desejos de consumidores comuns. Mas, não o fazem sem 

que objetivamente atendam às demandas dos que buscam na produção e circulação das 

mercadorias atingir níveis progressivos de excedente de valor.   

Quando nos referenciamos na forma como Marx tratou o tempo de rotação do capital, 

temos: 

 

Vimos que o tempo total de circulação de um dado capital é igual à soma de seu tempo 

de curso e seu tempo de produção. É o tempo transcorrido desde o momento em que se 

desembolsa o valor do capital numa determinada forma até o momento em que o valor 

do capital em processo retorna a seu ponto de partida, em sua mesma forma inicial. 

(MARX, 2014, p. 235).  
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Transformando em estágios132, divide em: 

 

Primeiro estágio: O capitalista aparece no mercado de mercadorias e no mercado de 

trabalho como comprador; seu dinheiro se converte em mercadoria ou passa pelo ato 

de circulação D-M. 

Segundo estágio: O capitalista consome produtivamente a mercadoria comprada. Ele 

atua como produtor capitalista de mercadorias; seu capital passa pelo processo de 

produção. O resultado é uma mercadoria de valor maior que seus elementos de 

produção. 

Terceiro estágio: O capitalista retorna ao mercado como vendedor; sua mercadoria é 

transformada em dinheiro ou passa pelo ato de circulação M-D (MARX, 2014, p. 

107). 

  

Antunes (2018), também importando este debate, nos oferece algumas sínteses, 

apresentando que o ciclo completo é constituído de “produção, consumo, distribuição, 

circulação ou troca” (ANTUNES, 2018, p. 39). Quanto mais rápida a rotação completa deste 

ciclo, melhor para o capital:   

 

[...] quanto mais próximo de zero se torna o tempo de circulação do capital, tanto 

maiores se tornam a produtividade e a produção do mais-valor, uma vez que o tempo 

de circulação do capital pode limitar ou agilizar o tempo de produção e, portanto, 

aumentar ou diminuir o processo de produção do mais-valor (ANTUNES, 2018, p. 

43). 

 

 Como já abordamos de formas diferentes, o que vai caracterizar a produção capitalista 

é a “valorização constante do valor adiantado, seja este valor desembolsado em sua forma 

independente, isto é, na forma dinheiro, seja em mercadoria, caso em que sua forma-valor 

possui apenas independência ideal no preço das mercadorias adiantadas” (MARX, 2014, p. 

235).  

Uma das “fotos” possíveis133 deste movimento é aquele representado na relação D-D´, 

forma rápida de mostrar a valorização do valor D desembolsado e o retorno do capital à forma-

dinheiro, depois de ter passado pelo processo de produção (MARX, 2014, p. 235). D´, portanto, 

é o D inicial, adiantado, acrescido da produção de mais-valor. 

Seguindo, portanto, com esta “foto”, não basta apenas um ciclo completo: D-M-D´ 

(onde D é o capital primitivo, M a mercadoria e D´ o dinheiro preteritamente investido, 

acrescido de um valor a mais)134. O acréscimo de D poderia ter sido utilizado para usufruto 

 
132 Ao discutir o ciclo do capital monetário (MARX, 2014, p. 108).  
133 O mesmo autor, no mesmo debate, trabalha com outras formas de expressão deste movimento. Por exemplo, 

M-M´. Nesta fórmula, a forma-valor é expressa pelo capital-mercadoria (MARX, 2014, p. 236). 
134 Resultado do processo de produção. A fórmula mais completa poderia ser expressa em D-M (dividido em meios 

de produção e força de trabalho) -P (produção)-M´-D´.  
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pessoal de quem o detém, ou seja, usado como renda: comidas, moradia, festas, viagens, roupas, 

bebidas, etc. Contudo, para se estabelecer enquanto produção capitalista, este D´precisa retornar 

para a produção (não sem que possibilite o usufruto pessoal) a fim de gerar um novo ciclo; ou 

seja, retorna ao ponto de partida para iniciar um novo ciclo. O que acima foi caracterizado como 

“Primeiro estágio”. Quanto mais rápido todo o ciclo, mais rápida a capacidade de produção de 

valor, logo, mais rápida a recomposição daquilo que caracteriza o modo de produção capitalista. 

Algumas observações de Marx (2014) são necessárias antes que façamos uma imersão 

em nosso objeto específico de estudo. Para que este retorno (D´) se efetive, estando abstraídas 

demais condições, todo o D inicial adiantado deve retornar ao investidor, acrescido da mais-

valia gerada. Porém, isso implica pensar os capitais de forma específica. De um lado, temos o 

capital fixo, de outro o capital flexível. No primeiro caso, o valor adiantado, embora entre por 

inteiro na produção, possibilita retorno de forma fracionada. Essa a característica dos prédios e 

máquinas. Já o capital flexível possibilita o retorno de forma completa, ou seja, tudo que foi 

adiantado na produção, retorna por inteiro a cada ciclo. É o caso da força de trabalho, das 

matérias primas e materiais auxiliares. Logo, esse retorno – D´– só é completo quando o valor 

do capital fixo adiantado retorna ao seu investidor; o que, como vimos acima, acontece de forma 

mais demorada quando comparado ao capital flexível. Assim, temos rotações diferenciadas no 

que diz respeito a tempo e quantidade. Por fim, como nos lembra o autor, por dentro do 

movimento completo de rotação do capital fixo, acontecem várias rotações de capital flexível, 

logo de mais-valia. Assim, antes mesmo de completar todo o circuito do capital fixo, o 

investidor pode ter o retorno do seu investimento. Porém, só com o término do ciclo do capital 

fixo, mais longo, para que o investidor tenha a exata noção de quanto de retorno obteve com 

seu investimento (MARX, 2014, p. 235-448).        

E, aqui, nossa mercadoria luta corporal é eficientíssima. A título de comparação: se 

citarmos de novo o intervalo de tempo das primeiras edições do UFC, teremos, em média, 

intervalos de até 6 meses entre elas. Tempo que vai diminuindo com o passar dos anos, como 

apresentado abaixo: 
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Quadro 1: Quantidade de eventos por ano 

ANO QUANTIDADE DE 

EVENTOS 

ANO QUANTIDADE 

DE EVENTOS 

1993 1 2006 18 

1994 3 2007 19 

1995 4 2008 20 

1996 5 2009 20 

1997 5 2010 24 

1998 3 2011 27 

1999 6 2012 32 

2000 6 2013 33 

2001 5 2014 47 

2002 7 2015 41 

2003 5 2016 42 

2004 4 2017 39 

2005 10 2018 39 

Fonte: Elaboração própria a partir de UFC (2019). 

 

Com poucas oscilações, temos um processo progressivo que vai desde um até quarenta 

e sete eventos por ano. Se, no início, tivemos intervalos de até seis meses entre um evento e 

outro, na segunda década do presente século, temos diferença de uma semana. Na atualidade, o 

UFC produz anualmente “[...] mais de 40 eventos ao vivo, que constantemente lotam algumas 

das mais prestigiadas arenas do planeta” (UFC, 2019).  

Ou seja, no que tange à velocidade de recomposição do ciclo completo de produção 

capitalista, ou das rotações do capital flexível, nossa mercadoria tem se aproximado ao 

pronunciado “mais próximo de zero” (ANTUNES, 2018, p. 43), potencializando um novo ciclo 

quase que imediato.  

Aqui, precisamos expor resultados de uma análise que, utilizando-se da teoria marxiana 

como instrumento de análise, o faz sobre uma mercadoria que é própria do nosso tempo.  

Tomando de novo o UFC 229 como parâmetro, nesta edição, tivemos a realização de 13 lutas; 

logo, 26 atletas entraram no octógono, de um total de 644 contratados(as) à época. Nisso, 

estamos tomando a edição do evento como momento final de um ciclo de produção, ainda que 

de capital flexível. A performance destes(as) 26 atletas e a venda do evento possibilitam o 

retorno de uma parte do capital total investido, acrescido da mais-valia extraída. Ou seja, a 
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edição do evento é o momento onde M – a mercadoria MMA- é metamorfoseada em D´- 

dinheiro inicialmente investido, acrescido de um novo valor, um valor criado (M´-D´). Sendo 

coerente com o que acabamos de expor da teoria marxista, talvez sejam necessários alguns 

eventos para que o D adiantado retorne para essa mesma condição, mas já com o acréscimo da 

mais-valia. Ou seja, o D´.  

Os(as) 618 atletas que não lutaram neste evento não estão, por isso, apartados da 

produção da mercadoria. Apenas, aqui, o capital investido aparece numa forma diferente. Está 

em processo de produção. Este capital, “percorre diferentes formas de existência durante seu 

ciclo” (MARX, 2014, p. 235). Como veremos mais à frente, a imprevisibilidade dos contratos 

impõe que estes estejam prontos para entrar no octógono a qualquer momento e oferecer sua 

cota parte na nova alteração da forma do valor. Outra particularidade a se destacar é o papel 

cumprido pelo conjunto das inovações tecnológicas, muitas das quais não estavam 

suficientemente desenvolvidas em 1993, data do primeiro evento do UFC.  

Em 1993 (ainda enquanto “estilo versus estilo”), diante do desenvolvimento das forças 

produtivas materiais à época, uma parte dos consumidores consumiam a luta in loco, no 

momento de sua produção. Outra parte teria que esperar toda uma produção e trânsito das fitas 

cassete para poder acessar o conteúdo e algum tempo depois de sua produção. Hoje, além do 

consumo in loco, a transmissão simultânea via canais pay per view faz a luta chegar a muito 

mais apreciadores(as) de forma imediata. Ou seja, o consumo individual que se dá no ato final 

da produção, além de maior, é mais rápido. A mudança de forma-capital pode acontecer mais 

rapidamente135. Logo, o ciclo completo (ou ciclos parciais de capital flexível) se fecha e reinicia 

cada vez mais rápido.  

Temos, também, a existência de meios de transporte desenvolvidos que podem deslocar 

pessoas e equipamentos de forma acelerada. Além do fato de termos atletas contratados(as) em 

37 países diferentes, o que permite montar um card de um evento com atletas que estejam mais 

próximos(as) da sede do evento. A distância entre adiantamento, produção, consumo e novo 

ciclo se encurta progressivamente. O somatório destas condições permite que o ciclo reinicie 

em locais distintos, buscando novos mercados. Exemplos não nos faltam. Façamos um recorte 

representativo:  

 

 

 
135 Pensando que um possível “atacadista”, aquele que compra o evento de uma só vez, que realiza um consumo 

produtivo, tem um retorno mais rápido dos consumos individuais, podendo investir em um novo ciclo quase que 

de forma imediata.  
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Quadro 2: Representação do ciclo de produção/circulação de uma mercadoria mundial 

Edição Data País 

UFC 228: Woodley vs. Till 08 de setembro de 2018 USA (Texas) 

UFC Fight Night: Hunt vs. Oliynyk 15 de setembro de 2018 Rússia (Moscovo) 

UFC Fight Night: Santos vs. 

Anders 

22 de setembro de 2018 Brasil (São Paulo) 

UFC 229 6 de outubro de 2018 USA (Nevada) 

UFC Fight Night: Volkan vs. 

Smith 

27 de outubro de 2018 Canadá (New Brunswick) 

UFC 230: Cormier vs. Lewis 3 de novembro de 2018 USA (NY) 

UFC Fight Night: Korean Zombie 

vs. Rodríguez 

10 de novembro de 2018 USA (Colorado) 

UFC Fight Night: Magny vs. 

Ponzinibbio 

17 de novembro de 2018 Argentina (Buenos Aires) 

UFC Fight Night: Blaydes vs. 

Ngannou 2 

24 de novembro de 2018 China (Pequim) 

The Ultimate Fighter: Heavy 

Hitters Finale 

30 de novembro de 2018 USA (Nevada) 

UFC Fight Night: dos Santos vs. 

Tuivasa 

1 de dezembro de 2018 Austrália (Adelaide) 

UFC 231: Holloway vs. Ortega 8 de dezembro de 2018 Canadá (Ontario) 

Fonte: Elaboração própria a partir de UFC (2019). 

 

Fato que seria representativo fosse qualquer recorte que escolhêssemos.  

Isso nos alerta para a necessidade de discutir, em conjunto com o ciclo completo (ou 

parcial) de produção, a questão de termos uma mercadoria de expressão mundial. Explicamos! 

A maior fonte de receita, o pay per view, nos ajuda a pensar esta enquanto uma mercadoria 

mundial. Quando usamos o mesmo intervalo de tempo que acima usamos para mostrar o 

espaçamento entre as edições I e IV, encontramos o já citado aumento nas vendas pay per view, 

acima de 200%. Já, depois da realização do “The Ultimate Fighter” (janeiro de 2005), os 

eventos de combate dificilmente ficaram abaixo das 300 mil vendas de pay per view 

(configurando quase que 75% do faturamento do UFC). Hoje, são 1,1 bilhão de residências que 

assistiram aos eventos.  

Sucesso que podemos creditar para esta mundialização do UFC. Falamos de uma marca 

que já se fez presente, com eventos, em mais de 165 países e territórios, em 40 línguas diferentes 

https://pt.wikipedia.org/wiki/UFC_228:_Woodley_vs._Till
https://pt.wikipedia.org/wiki/UFC_Fight_Night:_Hunt_vs._Oliynyk
https://pt.wikipedia.org/wiki/UFC_Fight_Night:_Santos_vs._Anders
https://pt.wikipedia.org/wiki/UFC_Fight_Night:_Santos_vs._Anders
https://pt.wikipedia.org/wiki/UFC_229
https://pt.wikipedia.org/wiki/6_de_outubro
https://pt.wikipedia.org/wiki/2018
https://pt.wikipedia.org/wiki/UFC_Fight_Night:_Volkan_vs._Smith
https://pt.wikipedia.org/wiki/UFC_Fight_Night:_Volkan_vs._Smith
https://pt.wikipedia.org/wiki/27_de_outubro
https://pt.wikipedia.org/wiki/2018
https://pt.wikipedia.org/wiki/UFC_230
https://pt.wikipedia.org/wiki/3_de_novembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/2018
https://pt.wikipedia.org/wiki/UFC_Fight_Night:_Korean_Zombie_vs._Rodr%C3%ADguez
https://pt.wikipedia.org/wiki/UFC_Fight_Night:_Korean_Zombie_vs._Rodr%C3%ADguez
https://pt.wikipedia.org/wiki/10_de_novembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/2018
https://pt.wikipedia.org/wiki/UFC_Fight_Night:_Magny_vs._Ponzinibbio
https://pt.wikipedia.org/wiki/UFC_Fight_Night:_Magny_vs._Ponzinibbio
https://pt.wikipedia.org/wiki/17_de_novembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/2018
https://pt.wikipedia.org/wiki/UFC_Fight_Night:_Blaydes_vs._Ngannou_2
https://pt.wikipedia.org/wiki/UFC_Fight_Night:_Blaydes_vs._Ngannou_2
https://pt.wikipedia.org/wiki/24_de_novembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/2018
https://pt.wikipedia.org/wiki/The_Ultimate_Fighter:_Heavy_Hitters_Finale
https://pt.wikipedia.org/wiki/The_Ultimate_Fighter:_Heavy_Hitters_Finale
https://pt.wikipedia.org/wiki/30_de_novembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/2018
https://pt.wikipedia.org/wiki/UFC_Fight_Night:_dos_Santos_vs._Tuivasa
https://pt.wikipedia.org/wiki/UFC_Fight_Night:_dos_Santos_vs._Tuivasa
https://pt.wikipedia.org/wiki/1_de_dezembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/2018
https://pt.wikipedia.org/wiki/UFC_231:_Holloway_vs._Ortega
https://pt.wikipedia.org/wiki/8_de_dezembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/2018


60 
 

(UFC, 2019)136. Único continente que não se realizou evento do UFC, até o fechamento deste 

texto, foi a África, embora tenha entre seus atletas contratados alguns africanos. No tempo em 

que o público consumidor não se restringe ao presente no estádio, pelo contrário, cresce 

vertiginosamente através das transmissões simultâneas, este é um detalhe que, do ponto de vista 

econômico, é residual.   

Um exemplo da disposição da marca em alcançar os quatro quadrantes do mundo, 

podemos encontrar na criação de categorias de peso para satisfazer um público específico. Uma 

dessas criações, já citamos quando tratamos da inserção das mulheres no UFC: o peso palha 

como forma de expandir o número de atletas e, especialmente, público consumidor.  

Outro exemplo serve para absorver um público de grandes dimensões e muito exigente 

por conta de sua tradição com as lutas corporais: “A estratégia para Índia e China é a mais 

agressiva. Em 2012, a Zuffa estreou em seus torneios a categoria peso-mosca, com limites de 

57 quilos. A medida visa contemplar diretamente os lutadores asiáticos, tradicionalmente mais 

leves” (AWI, 2012, p. 296). E tantos outros exemplos de estratégias que não fariam mais do 

que reforçar a ideia presente no que acima apresentamos. Trata-se de uma síntese entre a rápida 

recomposição do ciclo do capital e mundialização da marca. O UFC se apresenta ao mercado 

com um grande potencial para estes objetivos. 

 

2.2.5 Capacidade de realizar o valor de outras mercadorias. 

 

Parte importante deste capítulo é a exposição literal e direta de uma parte de nossa tese 

de trabalho, ou seja, a exposição dos argumentos e dados que caracterizam o MMA 

desenvolvido por dentro do UFC como uma mercadoria útil no processo de realizar o valor do 

capital de tantas outras, sejam elas, como já abordamos, diretamente ligadas à prática de lutas, 

ou não.  

No capítulo 6 do livro II de O Capital, Marx expõe os resultados dos seus estudos sobre 

“Os custos de circulação” (MARX, 2014, p. 235). Nos nossos estudos, entendemos que aqui 

teríamos pistas importantes para entender esta utilidade do MMA em realizar o valor de outras 

mercadorias. 

Falamos em pistas já que, por motivos óbvios, não se debruçou Marx sobre a relação de 

patrocínio. Relação que, neste caso específico, são cumpridas pelo MMA. Ou seja, mais uma 

 
136 Com sede em Las Vegas e uma rede de funcionários espalhada pelo mundo (UFC, 2019). 
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vez, expomos os resultados de nossas investigações particulares sustentadas pela teoria 

marxista. 

Tratando do nosso objeto específico, apresentaremos um resumo do que conseguimos 

levantar sobre a quantidade de produtos, dos mais variados ramos de produção/consumo, que 

têm como parte de sua cadeia produtiva, nos momentos de circulação, a realização do valor 

potencializada pelo MMA/UFC, fenômeno, no século XXI, possibilitado pela “[...] intersecção 

crescente entre os diversos setores da produção (indústria, agricultura e serviços)” (ANTUNES, 

2018, p. 39). Ainda segundo o mesmo autor e página: “[...] esses setores são cada vez mais 

controlados e totalizados pelo capital, que os converte em mercadorias”. 

Vimos que um dos primeiros idealizadores do UFC, Art Davie, era um publicitário 

contratado por uma empresa mexicana de cerveja. Sua missão: “[...] encontrar um esporte que 

merecesse um bom patrocínio. Deveria ser uma modalidade radical, voltada para jovens, de 

preferência algo surpreendente.”. (AWI, 2012, p. 88). Logo, esta capacidade de realização do 

valor do capital de outros produtos, em que pese as diferenças de tempo, já estava presente 

desde os primeiros eventos do UFC.    

Avaliamos que, no atual grau de desenvolvimento da relação, não nos é possível pensar 

estas duas cadeias de forma separada. Acontecem de forma integrada, uma determinando a 

outra: “É interessante notarmos que, diferentemente de uma autopromoção convencional, onde 

o sujeito promove a si mesmo, ocorre com o UFC um processo um pouco diferente, uma espécie 

de promoção casada” (ALVAREZ, 2013, p. 101).  

Falamos de mercadorias próprias da prática direta da luta, de mercadorias relacionadas 

e ainda de mercadorias que, para determinado discurso da saúde, nada teriam a ver com a 

prática: as já citadas bebidas alcoólicas talvez sejam um interessante exemplo. Isso nos ajuda a 

pensar na infinidade de produtos que podem ter suas vendas (tanto no atacado quanto no varejo) 

impulsionadas pela relação com a luta corporal MMA. Alguns dados podem nos ajudar a 

elucidar esta relação. 

Temos um conjunto de produtos que expuseram sua marca no UFC 229, descrito neste 

capítulo: ramo das bebidas alcoólicas, o ramo automobilístico, jogos eletrônicos, apostas online, 

cassinos, telefonia móvel, transporte aéreo, cartoon, nutrição, vestuário e equipamento 

esportivo e canais esportivos.  

Nas suas pesquisas, Grespan (2014, p. 19) cita outras tantas marcas: “Procter e Gamble 

(Gilete), Burger King, Sky TV, Budweiser, Ford, Harley-Davidson, Camisarias Colombo, 

Unilever, Volkswagen, TNT Energy Drink, Head e Shoulders, Integralmédica, Tapout e Bony 

Açaí.   
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Acrescentamos a pesquisa do já tão citado Awi (2012. P. 20), que nos dá mais exemplos 

concretos de mercadorias com venda potencializada ao aproximar suas marcas da imagem do 

UFC: “produtos de ginástica, roupas, videogames, bonecos, DVD´s, cartão de crédito, livros e 

revistas”.   

Já Guimarães (2014, p. 12) nos apresenta os equivalentes gerais destas relações, citando 

os números totais das vendas de produtos licenciados. Em 2011, US$ 80 milhões no Brasil. No 

mundo, 180 milhões. Em 2013, 270 milhões (brinquedos, vestuários, artigos esportivos, entre 

outros).  

Importantes, também, os dados de Fernandes (2015), ao pontuar que, no Brasil, o UFC: 

 

[...] impulsionou a venda de produtos de marcas como ‘Sky’ (as assinaturas 

aumentaram 54% após o início do canal Combate em março de 2012), ‘P&G’ (três 

meses após relacionar o aparelho de barbear Gillette ao MMA, as vendas cresceram 

30%) e a paulista ‘Marck’ (que vendeu mais de 150 mil produtos entre roupas e 

acessórios, em 2011, com a grife UFC), para citar apenas alguns exemplos 

(FERNANDES, 2015, p. 15). 

 

No ramo televisivo, nos ditos “canais abertos”, acreditamos ser o exemplo da Globo 

bastante representativo, tendo adquirido os direitos de transmissão de algumas lutas do UFC 

em 2011137, após ter ciência do primeiro lugar de audiência da Record quando transmitiu uma 

edição do evento, também em 2011 (CARMO, 2016, p. 29). O canal apresenta números 

interessantes. Um exemplo é o pico de audiência da luta entre o brasileiro Junior Cigano e o 

norte-americano (de origem mexicana) Cain Velasquez, no mesmo ano. Os 16 pontos de 

audiência superaram os 15 da partida do campeonato brasileiro de futebol envolvendo os times 

Palmeiras e Grêmio (GUIMARÃES, 2014, p. 12). 

Nos canais por assinatura, os ditos “fechados”, a realidade não é diferente. 

Especialmente, nos canais da Globosat. O aumento do número de assinaturas do Canal 

Combate138 expressa isso. Dias (2016, p. 16), comparando os anos de 2005 e 2014, indica que 

as assinaturas passaram de 13%, da base da TV por assinatura, para 25%. Isso, segundo o 

mesmo autor, representa um crescimento de 2.965% nas assinaturas. Só no intervalo entre 2010 

e 2014, o aumento foi na ordem de 694% (período em que vários lutadores brasileiros do UFC 

conquistaram cinturões). Percentuais crescentes também são encontrados por Salvini (2017, p. 

29). 

 
137 Venceu uma “queda de braço” com Band, Record e e Rede TV. Comprou os direitos de transmissão em TV 

aberta no Brasil por 18 milhões de reais por um ano de contrato. (CARMO, 2016, p. 29). 
138 Especialista em todo tipo de programa envolvendo as lutas, com destaque para o MMA. 
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Não encontramos números atualizados no site do canal. Em busca aleatória em site de 

busca, o mais próximo da data atual é a matéria de Lopes (2019) que, em 2017, apontava para 

400 mil assinantes no canal. 40 mil a mais do que o ano de 2013, tal qual citado por Guimarães 

(2014). A falta de dados mais atuais não impede completamente que identifiquemos um 

aumento progressivo no número de assinaturas ao longo das duas últimas décadas. 

 Na mídia online, importante veículo de difusão do MMA, temos alguns dados 

interessantes: 

 

A crônica do confronto entre Silva e Sonnen, publicada na internet, foi a matéria mais 

lida da história do site Globo.com, até então, alcançando mais de 1,7 milhão de 

acessos. Já no dia seguinte à luta, a editora do ‘Canal Combate’, no site 

Globoesporte.com, obteve mais de 6,7 milhões de páginas vistas, representando 62% 

do total de acesso do site Globoesporte.com (SPORTV, 2012) (GUIMARÃES, 2014, 

p. 11).      

  

Outro instrumento de veiculação, na mesma mídia, são os cursos online: “Pacotes de 

treinamentos estão on-line no Youtube ou podem ser adquiridos através de assinaturas em sites 

especializados nos treinamentos de Chris Weidman, José Aldo com André Pederneiras ou Jon 

Jones” (ALMEIDA, 2016, p. 358). 

 No campo da sétima arte, temos expressões desta relação. É o que constata Dias (2016, 

p. 30) ao citar o filme “Mais forte que o mundo”, que trata da história do atleta brasileiro, José 

Aldo (lançado em 2016). Podemos acrescentar o filme/documentário sobre outro brasileiro, 

Anderson Silva (ANDERSON SILVA: COMO ÁGUA, 2012). Ainda sobre cinema, Guimarães 

(2014, p. 62) nos dá uma outra contribuição ao tratar da transmissão da luta entre o brasileiro 

Junior Cigano e o norte-americano Cain Velasquez, transmitida em 28 salas de cinema da rede 

Cinemark.  

Embora com poucos dados, o ramo das academias de ginástica também expressa certa 

vantagem nesta relação:  

 

Outros segmentos vinculados às lutas também crescem significativamente. Olhares 

mais atentos identificam a multiplicação do número de academias que oferecem aulas 

de lutas ou artes marciais (FERREIRA, 2013a), ou ainda, e mais direcionado ao público 

feminino, as aulas de MMA fitness (GLOBO ESPORTES, 2012), nas quais inexiste o 

contato físico entre as oponentes, utilizado e divulgado por artistas e modelos para 

‘manter a forma’ (SALVINI, 2017, p. 29). 

 

Quando avaliamos esse ramo, o das academias de ginástica, especialmente quando 

vinculado ao nome de uma das maiores estrelas da história da franquia, o brasileiro Rodrigo 

“Minotauro” Nogueira, temos um exemplo representativo:  
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Hoje, a Team Nogueira possui o título de ser uma das maiores redes de academias de 

artes marciais do mundo, devido à aposta na inovação que proporciona no mercado 

ao trazer o método de treinamento de atletas profissionais para pessoas comuns. Além 

disso, a academia desenvolve programas especiais como o TN Kids, voltado para as 

crianças que querem aprender valores como ‘disciplina, bom comportamento e 

respeito’. Os programas criados pela Team Nogueira é o Ladies Camp, com prática 

de exercícios específicos para mulheres que desejam aprender MMA139, técnicas de 

defesa pessoal ou que não se sentem à vontade em academias comuns (ALVES, 2015, 

p. 58-59)140. 

 

Fechando este levantamento, retomaremos o debate sobre a criação do monopólio na 

produção de artigos esportivos específicos para o UFC em parceria com uma marca esportiva 

mundial. Assim, o site oficial da empresa divulgou a parceria: 

 

Em julho de 2015, o UFC apresentou a primeira Política de Equipamento do Atleta e 

o KIT de Luta do UFC. O vestuário criado em parceria com a Reebok, fornecedora 

exclusiva do UFC no mundo, foi criado para melhorar ainda mais a aparência da 

marca e oferecer aos atletas equipamentos de alta qualidade desenvolvidos 

especificamente para lutadores de MMA. (UFC, 2019). 

 

No site oficial da marca, no Brasil, temos (na seção Combate), ao todo, 20 produtos 

sendo vendidos: 12 tipos de roupas (bonés, camisetas e regatas, moletons e casacos, calças e 

leggings) e acessórios (bandagens e, de novo, bonés)141 (REEBOK, 2019). 

As vantagens do novo contrato são citadas a seguir: 

 

[...] o UFC assinou um contrato de exclusividade no valor de 70 milhões de dólares 

com a marca de artigos esportivos Reebok, o qual está previsto para durar até 2021. 

A partir desse feito, os lutadores e lutadoras e suas comissões técnicas recebem kits 

de uniformes da marca, sendo obrigados a utilizá-los durante os eventos oficiais do 

UFC (coletiva de imprensa, treino aberto, pesagem oficial e no dia da luta). Além dos 

kits, os lutadores e lutadoras receberão um patrocínio específico em decorrência de 

seu histórico na modalidade. Tal decisão modifica a forma de como as academias e 

equipes se mostram para o universo das lutas, pois, ao contrário dos uniformes 

anteriores, repletos de patrocinadores, agora somente terão a marca Reebok. ‘O novo 

contrato também permitiu ao UFC ter uma transmissão de tv mais ‘clean’ sem que os 

atletas estivessem utilizando os tradicionais uniformes como macacão de formula-1, 

com dezenas de marcas poluindo sua transmissão (SALVINI, 2017, p. 190-191). 

 

 
139 O que reforça nosso entendimento, apresentado neste mesmo capítulo, de ser o MMA uma modalidade de luta 

corporal.  
140 “Segundo informações publicadas no site da Team Nogueira, os valores de investimento e retorno financeiro 

sobre as academias estão divididas em três modelos: Studio – com investimento inicial de R$180mil e retorno 

R$50mil ao mês; Gym com investimento inicial de R$1milhão e retorno R$150mil ao mês; e Flag - com 

investimento inicial de R$1.8milhão e retorno R$220mil ao mês” (ALVES, 2015, p. 58). 
141 Em sites de vendas aleatórios, encontramos a venda da luva da mesma marca.  
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Segundo Dana White, “[...] esta associação tornaria o evento ainda mais 

profissionalizado e traria uma série de vantagens financeiras aos lutadores da organização” 

(LISE, 2018, p 172-173). Já, para Lorenzo Fertitta, à época um dos donos do UFC: 

 

[...] esta parceria tendia a beneficiar todos os envolvidos. A Reebok obteria as 

vantagens de ser a única fornecedora de material esportivo dos eventos, aumentando 

consideravelmente a exposição da marca em um novo nicho de mercado em ascensão, 

tendo-se como parâmetro o crescimento exponencial do UFC pelo mundo. A 

organização do UFC teria a prerrogativa de receber porcentagens de produtos 

licenciados comercializados em quaisquer das 1.500 lojas da Reebok, ou 

revendedores autorizados da marca espalhados pelo mundo, aumentando 

substancialmente suas receitas (Russio, 2014). Além disso, parte da renda obtida com 

as vendas de produtos com a marca Reebok/UFC seria destinada para a organização 

não governamental (ONG) Fight for Peace150, sediada em Londres. [...]. Os 

dirigentes do UFC, na época do anúncio da parceria, assumiam o compromisso de 

repassar boa parte dos valores aos lutadores. Segundo Lorenzo Fertitta, ‘Estamos 

muito orgulhosos de conseguir distribuir a grande maioria, senão todo o valor que 

conseguirmos para os atletas’ (Fertita In Russio, 2014, s/p). Entretanto, nenhum 

dirigente da organização se pronunciou objetivamente quanto aos valores que 

envolviam este contrato, ou mesmo qual porcentagem e de que maneira as verbas 

seriam repassadas aos atletas142. Ao ser perguntado se os lutadores do UFC teriam 

sido consultados sobre esta nova situação, Dana White afirmou que ligou para alguns 

deles explicando detalhadamente as mudanças vindouras e, segundo ele, todos 

aprovaram as novas diretivas (LISE, 2018, p. 173). 

  

Todo este entusiasmo não parece ter atingido completamente os atletas. É o que 

constatam as pesquisas de Dias (2016, p. 39, 54) e Lise (2018, p. 176). A insatisfação se explica 

na impossibilidade de os(as) atletas exporem as marcas dos patrocínios particulares nos dias 

que envolvem o evento, quando a exposição é mais intensa. Justamente neste momento, os 

patrocínios que ajudam a manter os atletas nos intervalos entre lutas não podem ser expostos. 

Mas este é um tema para aprofundarmos quando do capítulo que tratará da força de trabalho 

dos(as) atletas.     

O que apresentamos, por ora, é que, dois anos depois desta parceria, Siani (2017) 

identificou a Reebok como uma das marcas favoritas dos organizadores de eventos de MMA143. 

Os limites de tempo de uma pesquisa de doutorado nos impedem de desatar todos os “nós” 

destas relações, apresentando-as nos seus mínimos detalhes. Cada uma destas tem sua cadeia 

própria. Assim, o que tentamos sintetizar aqui é o fato de o UFC já ser parte de cadeias mais 

amplas, realizando o valor de suas mercadorias, caso da Reebok. 

 
142 Descobriu-se que o contrato, com duração prevista de seis anos, envolvia um montante de 70 milhões de dólares 

e que a maioria do elenco do UFC receberia o valor de 2,5 mil dólares por participação em cada evento, com 

algumas progressões (COMBATE.COM, 2015). Atletas com mais de 21 lutas e os campeões de cada categoria de 

peso teriam um retorno financeiro de maior monta (LISE, 2018, p. 173). 
143 Em conjunto com a Nike, Coca Cola, Banco do Brasil e Honda (SIANI, 2017). 
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 Estas relações ajudaram a alçar o UFC ao patamar de marca esportiva mais valiosa dos 

Estados Unidos, como já citado na introdução: 

 

A marca esportiva mais valiosa dos Estados Unidos para 2011 não é o basquete, o 

beisebol ou o futebol americano. Enquete anual realizada pela empresa de marketing 

esportivo Turnkey Sports elegeu o Ultimate Fighting Championship, ou UFC, como 

a campeã. Com renda média de 70 milhões de reais por noite, o evento superou ligas 

como NBA (de basquete), NFL (de futebol americano) e X-Games (evento de esportes 

radicais) (VEJA, 2010)144.  

 

Abaixo, apresentamos um quadro resumido do que conseguimos absorver em nossos 

estudos sobre a ampla cadeia produtiva de que participa o UFC. Pelo que vimos, temos o ramo 

dos equipamentos esportivos, roupas, nutrição, hoteleiro (cassinos), revistas (cartoons) bebidas 

(alcóolicas e energéticos), mídia (online e offline – aberto e fechado), automobilístico, cinema, 

fitness, financeiro e games. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
144 “Com os resultados obtidos pelas ligas em 2010, 110 executivos americanos estudaram qual o evento esportivo 

mais cresceu e qual está mais bem preparado para começar 2011. O UFC liderou o primeiro índice com 20% dos 

votos, e o segundo com 29%” (VEJA, 2010). 

https://veja.abril.com.br/noticia/esporte/ufc-em-numeros
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Quadro 3: Relação do UFC com demais marcas 

 MARCA RAMO 

 Reebok, Camisarias Colombo, Tapout, Marck e Nike Vestimenta 

 P3 Portable Protein Packs (suplementação proteica), 

Burger King, Integralmédica, Coca Cola e Bony Açaí 

Nutrição (convencional e 

esportiva) 

 Cinemark Cinema 

 Cerveza Modelo (cerveja), Nemiroff (vodca) e Proper 

No Twelve (whisky), Budweiser, TNT Energy Drink, 

Monster Energy (bebida energética). 

Bebidas (alcóolicas e 

energéticos) 

 BT sport (canal esportivo), Sky TV, Globo, Globo.com, 

Canal Combate (Globosat), Youtube.  

Mídia (online e offline – aberto e 

fechado) 

UFC Autozone (Peças e acessórios automotivos), Toyotires 

(fabricantes de pneus) e Harley Davidson (fabricantes 

de motos), Ford, Honda, Volkswagen.  

Automobilístico 

 San Manuel Cassino. Hoteleiro (cassinos) 

 Overlord. Revistas (cartoons) 

 Team Nogueira. Fitness 

 WME/IMG e Banco do Brasil. Financeiro 

 EA Sports - Notorious Edition. Games 

 Metro by T Mobile. Telefonia 

 Air-asia (aéreo). Transporte 

 Procter e Gamble (Gilete), Head e Shoulders. Estética/higiene pessoal 

 Parimatch (apostas online). APOSTASONLINE. Apostas 

 Unilever, P&G.145 Bens de consumo 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Fechando este tópico e o capítulo, temos uma parte importante de exposição de nossa 

tese de trabalho. O que expusemos, acima, foi a parte mais visível da relação entre o MMA 

produzido pelo UFC e outras marcas, potencializando a realização do valor destas últimas. Ou 

seja, expusemos o produto final desta relação. Esta é uma capacidade proveniente das 

propriedades materialmente inerentes do MMA/UFC: ser um produto próprio do 

entretenimento e espetáculo, imprevisível, forma de exposição de uma violência controlada e 

desejada, de alcance mundial e de rápido tempo de rotação do capital. 

 
145 Atuam em vários ramos: alimentos, bebidas, produtos de limpeza e produtos de higiene pessoal. 
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O processo ocultado neste produto, exporemos a partir das já citadas pistas deixadas por 

Marx, quando do seu estudo sobre os custos de circulação: tempo de compra e de venda, 

contabilidade, dinheiro, o armazenamento, estoque de mercadorias, propriamente dito, e 

transporte (MARX, 2014, p. 209-231). Elegeremos nesta exposição a relação com a Reebok 

enquanto expressão singular. A criação do monopólio no fornecimento de material esportivo 

para o UFC justifica este recorte. 

Ao final do processo de produção de, por exemplo, uma camisa da Reebok146, temos 

uma M´, ou seja, uma mercadoria já “grávida” de mais-valia. Já temos ciência de que esta 

“gravidez” se deu no processo de produção. Mas, para que esta M´ passe da forma-mercadoria 

para a forma-dinheiro, D´, ela precisa entrar na esfera da circulação, ainda que aqui estejamos 

levando em consideração um(a) possível primeiro(a) atacadista que compra a camisa para 

distribuir entre os varejistas147.    

É nesta (e para esta) transição que as características do MMA justificam o investimento 

da Reebok148. Por isso falamos de uma relação de patrocínio. Ela se dá na esfera da circulação, 

na transição entre M´-D´. Se este processo não se realiza o ciclo do capital fica paralisado: 

 

A função de M´ é, agora, a função de todo produto-mercadoria: converter-se em 

dinheiro, ser vendida, percorrer a fase de circulação M-D. Enquanto permanecendo 

imóvel no mercado, o processo de produção fica paralisado. O capital não atua nem 

como criador de produtos, nem como criador de valor. A depender da rapidez com 

que o capital abandone sua forma-mercadoria e assuma sua forma-dinheiro, ou seja, 

de acordo com a celeridade da venda, o mesmo valor de capital atuará, num grau muito 

desigual, como criador de produto e de valor e aumentará ou diminuirá a escala da 

reprodução (MARX, 2014, p. 122). 

 

Isso, quando olhamos para os polos: ou o capital se realiza ou não se realiza. Entre estas 

extremidades, temos um conjunto de mediações. Se M´ não se metamorfoseia completamente 

em D´, ele pode apenas repor o valor de seu capital constante, ou repor o valor do capital total 

adiantado, ou um conjunto de outras mediações. Só se metamorfoseando completamente que 

D´ vai ser a expressão do D adiantado mais a variação possibilitada pelo capital criado na 

produção, a mais-valia (logo: D+d). (MARX, 2014, p. 123)  

Olhando de novo para nosso produto, beneficiaram-se desta relação: a Reebok 

(aumentou a exposição e vendas da marca), os varejistas da Reebok (aumentando 

substancialmente suas receitas), “sobrando” até para a ONG Fight for Peace (com parte da 

 
146 Neste caso, pouca diferença faz se for boné, tênis, bermuda, luva, etc. 
147 O que outrora já foi feito pelo próprio capitalista produtivo individual.  
148 Os já citados US$ 70 milhões, de acordo Lise (2018, p. 173).  
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renda obtida com as vendas de produtos com a marca Reebok/UFC). Benefícios que, por ora, 

nos interessam149.      

Se estamos corretos em nossa análise, os(as) atletas contratados(as) pelo UFC 

participam desta cadeia que enriquece o capitalista individual de uma forma diferente do que 

trabalhadores e trabalhadoras que participam diretamente da produção das mercadorias da 

Reebok; em nosso exemplo, da camisa. Esses, como já sabemos, na produção destes produtos, 

face mais visível da relação, produzem o valor maior do que foi inicialmente investido.      

Já os(as) atletas produzem uma mercadoria que, à rigor, não acrescenta valor algum ao 

produto final da Reebok. Como síntese, participam como “meros custos para a realização do 

valor ou para sua transição de uma forma à outra” (MARX, 2014, p. 228). Por isso, custos de 

circulação. São também chamados de “gastos fortuitos da produção” (MARX, 2014, p. 212). 

Ou seja, relação que se paga com uma parte do “mais-valor ou do mais-produto” (MARX, 2014, 

p. 228) gerado na produção da mercadoria da cadeia principal150. 

Sobre os custos gerados nesta relação improdutiva, a síntese do autor serve tanto aos 

seus estudos quanto aos nossos: 

 

Assim, custos que encarecem a mercadoria sem nada adicionar a seu valor de uso e 

que, do ponto de vista da sociedade, pertencem, portanto, aos faux frais151 da 

produção, podem constituir uma fonte de enriquecimento para o capitalista individual. 

Por outro lado, na medida em que o valor que agregam ao preço da mercadoria não é 

mais do que a distribuição equitativa desses cursos de circulação, estes não perdem 

seu caráter improdutivo (MARX, 2014, p. 217).  

   

Trabalho improdutivo que ajuda a enriquecer individualmente o capitalista, tal qual 

evidenciamos acima nas relações específicas mantidas entre UFC e outras empresas. Sobre isso, 

cabe destacar que estamos tratando de um exemplo específico, o da Reebok, no esforço de 

entender a lógica presente nestas relações. Análises outras devem apanhar as singularidades de 

tantas outras relações. Por exemplo, a relação com a Sky: entre os serviços que oferecem, um 

deles é um canal que trata do MMA, o Canal Combate: que trata de tudo que diz respeito ao 

MMA (e a luta corporal de uma forma geral). 

 
149 De outro lado, beneficiou-se: o UFC (teria a prerrogativa de receber porcentagens de produtos licenciados 

comercializados) e os(as) atletas (o valor de 2,5 mil dólares por participação em cada evento, com algumas 

progressões) (LISE, 2018, p. 173). 
150 O que abre uma linha de análise sobre como esta realização do valor incide sobre a intensificação do trabalho 

de quem (produtivamente) produz a mercadoria.  
151 Gastos fortuitos.  
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E tal qual Marx sinalizou quando dos estudos dos custos de transporte, aqui também 

pensamos que “[...] desempenham um papel importante demais para que não o examinemos 

aqui” (MARX, 2014, p. 228). No nosso caso em específico, esta importância se traduz na 

potencialização da metamorfose das camisas da Reebok saídas da produção (M´- forma-

mercadoria) em dinheiro (D´- forma-dinheiro).  

Ainda sobre esta última citação de Marx, ao final da sua análise, o autor oferece um 

conceito que nos serve no prosseguimento da exposição da tese. Trata de uma “produção dentro 

do processo de circulação e para o processo de circulação” (MARX, 2014, p. 231). É este 

processo de produção que, abstraído desta sua condição de realização do valor, vai nos ajudar 

a encontrar a forma produtiva dos(as) atletas do UFC.         

Mas, para realizarmos a síntese final, apresentaremos antes mais um movimento desta 

engrenagem: o valor-de-troca do MMA, tema do próximo tópico. 

 

2.3 O valor-de-troca do MMA/UFC 

 

No tópico anterior, quando dissertamos sobre o valor-de-uso na perspectiva marxiana, 

apresentamos que ele precisaria servir a um outro, ou seja, um “valor-de-uso social”: “O valor-

de-uso só se realiza com a utilização ou o consumo.” (MARX, 2010, p. 58). Apresentamos, 

portanto, um conjunto de propriedades imanentes e características do MMA que servem a este 

outro; servem de veículos materiais de troca. Ou seja, na exposição pretérita, já estava ali 

colocada a necessidade de uma relação, uma relação de troca. 

Neste capítulo que agora iniciamos, ao tratar do “valor-de-troca”, cabe-nos falar 

justamente deste outro e do que possibilita a relação. Algo que busque responder as seguintes 

questões: quem é e quais características deste outro que consome o MMA produzido pelo UFC? 

Qual equivalente investido por este outro para adquirir os serviços oferecidos? Qual a diferença 

entre o consumo produtivo e o individual desta mercadoria?  

Esta exposição será desenvolvida a partir do entendimento sobre o consumo produtivo 

e o consumo individual. Diante das informações que nos foram possíveis, vai nos ajudar 

apresentar este valor-de-troca já através de sua expressão na forma-dinheiro, ou na forma-

preço152: “A expressão simples e relativa do valor de uma mercadoria [...] através de uma 

mercadoria que já está exercendo a função de mercadoria-dinheiro, [...] é a forma preço” 

(MARX, 2010, p. 92).  

 
152 Abstraindo, por ora, um conjunto de leis que atravessam a mercadoria em sua fase de circulação e, portanto, 

seu preço: oferta e procura, por exemplo. 
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2.3.1 O consumo produtivo  

 

Ao falar do consumo produtivo, sob a ótica do capitalista, Marx nos oferece uma síntese: 

 

O capitalista paga, por exemplo, o valor diário da força de trabalho. Sua utilização, 

como a de qualquer outra mercadoria [...] pertence-lhe durante o dia. Ao comprador 

pertence o uso da mercadoria, e o possuidor da força de trabalho apenas cede 

realmente o valor-de-uso que vendeu, ao ceder seu trabalho. Ao penetrar o trabalhador 

na oficina do capitalista, pertence a este o valor-de-uso de sua força de trabalho, sua 

utilização, o trabalho. O capitalista compra a força de trabalho e incorpora o trabalho, 

fermento vivo, aos elementos mortos constitutivos do produto, os quais também lhe 

pertencem. Do seu ponto de vista, o processo de trabalho é apenas o consumo da 

mercadoria que comprou, a força de trabalho, que só pode consumir adicionando-lhe 

meios de produção. O processo de trabalho é um processo que ocorre entre coisas que 

o capitalista comprou, entre coisas que lhe pertencem. O produto desse processo 

pertence-lhe do mesmo modo que o produto do processo de fermentação em sua adega 

(MARX, 2010, p. 219).  

 

Partindo apara a exposição que nos cabe, apresentaremos o movimento do que, em 

outras partes desta tese, apenas foram anunciadas, ou seja, a venda da marca UFC para a 

empresa WME/IMG. Já sabemos que estamos tratando de uma mercadoria de muito valor, pelo 

menos, para a indústria da cultura corporal. Desde a origem do UFC (1993 – quando ainda 

falávamos de “vale tudo”), esta condição cresceu progressivamente. 

Chegando mais próximo do tempo atual, temos o sucesso de venda da marca: o UFC foi 

vendido em agosto de 2016 por US$ 4,2 bilhões. Como já falamos na introdução, “[...] a maior 

aquisição financeira da história de uma propriedade esportiva.” (UFC, 2019). 

 

O grupo WME-IMG, que atua no ramo de entretenimento, comprou a maior 

organização do MMA em um contrato de US$ 4 bilhões (mais de R$ 13 bilhões), 

assinado na noite do sábado, após o UFC 200. Dana White permanece como 

presidente, e os irmãos Lorenzo e Frank Fertitta continuam como sócios, só que agora 

minoritários. (COMBATE, 2019) 

 

Mais algumas informações sobre os agentes envolvidos na transação:  

 

A WME|IMG, fundada em 2009, é uma agencia de entretenimento que atua em vários 

ramos, após a fusão entre Willian Morris Agency e a Endeavor Agency. Em dezembro 

de 2013, a WME (Willian Morris Endeavor), em conjunto com a Silver Lake Partners, 

adquiriu a International Management Group (IMG) (CARMO, 2016, p. 10). 
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O preço e o “sujeito” responsável pela compra do UFC nos apresenta elementos 

suficientes para concluirmos que não estamos no patamar de relações financeiras locais, mas 

de um poder global de compra (e venda). Vejamos:  

 

Segundo o site Exame.com, o grupo WME-IMG administra e representa mais de 800 

eventos e entidades de esporte, moda e estilo de vida, entre eles a Premier League 

(liga de futebol da Inglaterra), a Copa do Mundo de Rugby e a NCAA (instituição 

máxima do esporte universitário dos Estados Unidos), e já cuidava da divulgação do 

UFC e de alguns de seus atletas há algum tempo (DIAS, 2016, p. 40-41). 

 

Pelas características da empresa, temos uma noção quase exata da chegada do UFC ao 

patamar de mercadoria interessante para ser apropriada por fusões do capital. É representativo 

que a mesma empresa que o compra já administrava e representava a maior liga de futebol do 

mundo: a Premier League (antigo campeonato inglês).  

Recortando apenas um produto da Premier League, o time do Liverpool153, temos uma 

noção do poder de compra da WME/IMG. Por força da disputa do mundial de clubes da Fifa 

(2019), Canedo (2019) traça um comparativo entre os orçamentos dos times finalistas e conclui: 

 

O Flamengo gastou € 65,2 milhões (R$ 294 milhões na cotação atual) para montar o 

seu elenco atual. Os maiores investimentos aconteceram nos últimos 18 meses, com 

Arrascaeta, Vitinho e Gerson. [...]. Ainda é muito pouco comparado ao Liverpool. O 

clube inglês precisou desembolsar € 544,75 milhões (R$ 2,45 bilhões na cotação 

atual) para formar o seu elenco, incluindo os jogadores não disponíveis no Catar. O 

zagueiro holandês Van Dijk puxa a fila dos mais caros e contribui para que a diferença 

seja superior a oito vezes (CANEDO, 2019). 

  

Segundo a mesma fonte, só o atacante egípcio Salah custou um valor quase igual a todo 

o time do Flamengo que entrou em campo na final. Isso, repetimos, em se tratando de apenas 

um time de um dos mais de 800 eventos e entidades esportivas administradas e/ou representadas 

pela WME/IMG. O orçamento do elenco do Liverpool é quase 1/5 do valor que a fusão 

desembolsou para comprar o UFC.  Este é um movimento específico, daquilo que Fontes (2020, 

p. 12) cita como sendo “a concentração de recursos sob forma monetária de capital bancário”: 

 

O próprio papel das instituições concentradoras dessas enormes massas monetárias se 

altera – quer elas sejam bancos ou outras instituições – para assegurar sob diversas 

modalidades o processo de venda de capital, venda que impõe a condição de que se 

seus compradores o convertam em capital ativo, isto é, que os mutuários atuem 

socialmente como extratores de mais-valor. Isso significa que massas crescentemente 

 
153 No período da escrita desta tese, encontrava-se como líder da Liga, tendo sido campeão mundial de clubes 

(FIFA) ao derrotar o Flamengo.    
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concentradas de recursos impõem ao conjunto da vida social uma extração acelerada 

e intensificada de mais-valor. (FONTES, 2020, p. 12)154. 

 

O objetivo é a manutenção e ampliação da extração de mais-valia: 

 

A rigor trata-se de uma espiral tensa de um mesmo processo, no qual o crescimento 

da extração de mais-valor através do chamado capital industrial – o capital 

funcionante – e o consequente aumento do excedente impulsionam a concentração e 

centralização monetária (capital monetário) e este, por seu turno, difunde, impõe e 

generaliza a extração de mais-valor, ou seja, expande as diferentes formas de capital 

funcionante. (FONTES, 2020, p. 19). 

 

Com este dado, estaríamos autorizados a não mais tratar do MMA por dentro do UFC, 

mas, por dentro da WME/IMG. Mas, para além da facilidade do diálogo com os leitores, a 

própria fusão não parece interessada em aparecer à frente das marcas já mundialmente 

conhecidas. Os nomes originais e a estrutura burocrática foram mantidas155. Assim, portanto, 

seguiremos com os mesmos termos. 

Temos uma expressão representativa do que, no tópico anterior, resgatamos de Marx 

como sendo o primeiro estágio do tempo de rotação do capital (D-M)156: 

 

D-M representa a transformação de uma quantia de dinheiro numa quantidade de 

mercadorias. Para o comprador, é a transformação de seu dinheiro em mercadoria; 

para o vendedor, a transformação de sua mercadoria em dinheiro. O que faz com que 

este processo, que integra a circulação geral de mercadorias seja ao mesmo tempo 

uma etapa funcionalmente determinada do ciclo autônomo de um capital individual 

não é a forma do processo, mas seu conteúdo material, o caráter específico do uso das 

mercadorias que trocam de lugar com o dinheiro (MARX, 2014, p.108). 

    

Vimos que, ao longo do tempo, este comprador, ou seja, o portador do D, já foi a WOW, 

a SEG e a Zuffa. Depois de algumas relações de troca, quem assume este papel atual é a 

WME/IMG. Se apresentarmos estas relações a partir da sua forma preço, temos em síntese: 

uma marca que se mostrou ao mundo (como um evento) em 1993 graças ao investimento de 

 
154 “O crescimento exponencial da acumulação que esse novo papel bancário favoreceu estará na base de outra 

transformação significativa. A tendência à conversão dos grandes proprietários em proprietários de capital 

monetário, a forma mais social do capital. Esta conversão não é apenas, como imaginam alguns, do próprio capital 

bancário, mas é uma tendência permanente para todos os grandes proprietários, cuja extensão e alcance das 

atividades produtivas (de mais-valor) ultrapassa – e muito – a capacidade individual ou familiar de controle do 

processo de extração de mais-valor. A reter pois algumas características de tal conversão: em primeiro lugar, a 

expansão bancária deriva da expansão da acumulação capitalista; em segundo lugar, a assegura; finalmente, a 

autonomização do capital monetário, originário de diferentes atividades de produção de valor, dirige e impulsiona 

o conjunto da atividade de extração de mais-valor.” (FONTES, 2020, p. 17-18). 
155 Inclua-se a Premiere League.  
156 “O capitalista aparece no mercado de mercadorias e no mercado de trabalho como comprador; seu dinheiro se 

converte em mercadoria ou passa pelo ato de circulação D-M” (MARX, 2014, p. 107). 
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US$ 700.000; foi comprada pela SEG em 1995; vendida para a Zuffa, em 2001, por US$ 2 

milhões; sendo, por fim, vendida, em 2016, por US$ 4,2 bilhões. Uma valorização, em 26 anos, 

de aproximadamente 571.000 %. Um baita D-M-D´! 

O que é comum a cada uma dessas empresas que participaram desta relação de troca é 

sua função na circulação de um dado capital. São as portadoras de D, logo, compradoras de 

M157, cujo objetivo é, ao final do processo de produção, ter o retorno D´. Por isso, um consumo 

produtivo. Esta função é ainda mais evidente quando expomos uma relação típica de 

“concentração de recursos” (FONTES, 2020, p. 12). 

Por mais que possamos admitir a relação afetiva da família Gracie em relação ao que 

ajudou a produzir, vimos que, logo nas primeiras edições do UFC, não foi este afeto a 

determinar a condução do produto que tinham em mãos. Isso fica ainda mais evidente quando 

a WME/IMG investe, além do UFC, em mais de 800 eventos e entidades de esporte, moda e 

estilo de vida. Ou seja, a metamorfose da forma-capital (D-M), aqui, envolve força de trabalho 

e meios de produção variados, mas, com um único objetivo. Isso fica evidente mesmo se nos 

limitarmos a avaliar poucas das modalidades (diferentes) representadas pelo conglomerado: 

UFC (luta corporal), Premiere League (futebol), NCAA (esporte universitário dos Estados 

Unidos) e a Copa do Mundo de Rugby.       

 

2.3.2 Consumo individual 

 

 Se o consumo produtivo possibilita aquilo que é objetivo de quem investe na compra de 

meios de produção e força de trabalho, ou seja, extração e realização de mais-valia, o consumo 

individual diz respeito à satisfação de necessidades improdutivas, pessoais, a simples 

necessidade de consumir entretenimento. Ao tratar dos trabalhadores(as), Marx cita que 

realizam os dois tipos de consumo: 

 

Na produção, consome meios de produção com seu trabalho e transforma-os em 

produtos de valor maior que o desembolsado pelo capital. Este é o consumo produtivo. 

Ele é, ao mesmo tempo, consumo de sua força de trabalho pelo capitalista que a 

comprou. Por outro lado, o trabalhador emprega o dinheiro pago para o compra da 

força de trabalho em meios de subsistência: esse é seu consumo individual. O 

consumo produtivo e individual do trabalhador são, portanto, totalmente diversos. No 

primeiro, opera como força propulsora do capital e pertence ao capitalista; no 

segundo, pertence a si mesmo e realiza funções vitais fora do processo de produção. 

 
157 Que se divide em força de trabalho (T) e meios de produção (Mp) (MARX, 2014, p. 108). 
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O resultado de um é a vida do capitalista, e o do outro é a vida do próprio trabalhador. 

(MARX, 2010, p. 666). 

  

Interessa-nos, nesta parte, o consumo individual dos trabalhadores. Do ponto de vista 

do capitalismo, esse é mais importante do que o possível consumo individual do capitalista. É 

o que faz a força de trabalho estar viva e pronta para vender sua capacidade produtiva. E como 

estamos tratando de mercadoria como sendo responsável por satisfazer necessidades, 

provenham do estômago ou da fantasia (MARX, 2010, p. 57), o entretenimento possibilitado 

pelas lutas de MMA cumprem um certo papel158.  

De novo, tratando do UFC I, nas vendas de pay per view, houve um faturamento de US$ 

1.285.700: 86 mil lares pagando cada um US$ 14.95. Na bilheteria, o faturamento de vendas 

foi de US$ 14.300. Como foram 3.500 pagantes, o valor da entrada foi algo em torno de US$ 4 

por pessoa. Logo, o faturamento total foi de US$ 1.300.000. 

Como abordado, ainda neste capítulo, a partir de Awi (2012) e Lise (2018), tratava-se 

de um perfil de consumidores(as) que pode ser sintetizado como: classe trabalhadora branca, 

praticantes de artes marciais e curiosos(as) interessados(as) pela violência prometida na 

divulgação de um torneio de lutas sem regras.  

A partir de então houve um crescimento exponencial de vendas de pay per view. Como 

vimos, um aumento de mais de 200% em menos de dois anos (intervalo entre quatro edições). 

Vimos, também, que, depois da criação do The Ultimate Fighter (TUF), os telespectadores do 

UFC nunca ficaram abaixo dos 300 mil159. Hoje o UFC é “[...] o maior provedor de eventos 

Pay-Per-View (PPV) do mundo.” (UFC, 2019), transmitindo as lutas para mais de 165 países e 

territórios, em mais de 1,1 bilhão de residências em 40 línguas diferentes. 

Ainda, pelo que apresentamos neste capítulo, sabemos que se trata de um público mais 

ou menos intolerante a uma violência deliberada, mas aberto a uma violência adaptada, 

regulamentada e, portanto, controlada, que chamamos de desejada160. 

 
158 Como canta a banda brasileira Titãs na música “Comida”: “A gente não quer só comida, a gente quer comida, 

diversão e arte [...]”. 
159 Lembrando: “O TUF I teve pico de audiência de 3,3 milhões de telespectadores (ALONSO e NAGAO, 2014, 

p. 122) e uma média de 407 mil telespectadores em todos episódios” (AWI, 2012, p. 238).   
160 Violência que, no Brasil, grande consumidor de MMA, vai ao encontro de uma parte da política neoliberal que 

empodera Estado e sociedade civil numa política de extermínio: “[...] no Brasil, há um complexo que articula 

aparatos do Estado e da mal chamada sociedade civil numa sinergia intensa de modo a reproduzir e legitimar uma 

política de extermínio de milhares de pessoas todos os anos – cerca de 60 mil. Ergue-se toda uma institucionalidade 

paralela ou um conjunto de leis oficiosas, que todo mundo  conhece muito bem, sem que isso implique qualquer 

contradição fundamental com a estrutura jurídico-política formal do Estado” (MANOEL, 2020). 
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No Brasil, o preço deste consumo individual pode variar a partir das quatro formas de 

acesso: para acessar conteúdo pela internet (lutas e programas – Canal Combate161), 

desembolsa-se R$ 79,90 ao mês. Para acessar o mesmo conteúdo pela internet e TV, R$ 82,90 

por mês. Para comprar eventos pontuais na TV, o valor varia entre R$ 53,90 e R$ 57,90162. 

Sobre consumo in loco e, de novo, tomando como referência o Brasil, no evento “UFC 

– FIGHT NIGHT: DO BRONX X LEE”163, realizado em Brasília, o preço dos ingressos ficou 

entre R$ 90 e R$ 2.790 (GLOBOESPORTE.COM/DF, 2020)164.  

Uma síntese possível da receita total deste consumo individual podemos obter quando 

resgatamos os números do UFC 229, em 2018. De bilheteria, temos a receita de US$ 

17.188.894. De vendas de pacote pay per view, além da informação da venda de 2,4 milhões de 

pacotes, não conseguimos o valor total das vendas. Trabalharemos, portanto, com a informação 

que conseguimos sobre o preço do pacote individual (em média): US$ 64,99 (MELTZER, 

2018). Ou seja, a receita total de pay per view foi algo próximo US$ 156 milhões. Logo, o total 

de receitas deste consumo individual é algo em torno de US$ 173 milhões. 

No ano de 2018, foram 39 edições do UFC. Nenhuma outra obteve os mesmos números 

da edição 229 (lembrando que esta é uma edição recorde: de bilheteria e pacotes pay per view 

vendidos). Se conseguissem, teríamos um total de US$ 6,747 bilhões de receita por ano, só a 

partir do retorno dos consumos individuais. 

Logo, na pior das hipóteses, quem investiu US$ 4,2 bilhões na compra do UFC, em 

2016, fez um investimento com retorno possível não muito distante do momento da compra. 

Vimos que, para isso, muito contribuem os consumos individuais.  

 Esta relação de troca, como já sabemos, não acontece a partir de valores aleatórios, 

fortuitos, subjetivos, etc. Existe um fundamento para justificar a troca proporcional de 

equivalentes. Vamos a ele! 

 

 

 

 

 
161 24 horas de programação.  
162 Variação a depender da operadora. Preços de março de 2020. 
163 14 de março de 2020. Evento que não envolveu disputa de título. 
164 “Arquibancada (B): R$ 90 (meia-entrada) e R$ 180 (inteira); Arquibancada (A): R$ 125 (meia-entrada) e R$ 250 (inteira); 

Cadeira: R$ 245 (meia-entrada) e R$ 490 (inteira); Cadeira Especial: R$ 295 (meia-entrada) e R$ 590 (inteira); Octógono: R$ 

395 (meia-entrada) e R$ 790 (inteira); Octógono Premium: R$ 495 (meia-entrada) e R$ 990 (inteira); Ultimate Package: R$ 

1.895 (meia-entrada) e R$ 2.390 (inteira); Elite Plus: R$ 1.995 (meia-entrada) e R$ 2.490 (inteira); VIP Ultimate Plus: R$ 

2.095 (meia-entrada) e R$ 2.590 (inteira); VIP Package: R$ 2.295 (meia-entrada) e R$ 2.790 (inteira) 

(GLOBOESPORTE.COM/DF, 2020). 
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2.4 O valor do MMA/UFC 

 

 Vimos, acima, que os valores-de-uso portam também valores-de-troca por serem 

guiados por uma relação social de produção pautada na troca de mercadorias. Explicamos, 

também, que o que possibilita que esta seja uma troca de equivalentes é uma substância comum 

a todas as mercadorias, mas diferente da substância de cada uma delas: o valor. Para calculá-lo 

e, assim, proceder uma troca “justa”, guia-se pela quantidade de trabalho humano socialmente 

necessária para produção de determinada mercadoria. Calcula-se esta quantidade pelo tempo 

de trabalho. Nos cabe agora apresentar esta quantidade de trabalho humano necessária para a 

formação da mercadoria MMA.  

Nos apoiando, de um lado, num conjunto de explicações já dadas sobre a metamorfose 

da forma-valor; e de outro, pelo conjunto de informações que nos foram possíveis nas nossas 

investigações, exporemos este conteúdo destacando: a quantidade de profissionais envolvidos 

na formação dos(as) atletas, a quantidade de profissionais envolvidos no processo de formação 

do MMA e, por vezes, um conjunto de outros produtos (cada um com sua cadeia de produção) 

utilizados da preparação de atletas de MMA. Logo, mais quantidades de trabalho humano. 

A partir das pesquisas de Salvini (2017), Carmo (2016), Camilo (2016) e Nunes (2004), 

podemos inferir que, para um atleta de MMA produzir a mercadoria luta corporal para ser 

apresentada no UFC, precisa de uma comissão técnica, aquela mais diretamente envolvida no 

desempenho técnico e físico dos(as) atletas, composta por: técnicos de modalidades de lutas 

distintas165, nutricionistas, preparador físico166, massagista, fisioterapeuta, psicólogo167, médico 

especializado e sparings168. 

A equipe de nossa entrevistada (O.B.) consta de: “head coach169, médico, nutricionista, 

preparador físico e fisioterapeuta”. 

Tomando como referência a legislação brasileira do Ministério do Trabalho, dos 

membros da equipe citados, estão registrados na Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) 

 
165 Para Camilo (2016), seriam quatro os técnicos necessários.  
166 Nunes (2014) fala de um personal trainer especializado em condicionamento físico e que está investindo em 

preparação de lutadores. Uma das funções “[...] é trabalhar o condicionamento cardiorrespiratório dos atletas e 

reforçar as musculaturas que poderão ser mais exigidas no confronto, tanto executando quanto recebendo golpes” 

(NUNES, 2004, p. 117). 
167 “[...] além de ‘corpo de lutador’ é preciso ter o controle das emoções e estar preparado psicologicamente para 

os treinos e as lutas, tendo a ‘cabeça de lutador’” (SALVINI, 2017, p. 220). 
168 “[...] o sparring atua como sendo o principal momento dessa aprendizagem, pois, suas vivências nesses treinos 

podem ser tão – ou mais – penosas que a luta. ‘Essa aprendizagem radical da dor que acontece no sparring serve 

ainda para fomentar, entre os (as) lutadores (as), um domínio das emoções desencadeadas pelas trocas de socos e 

pontapés [...]’” (SALVINI, 2017, p. 219). 
169 Treinador principal.  
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(BRASIL, 2020), logo, reconhecidos pelo Estado como trabalhadores(as): técnicos desportivos 

(correspondente à head coach e técnicos de modalidades de lutas distintas)170, nutricionista171, 

preparador físico172,  massagista173, fisioterapeutas174 e psicólogo175. Sem registro (nem 

correspondente): médico e sparings. 

Extrapolando a comissão técnica, temos um profissional imprescindível no contexto da 

luta em sua dimensão de espetáculo: o(a) empresário(a). Não encontramos registro (nem 

 
170 Registrados no número 2241-25 (família)- Profissionais de Educação Física (Técnico de desporto individual e 

coletivo-exceto futebol). Descrição Sumária: Coordenam, desenvolvem e orientam, com crianças, jovens e adultos, 

atividades físicas e práticas esportivas. Ensinam técnicas desportivas; realizam treinamentos especializados com 

atletas de diferentes esportes; instruem-lhes a cerca dos princípios e regras inerentes a cada um deles; avaliam e 

supervisionam o preparo físico dos atletas; acompanham e supervisionam as práticas desportivas. Estruturam e 

realizam ações de promoção de saúde mediante praticas corporais, atividades físicas e de lazer na prevenção 

primária, secundária e terciaria no SUS e no setor privado. Formação e Experiência: O exercício das ocupações da 

família requer formação superior em educação física, com registro no Conselho Regional de Educação Física. 

(BRASIL, 2020). 
171 2237 – Nutricionista. Descrição Sumaria: Prestam assistência nutricional a indivíduos e coletividades (sadios e 

enfermos); planejam, organizam, administram e avaliam unidades de alimentação e nutrição; efetuam controle 

higiênico-sanitário; participam de programas de educação nutricional; podem estruturar e gerenciar serviços de 

atendimento ao consumidor de indústrias de alimentos e ministrar cursos. Atuam em conformidade ao manual de 

boas práticas. Formação e Experiência: Para ingressar nessas ocupações é necessário que o trabalhador tenha 

cursos superior em nutrição. (BRASIL, 2020).   
172 2241-20 (família) – Profissionais da Educação Física (Preparador Físico). Idem 2241-25.      
173 3221-20 (família) – Tecnólogos e técnicos em terapia complementares e estéticas (massoterapeuta). Descrição 

Sumária: Aplicam procedimentos estéticos e terapêuticos manipulativos, energéticos, vibracionais e não 

farmacêuticos. Os procedimentos terapêuticos visam a tratamentos de moléstias psico-neuro-funcionais, músculo-

esqueléticas e energéticas; além de patologias e deformidades podais. Avaliam as disfunções fisiológicas, 

sistêmicas, energéticas, vibracionais e inestéticas dos pacientes/clientes. Recomendam a seus pacientes/clientes a 

prática de exercícios, o uso de essências florais e fitoterápicos com o objetivo de diminuir dores, reconduzir ao 

equilíbrio energético, fisiológico e psico-orgânico, bem como cosméticos, cosmecêuticos e óleos essenciais 

visando sua saúde e bem estar. Alguns profissionais fazem uso de instrumental pérfuro-cortante, medicamentos de 

uso tópico e órteses; outros aplicam métodos das medicinas oriental e convencional. Formação e Experiência: No 

caso dos massoterapeutas e terapeutas holísticos, o exercício pleno das atividades ocorre em cerca de menos de 

um ano de experiência profissional. A(s) ocupação(ões) elencada(s) nesta família ocupacional demandam 

formação profissional para efeitos do cálculo do número de aprendizes a serem contratados pelos estabelecimentos, 

nos termos do artigo 429 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, exceto os casos previstos no art. 10 do 

decreto 5. 598/2005. (RASIL, 2020).  
174 2236-55 (família) – Fisioterapeutas (Fisioterapeuta esportivo). Descrição Sumária: Aplicam técnicas 

fisioterapêuticas para prevenção, readaptação e recuperação de pacientes e clientes. Atendem e avaliam as 

condições funcionais de pacientes e clientes utilizando protocolos e procedimentos específicos da fisioterapia e 

suas especialidades. Atuam na área de educação em saúde através de palestras, distribuição de materiais educativos 

e orientações para melhor qualidade de vida. Desenvolvem e implementam programas de prevenção em saúde 

geral e do trabalho. Gerenciam serviços de saúde orientando e supervisionando recursos humanos. Exercem 

atividades técnico-científicas através da realização de pesquisas, trabalhos específicos, organização e participação 

em eventos científicos. Formação e Experiência: Para o exercício dessas ocupações é exigido curso superior na 

área de fisioterapia, com registro no conselho profissional pertinente. (BRASIL, 2020). 
175 2515-15 (família) – Psicólogos e psicanalistas (Psicólogo do esporte). Descrição Sumária: Estudam, pesquisam 

e avaliam o desenvolvimento emocional e os processos mentais e sociais de indivíduos, grupos e instituições, com 

a finalidade de análise, tratamento, orientação e educação; diagnosticam e avaliam distúrbios emocionais e mentais 

e de adaptação social, elucidando conflitos e questões e acompanhando o(s) paciente(s) durante o processo de 

tratamento ou cura; investigam os fatores inconscientes do comportamento individual e grupal, tornando-os 

conscientes; desenvolvem pesquisas experimentais, teóricas e clínicas e coordenam equipes e atividades de área e 

afins. Formação e Experiência: Para os trabalhadores dessa família é exigido o nível superior completo e 

experiência profissional que varia segundo a formação. Para os psicólogos, de um modo geral, pede-se de um a 

quatro anos. (BRASIL, 2020). 
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correspondente176) na CBO. Sobre a importância deste(a), nossa entrevistada assim a define: 

“Então, teoricamente o empresário funciona como intermediário entre você e o evento. É muito 

disso. Mas dentro do contrato também, que a gente firma um contrato com o empresário, tem 

algumas funções que ele deve cumprir. A exemplo de conseguir patrocínio, fechar essas 

relações”. Quando, durante o diálogo, cita que o atleta brasileiro Junior Cigano, hoje, luta sem 

empresário, questionei se ele é uma exceção à regra. Ao que ela respondeu positivamente. 

Quando perguntada se um(a) atleta, em início de carreira, teria esta possibilidade ou 

necessariamente precisaria do(a) empresário(a), ela respondeu sim para a segunda opção: “Sim, 

sim. Com certeza, eu acho que para firmar essa relação mesmo com o próprio evento, para [ser] 

intermediário né?! Você precisa de uma voz, meio que assim”. 

Além dos que acima foram citados, O.B. cita um tipo de serviço não encontrado na 

revisão da literatura: “E eu também faço, aí não é serviço, é particular mesmo, necessidade que 

eu enxergo e tal, que é análise, a terapia177. Um método de terapia que eu tenho feito e que eu 

compreendo que é para além da questão pessoal. Profissionalmente preciso disso”. 

Quando pensamos os profissionais envolvidos com a produção do MMA, Camilo (2016) 

e Neto (2016), somado ao que levantamos no UFC 229, nos ajudam a pensar a importância dos 

profissionais de marketing178, jornalistas179, promotores de eventos180, produtores artísticos181, 

 
176 Mais próximo, a “família” 2621-05 - Produtores artísticos e culturais (Empresário de espetáculo) (BRASIL, 

2020). 
177 Sem correspondente na CBO. 
178 1423-15 (família) – Gerentes de comercialização, marketing e comunicação (Gerente de marketing). Descrição 

Sumaria: Elaboram planos estratégicos das áreas de comercialização, marketing e comunicação para empresas 

agroindustriais, industriais, de comercialização e serviços em geral; implementam atividades e coordenam sua 

execução; assessoram a diretoria e setores da empresa. Na área de atuação, gerenciam recursos humanos, 

administram recursos materiais e financeiros e promovem condições de segurança, saúde, preservação ambiental 

e qualidade. Atuam no processo de decisão politica, participam da formulação de políticas públicas, elaboram e 

estabelecem estratégias de relações governamentais, analisam os riscos regulatórios ou normativos e defendem os 

interesses dos representados. Elaboram políticas de internacionalização, planejamento estratégico para 

gerenciamento de crises no cenário internacional, projetos com interface internacional. Planejam missões 

internacionais, estabelecem políticas de internacionalização de organizações privadas e públicas. Formação e 

Experiência: Essas ocupações são exercidas por profissionais com escolaridade de nível superior, do ensino regular 

ou cursos superiores de tecnologia (tecnólogos). O tempo requerido para o exercício pleno das funções é de quatro 

a cinco anos de experiência profissional. (BRASIL, 2020). 
179 2611-25 (família)- Profissionais do jornalismo (Jornalista). Descrição Sumária: Recolhem, redigem, registram 

através de imagens e de sons, interpretam e organizam informações e notícias a serem difundidas, expondo, 

analisando e comentando os acontecimentos. Fazem seleção, revisão e preparo definitivo de textos a serem 

divulgados em jornais, revistas, televisão, rádio, internet, assessorias de imprensa e quaisquer outros meios de 

comunicação com o público. Formação e Experiência: O exercício dessas ocupações requer formação em 

jornalismo. (BRASIL, 2020). 
180 Sem registro.  
181 Sem registro. 
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narradores especializados182, editores de vídeos183, fotógrafos184, profissionais especializados 

em audiovisual e merchandising185, seguranças186 e as ring girls187. 

Neste campo, o do espetáculo, não podemos esquecer o papel da tecnologia: celular (ou 

dispositivo móvel), computadores e tablets para auxiliar na preparação. O atleta entrevistado 

por Camilo (2016) diz usar para assistir a filmagem das lutas anteriores dos próximos 

adversários. Cada especialista (técnicos, psicólogos, preparadores...) dava seu veredicto sobre 

 
182 Sem registro. 
183 Sem registro. 
184 2618-05 (família)- Fotógrafos profissionais (Fotógrafo). Descrição Sumária: Criam imagens fotográficas de 

acontecimentos, pessoas, paisagens, objetos e outros temas, em branco e preto ou coloridas, utilizando câmeras 

fixas (de película ou digitais) e diversos acessórios. Escolhem tema ou assunto da fotografia ou atendem a 

demandas de clientes ou empregadores, segundo objetivos artísticos, jornalísticos, comerciais, industriais, 

científicos etc. Podem revelar e retocar negativos de filmes, tirar, ampliar e retocar cópias, criar efeitos gráficos 

em imagens obtidas por processos digitais e reproduzi-las sobre papel ou outro suporte. Podem dirigir estúdio 

fotográfico ou loja de material de fotografia. Formação e Experiência: O aprendizado das ocupações da família 

pode se dar na prática e também por intermédio do ensino superior completo na área, conforme a ocupação em 

questão. O pleno desempenho das atividades ocorre, no mínimo, após três anos de experiência. (BRASIL, 2020). 
185 Alguns correspondentes: 3744-05 – Editor de mídia audiovisual; 3731-05 – Operador de mídia audiovisual; 

3744 – Técnicos em montagem, edição e finalização de mídia audiovisual; 2621-35 – Tecnólogo em produção 

audiovisual. Formação e Experiência: Essas ocupações não demandam nível de escolaridade determinado para seu 

desempenho, sendo possível que sua aprendizagem ocorra na prática. Seguindo a tendência de profissionalização 

que vem ocorrendo na área das artes, contudo, pode-se afirmar que, cada vez mais, será desejável que os 

profissionais apresentem escolaridade de nível superior (BRASIL, 2020). (BRASIL, 2020).  
186 5173-10 (família) - Vigilantes e guardas de segurança (Agente de segurança). Descrição Sumária: Vigiam 

dependências e áreas públicas e privadas com a finalidade de prevenir, controlar e combater delitos como porte 

ilícito de armas e munições e outras irregularidades; zelam pela segurança das pessoas, do patrimônio e pelo 

cumprimento das leis e regulamentos; recepcionam e controlam a movimentação de pessoas em áreas de acesso 

livre e restrito; fiscalizam pessoas, cargas e patrimônio; escoltam pessoas e mercadorias. Controlam objetos e 

cargas; vigiam parques e reservas florestais, combatendo inclusive focos de incêndio; vigiam presos. Comunicam-

se via rádio ou telefone e prestam informações ao público e aos órgãos competentes. Formação e Experiência: O 

exercício das ocupações requer ensino médio completo, exceto agente de proteção de aeroporto e vigilante que 

têm como requisito o ensino fundamental. Todas as ocupações requerem formação profissionalizante básica de 

duzentas a quatrocentas horas. Os vigilantes passam por treinamento obrigatório em escolas especializadas em 

segurança, onde aprendem a utilizar armas de fogo. A(s) ocupação(ões) elencada(s) nesta família ocupacional, 

demandam formação profissional para efeitos do cálculo do número de aprendizes a serem contratados pelos 

estabelecimentos, nos termos do artigo 429 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, exceto os casos previstos 

no art. 10 do decreto 5.598/2005. (BRASIL, 2020). 
187 3764-15 (família)- Modelos (Modelo publicitário). Descrição Sumária: Posam para fotógrafos e artistas 

plásticos imobilizando o corpo segundo orientação artística ou criando poses próprias, em estúdios, escolas de arte 

e locações internas ou externas; mostram produtos em trabalhos publicitários (fotos, filmes e eventos) mobilizando 

habilidades expressivas que atraem o olhar, que sugerem comportamentos e estilos de vida e que representam o 

tipo de pessoa que se quer associar ao produto; desfilam em passarelas ou em espaços determinados, onde 

sincronizam movimentos conforme a música e a coreografia, adotando expressão facial e corporal pré-

estabelecida, para expor coleções de moda, detalhes do produto e acessórios, em "show e show room" de moda; 

cuidam da aparência e concentram-se na linguagem corporal. Formação e Experiência: Para esses 

empregos/ocupações, é desejável que o trabalhador tenha o ensino médio completo e de um a dois anos de 

experiência profissional. Os modelos de moda apresentam carreira curta, sendo substituídos constantemente por 

adolescentes e jovens de até vinte anos, poucos conseguem manter-se na profissão após os trinta anos de idade, 

daí a dificuldade de cumprir muitos anos de experiência. Não é necessário cursos de qualificação, mas é comum 

modelos cursarem teatro, dança etc. A(s) ocupação(ões) elencada(s) nesta família ocupacional, demandam 

formação profissional para efeitos do cálculo do número de aprendizes a serem contratados pelos estabelecimentos, 

nos termos do artigo 429 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, exceto os casos previstos no art. 10 do 

decreto 5.598/2005. (BRASIL, 2020). 
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o adversário. (CAMILO, 2016, p. 64). Ainda sobre a tecnologia, Nunes (2004, p. 148) menciona 

a máquina Power Plate, que propicia uma vibração mecânica capaz de recrutar uma maior 

quantidade de unidades motoras e fibras musculares. Também, não podemos esquecer das 

indumentarias próprias das lutas: protetor bucal, calção, luva, bandagem, academias (salas de 

musculação), etc. (NUNES, 2004, p. 104), da suplementação alimentar e do doping. 

Por ora, cabe sempre lembrar que não se trata de uma distribuição geral, abstrata. O 

quanto destes elementos vão se fazer presentes em cada um(a) dos(as) atletas do UFC, vai 

depender de qual posição cada um(a) ocupa dentro da relação. Muitas vezes, são citados 

cuidados alimentares, por exemplo, sem citar qual foi o(a) especialista consultado(a). Não é de 

se anular, portanto, a existência de empirismo, de saber de experiência feito.     

Apresentamos, no geral, a materialização (em atividades, produtos e profissionais) da 

quantidade de trabalho necessário para um atleta se formar e a própria formação do MMA.   

Mais acima, citamos a forma preço como possibilidade de exposição do valor-de-troca. 

É difícil conseguir todas as informações para que possamos apresentar um valor-de-troca que 

seja um correspondente preciso desta totalidade, porque cada um destes elementos vai ter a sua 

contabilidade própria e serão influenciados por leis de mercado. Por isso, usamos elementos 

mais gerais. Mas, aqui, oferecemos um exemplo emblemático: 

 

 Ainda sobre o os gastos com treinamentos – em entrevista concedida a Jorge Corrêa 

–, Junior Cigano afirma ter gastado cerca de 100 mil reais no ano de 2011, quando se 

sagrou campeão dos pesos pesados na disputa contra Cain Velasquez. Na segunda luta 

entre eles, Cigano alega ter gastado ‘apenas’ 50 mil reais, e saiu derrotado (Corrêa, 

2012) (LISE, 2018, p. 160). 

 

Para conclusões mais individualizadas, só pesquisas mais específicas. Esta pode ser 

mais uma das tarefas futuras. 
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3 FORÇA DE TRABALHO DOS ATLETAS DO UFC E OS MECANISMOS DE 

EXTRAÇÃO DE MAIS-VALIA 

 

 

 O objetivo deste capítulo é expor os resultados de nossas investigações em busca de 

responder à última das perguntas gerais que serviram de fio condutor para nossos estudos, sendo 

assim apresentada na introdução: quais são os mecanismos de extração de mais-valia presentes 

nas relações de trabalho estabelecidas entre o Ultimate Fighting Championship e os(as) atletas 

contratados(as) pela empresa?  

Para tal, dividiremos esta exposição em três tópicos: no primeiro, apresentaremos uma 

síntese dos nossos estudos sobre força de trabalho e mais-valia; no segundo, caracterizaremos 

esta mercadoria especial para o capitalismo, de uma forma geral, e para o UFC, em particular: 

a força de trabalho dos(as) atletas contratados(as); no terceiro, apresentaremos os mecanismos 

de extração de mais-valia presentes nas relações de trabalho estabelecidas entre o UFC e os(as) 

atletas. 

Logo, se, no capítulo 2, apresentamos uma parte de nossa tese de trabalho – os atletas 

de MMA fazem parte da cadeia de produção de outras mercadorias, realizando o valor do capital 

das mesmas, uma produção por dentro da circulação; aqui, exporemos a outra parte, aquela 

referente à cadeia de produção do MMA enquanto mercadoria e à extração de mais-valia 

inerente a este processo. 

 

3.1 Força de trabalho e mais-valia 

 

Ao analisarmos a posição ocupada (e função exercida) pelos(as) sujeitos(as) 

lutadores(as) no processo de produção da vida, nossas leituras da teoria marxista os(as) 

localizam na “trincheira” daqueles(as) que vendem sua força de trabalho188 como condição para 

produção da própria existência: são trabalhadores(as). Explicamos.  

Muitas são as passagens de O Capital em que Marx (2010) vai abordar a questão do 

trabalhador e da força de trabalho: “O duplo caráter do trabalho materializado na mercadoria” 

(MARX, 2010, p. 63), “processo de trabalho e processo de produzir mais-valia” (MARX, 2010, 

p. 209), “o grau de exploração da força de trabalho” (MARX, 2010, p. 249), “ jornada de 

trabalho” (MARX, 2010, p. 267), “divisão do trabalho e manufatura” (MARX, 2010, p. 389), 

 
188 “[...] dispêndio humano produtivo de cérebro, músculos, nervos, mãos etc.” (MARX, 2010, p. 66). 
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“variações quantitativas no preço da força de trabalho e na mais-valia” (MARX, 2010, p. 589); 

e tantas outras passagens ao longo de todo o livro I onde, inevitavelmente, a condição do(a) 

trabalhador(a) é abordada. O esforço agora é apresentarmos uma síntese do que entendemos ser 

a condição objetiva de trabalhadores e trabalhadoras.    

Trabalhadores(as) são duplamente livres: livres dos meios de produção e de outra 

possibilidade de produzir e reproduzir a vida. Os(as) escravos(as), por exemplo, eram parte 

destes meios, assim como a terra, o gado, o arado, etc. Logo, não gozavam desta liberdade. 

Em obra anterior ao Capital, “Sobre a Questão Judaica”, Marx (2010) já sinalizava a 

condição jurídica deste(a) trabalhador(a) no capitalismo: individuo, livre, igual e proprietário. 

Indivíduo como condição própria da era moderna. Livre, como já falamos, duplamente. E igual, 

pois se encontra como um proprietário no grande mercado. Proprietário de força de trabalho. 

Uma condição jurídica que o iguala a outros proprietários e proprietárias. Acrescente-se, aqui, 

a segurança como requisito para garantir esta sua condição.  

Este(a) possuidor(a) da mercadoria força de trabalho se encontra no grande mercado 

com um(a) outro(a) proprietário(a): o dos meios de produção. O portador de D no primeiro 

estágio do ciclo capitalista. Como indivíduos (livres, iguais e proprietários), entram numa 

relação de troca. Uns portando capital inicial a ser adiantado; outros, a força de trabalho. O 

conjunto dos(as) portadores(as) desta última mercadoria é o que vamos identificar como sendo 

a classe trabalhadora.  Avaliando o tempo presente189, Manzano (2019) reafirma o entendimento 

que estamos expondo: “Para uma abordagem que se pretende científica, classe trabalhadora é 

formada por todos aqueles que dependem da venda de sua força de trabalho para sobreviver” 

(MANZANO, 2019). 

A desigualdade presente nesta relação entre proprietários é ocultada pela propagada 

igualdade jurídica burguesa. Um exemplo inscrito na Constituição Brasileira: “Art. 5º Todos 

são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...]” (BRASIL, 1988, grifos nossos). Ao 

igualar todos(as) no direito à propriedade, oculta a desigualdade que fundamenta a exploração. 

A condição desigual se dá pelo tipo de propriedade: se individual ou se dos meios 

essenciais de produção da vida. Justamente o que é omitido acima. Se sou proprietário dos 

 
189 E criticando os dados atuais que aparecem na mídia e em trabalhos acadêmicos sobre emprego, desemprego, 

classe trabalhadora, etc. : “Assim, dados que aparecem na mídia sobre emprego, desemprego, classe trabalhadora 

etc., por mais que correspondam às pesquisas dos institutos como IBGE e DIEESE, carecem de análise cuidadosa 

para se chegar mais próximo do que realmente ocorre com a população brasileira, principalmente a parcela dessa 

população que é a responsável pela produção da riqueza, ou seja, a classe trabalhadora” (MANZANO, 2019). 
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meios de onde todas as pessoas tiram seu sustento – a terra, por exemplo –, tenho um poder 

decisivo sobre os que possuem apenas um meio individual de existência, ou seja, a força de 

trabalho. Esta desigualdade explica o porquê: embora o(a) proprietário(a) da força de trabalho 

seja livre para vendê-la onde quiser, essa lhe é uma condição compulsória. Sem fazê-lo, ele(a) 

não produz a vida, não há existência. Este é o limite da igualdade jurídica burguesa. Como não 

é uma igualdade real (acesso aos meios de produção), a liberdade é de concorrência e a 

propriedade é privada, tanto a dos meios de produção quanto as individuais. E a segurança 

garante este direito de propriedade. 

Avançando ainda mais, mas, retomando Marx (2010), este estuda minuciosamente as 

jornadas de trabalho como forma de avaliar esta exploração: trata do alargamento absoluto da 

jornada de trabalho, da relação entre tempo de trabalho pago e não pago, de salário por peça, 

salário por tempo, condições de vida (elemento que define o valor dos bens salário da força de 

trabalho), busca por novos mercados, oferta e procura como determinante do preço da força de 

trabalho, enfim, um conjunto de determinações que fazem variar a forma exploração através do 

trabalho assalariado. Formas diferentes que convergem quanto ao objetivo comum: a extração 

de mais-valia. Explicamos.  

O que o proprietário de meios de produção oferece como condição de troca é o valor da 

força de trabalho e não o valor do trabalho em si, do seu produto. Esta não é uma pequena 

diferença, não é um mero exercício de retórica. É o elemento central das relações capitalistas 

de produção. O valor da força de trabalho é previamente estipulado. É o valor social médio dos 

bens de consumo necessários para que trabalhadores e trabalhadoras se mantenham vivos e 

nesta condição. Ora, uma vez acertado o valor preteritamente, o(a) trabalhador(a) é alienado 

dos bens produzidos. Recebe um valor preteritamente estipulado, o valor que ele(a) vale, pelo 

menos, em tese190. Garante-se, assim, no plano jurídico, a igualdade entre proprietários. 

 Pensando a produção, a força de trabalho assume o papel de capital variável. O outro 

polo, o capital constante (matéria prima, instalações e máquinas), tem a capacidade limitada de 

transferir valor ao produto final. Ou seja, tudo que o proprietário tem de despesas com o capital 

constante, ele as transfere para o produto final. A única mercadoria capaz de gerar um novo 

 
190 O caso do Brasil atual é emblemático. Embora a Constituição de 1988 tenha garantido, no seu artigo 7, a defesa 

de um salário mínimo que fosse “[...] capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com 

moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes 

periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim” (BRASIL, 

1988), temos, hoje (2019-ano de escrita desta parte), um salário de R$ 998,00. Algo bem distante de garantir os 

direitos básicos citados no texto constitucional. Para tal, de acordo o DIEESE, o salário mínimo (para sustentar 

uma família de quatro membros) deveria ser, em dezembro de 2018, R$ 3.960,57. Ou seja, no Brasil da segunda 

década do século XXI, paga-se abaixo do que vale o(a) trabalhador(a). 
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valor (além de transferir o valor investido) é a mercadoria força de trabalho. O faz por sua 

capacidade de trabalhar além do tempo necessário para pagar o quanto vale. (MARX, 2010, p. 

233-246). Por isso essa é uma mercadoria especial para o capital, peça central na engrenagem 

do UFC.   

Este entendimento é obstruído pela aparência da já citada relação juridicamente igual: 

de um lado, o detentor dos meios de produção arcando com o capital inicial; de outro, os 

trabalhadores que, em tese, recebem pelo que valem. Se apanharmos a formulação de Adam 

Smith como síntese do pensamento da economia política (MARX, 2015, p. 463-493), veremos 

que, para além da determinação jurídica, temos uma construção teórica que fundamenta essa 

igualdade. Ao ignorar o valor transferido do trabalho morto quando da contabilidade do valor 

final da produção do trabalho vivo, sintetiza que esse produto é composto de “salário, lucro e 

renda fundiária” (MARX, 2014, p. 463). Logo, uma relação justa, o produto final se reparte 

entre quem adiantou o capital (lucro191) e o que vendeu sua força de trabalho para o trabalho 

vivo (salário).   

A revolta pode ser motivada pelo que temos na contemporaneidade, ou seja, um salário 

mínimo (e os desdobramentos) abaixo do que vale o trabalhador. Momento em que o salário 

não corresponde aos bens salários. A possibilidade de mobilização, com estas condições e sem 

mediação da teoria, é a greve, paralisação, etc. Uma vez restabelecida a “equidade”, omite-se a 

verdadeira exploração192.        

Com a mediação da teoria marxista, temos uma outra síntese: ao vender sua mercadoria 

especial por um preço mais ou menos fixo, preteritamente estipulado, trabalhadores são 

alienados do produto final. Na jornada, uma parte da produção compensa o investido na compra 

da força de trabalho. É o trabalho pago, necessário. Outra parte, chamada de trabalho não pago 

ou excedente, produz um valor à mais do que foi inicialmente investido no trabalho pago. Um 

valor à mais, portanto, uma mais-valia. 

 Este é o mecanismo central da mais-valia. A depender de como se dá a relação entre 

tempo pago e não pago, teremos uma extração de mais-valia absoluta e/ou relativa: “A produção 

da mais-valia absoluta se realiza com o prolongamento da jornada de trabalho além do ponto 

em que o trabalhador produz apenas um equivalente ao valor de sua força de trabalho e com a 

apropriação pelo capital desse trabalho excedente.” (MARX, 2010, p. 578).   

 
191 Originado pela mais-valia. Essa é uma categoria apresentada por Smith (MARX, 2014, p. 463-493). 
192 Não à toa, Lenin (2010) passa toda uma obra nos explicando que, largados à própria sorte, podem os 

trabalhadores (e trabalhadoras), no máximo, alçar às lutas “trade unionistas” (LENIN, 2010, p. 99-101), ou 

“espontâneas” (p. 88-89); para atingir os interesses imediatos, “tangíveis, concretos, da luta econômica cotidiana” 

(LENIN, 2010, p. 174). Luta que se desenvolve por dentro da estrutura, “respeitando” os seus limites. 
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Esta forma, mais-valia absoluta, esteve muito presente quando do início do 

desenvolvimento do capitalismo. A depender da correlação de forças, vamos ver jornadas de 

trabalho de 12, 16, 18 horas. É a relação desigual esticando ao máximo o tempo de trabalho 

excedente. 

Mas este movimento de ampliação do tempo de trabalho tem limites, tanto os naturais 

(a força de trabalho precisa se recuperar para a jornada seguinte), quanto os estabelecidos pela 

força dos(as) trabalhadores(as) na luta de classes. Quando isso acontece, ou seja, já pressuposta 

a divisão entre trabalho necessário e trabalho excedente, o capital revoluciona suas formas com 

a extração da mais-valia relativa: “[...] para prolongar o trabalho excedente, encurta-se o 

trabalho necessário com métodos que permitem produzir-se em menos tempo o equivalente ao 

salário. (MARX, 2010, p. 578)193.   

 Em síntese: “A produção da mais-valia absoluta gira exclusivamente em torno da 

duração da jornada de trabalho; a produção da mais-valia relativa revoluciona totalmente os 

processos técnicos de trabalho e as condições sociais” (MARX, 2010, p. 578). A predominância 

de uma ou outra, ou mesmo a ação integrada das duas, depende das condições conjunturais de 

cada momento.  

A intensificação e a produtividade do trabalho incidem nesta relação a favor da 

ampliação do tempo de trabalho excedente e/ou redução do tempo de trabalho necessário. Na 

perspectiva marxiana, intensidade do trabalho compreende a quantidade de trabalho despendida 

em determinado espaço de tempo (MARX, 2010, p. 591). Quanto mais trabalho, mais intenso. 

Pensando na contemporaneidade, temos:  

 

Por este conceito entende-se a condição pela qual requer-se mais esforço físico, 

intelectual ou emocional de quem trabalha com o objetivo de produzir mais resultados, 

consideradas constantes as jornadas, a força de trabalho empregada e as condições 

técnicas. A dimensão de intensidade distingue-se, pois, de outras condições como 

produtividade e precariedade. Sociologicamente, o significado da questão da 

intensidade está no fato de que não se trata de um evento individualizado e sim de 

uma condição geral do trabalho contemporâneo, fixada em regras e normas de 

conduta, em habitualidade, construindo um padrão de organização que, portanto, 

independe dos desejos, das vontades e das características específicas de cada 

trabalhador. Como quaisquer outras condições de trabalho, o grau de intensidade de 

uma atividade resulta das relações que entre si estabelecem trabalhadores e 

empregadores. (DAL ROSSO, 2008, p. 42-43). 

 

 
193 “A produção de mais-valia relativa pressupõe, portanto, um modo de produção especificamente capitalista, que, 

com seus métodos, meios e condições, surge e se desenvolve, de início, na base da subordinação formal do trabalho 

ao capital. No curso desse desenvolvimento, essa subordinação formal é substituída pela sujeição real do trabalho 

ao capital” (MARX, 2010, p. 578-579). 
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Já produtividade: 

 

[...] exige alteração no instrumental ou no método de trabalho, ou em ambos ao mesmo 

tempo. Têm de ser revolucionadas as condições de produção do seu trabalho, o modo 

de produção e, consequentemente, o próprio processo de trabalho. Entendemos aqui 

por elevação da produtividade do trabalho em geral uma modificação no processo de 

trabalho por meio do qual se encurta o tempo de trabalho socialmente necessário para 

a produção de uma mercadoria, conseguindo-se produzir, com a mesma quantidade 

de trabalho, quantidade maior de valor-de-uso (MARX, 2010, p. 365).  

 

Tal qual o trabalho escravo no escravismo e o trabalho servil da idade média, o trabalho 

assalariado, portanto, é a forma de exploração do capitalismo. E isso independe da quantidade 

de dinheiro que representa o salário; coisa para abordarmos mais à frente quando tratarmos do 

nosso(a) trabalhador(a)/atleta.   

O que nos permite Marx com esta elaboração inicial? Explicar as causas de ser a força 

de trabalho a mercadoria especial do capitalismo. É responsável por aquilo que dá sentido a 

esta relação social de produção, que busca a valorização do capital. Possibilita, também, 

projetar que não existe uma única forma de exploração, que, ao longo do tempo, o capitalismo 

experimentou novas formas e novas esferas da produção, inclusive, além daquelas diretamente 

envolvidas nas relações entre seres humanos e a natureza externa. O que temos de continuidade 

é este embate entre capital e trabalho: entre tempo de trabalho e de não trabalho e entre tempo 

de trabalho pago (necessário) e não pago (excedente). O objetivo, a extração de mais-valia. 

De novo, pensando a contemporaneidade, esta forma vem sendo apresentada no que, 

aqui, podemos resumir como sendo a “nova morfologia do trabalho” (ANTUNES, 2019). Una 

em sua essência - viver da venda da força de trabalho – essa classe atingida pela nova 

morfologia se apresenta múltipla em sua aparência (ANTUNES, 2019, p. 21). No que aqui 

pretendemos aprofundar, isso significa formas diferentes de exploração da classe trabalhadora 

do século XXI.  

Desemprego, informalidade, terceirização e precarização compõem a heterogeneidade 

de formas. Heterogenia, também, quando da convivência intraclasse entre trabalhadores(as) 

herdeiros(as) do Welfare State e trabalhadores precarizados. (ANTUNES, 2019, p. 21). O 

mesmo autor identifica convivências de intensidades diferentes se pensarmos na separação 

entre Norte e Sul. No Sul, periferia do sistema, esta diferença não é tão intensa quanto no Norte 

– onde os mais jovens começam o processo de produção da vida já sob condições precárias, 

estabelecendo assim uma diferenciação mais alargada em relação à classe herdeira do Welfare 

State. No Sul, esta condição de precarização é já mais próxima da regra: “Na periferia, as 
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clivagens dentro da classe trabalhadora não têm a intensidade dos países centrais [...]” 

(ANTUNES, 2019, p. 22).     

Ao polemizar contra a defesa de ser esta uma nova classe, o autor nos oferece um bom 

ponto de partida para caracterizarmos o segmento que está sendo por nós estudado: 

 

Nossa formulação caminha em direção oposta àqueles que concebem o precarizado 

como uma nova classe. Entendemos que a classe-que-vive-do-trabalho194, em sua 

nova morfologia, compreende vários e distintos segmentos – diferenciação que não é 

novidade na história da classe trabalhadora, sempre clivada por questões como gênero, 

geração, etnia, nacionalidade, migração, qualificação etc. Ao contrário, portanto, de 

se constituir como uma nova classe, o precarizado é um setor diferenciado da classe 

trabalhadora, em suas heterogeneidades, diferenciações e fragmentações. 

(ANTUNES, 2019, p. 21).    

 

Retomaremos esta questão quando aprofundarmos o debate da exploração dos(as) 

atletas do UFC. Antes, vamos caracterizá-los naquilo que lhes é mais evidente.   

 

3.2 Caracterizando os(as) atletas de MMA do UFC 

 

 Iniciaremos pelas informações disponibilizadas na própria página da liga. No total, 

temos um universo de 644 atletas contratados pelo UFC. Destes, 549 homens, 95 mulheres. 

São: 582 ativos, 46 aposentados195, 15 atletas (todos homens) na condição de “Não está 

lutando”196 e 1 atleta (homem) na condição de “Liberado”197 (UFC, 2019)198.   Os homens são 

divididos em 8 categorias de peso; as mulheres, em 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
194 Termo com o qual não concordamos por não diferenciar aqueles(as) que vivem do trabalho alheio; que se 

apropriam do produto deste trabalho. Entendemos que quando classificamos a classe trabalhadora, a entendemos 

como aquela que vive exclusivamente da venda da sua força de trabalho; que se apresenta no mercado de trabalho 

como proprietária de força de trabalho.   
195 Sem apresentarem as condições desta aposentadoria.  
196 Sem apresentarem as justificativas para esta condição. 
197 Idem. 
198 Levantamento realizado no mês de abril de 2019. 
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Quadro 4: Relação entre categorias e peso e quantidade de atletas 

CATEGORIA PESO QUANTIDADE DE 

ATLETAS 

Masculino 

Mosca Até 57 kg 29 

Galo 57-61 kg 77 

Pena 62-66 kg 62 

Leve 67-70 kg 105 

Meio médio 71-77 kg 109 

Médio 78-84 kg 61 

Meio pesado 85-93 kg 59 

Pesado 94-120 kg 49 

Feminino 

Palha Até 52 kg 35 

Mosca Até 56 kg 33 

Galo 53-61 kg 16 

Pena 62-66 kg 9 

Fonte: Elaboração própria, a partir de UFC (2019). 

 

Como já abordamos, enquanto os homens lutam no UFC desde o princípio, 1993, as 

mulheres passaram a compor a liga em 2012, com a norte-americana Ronda Rousey. Uma 

diferença, portanto, de 19 anos.  As nacionalidades giram em torno de 37 países cedendo atletas 

para a liga. Para termos uma ideia da distribuição disso no globo, apresentaremos o quadro 

abaixo: 

 

Quadro 5: Quantidade de atletas por país 

PAÍS QUANTIDADE DE ATLETAS199 

Estados Unidos da América 338 

Brasil 71 

Rússia 29 

Canadá 25 

Reino Unido 25 

 
199 Masculino e feminino. 
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Austrália 14 

China 11 

Polônia 11 

Japão 10 

Alemanha 8 

Coreia do Sul 8 

México 7 

Irlanda 6 

Nova Zelândia 5 

Peru 4 

Argentina 3 

Áustria 3 

Dinamarca 3 

Finlândia 3 

França 3 

Holanda 3 

Espanha 2 

Noruega  2 

Quirguistão 2 

Ucrânia 2 

Bélgica  1 

Bulgária 1 

Equador 1 

Filipinas 1 

Guam 1 

Índia 1 

Lituânia  1 

Moldávia 1 

Romênia  1 

Suriname 1 

Tchéquia  1 

Turquia 1 

Fonte: Elaboração própria a partir de UFC (2019). 
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Embora esta primeira caracterização deva se alterar entre a pesquisa e a conclusão da 

tese, em alguma medida contribui para entendermos o interesse em consolidar uma marca que 

seja global, que se venda nos mais diversos locais.  

Pela busca, percebemos a importância do Brasil enquanto fornecedor de força de 

trabalho para o UFC. Do total achado, o país só perde em números para os Estados Unidos (338 

vs. 71). Isso nos ajuda a perceber que uma incursão na realidade brasileira possibilita análises 

mais próximas da realidade concreta. 

Indo além desta descrição, as citações abaixo nos ajudam a pensar, ainda que 

genericamente, quantos são os degraus a subir para alcançar o topo, entenda-se, o UFC: 

 

Meu parceiro de treino comentou que um lutador deve ter um cartel em torno de 

quinze lutas com expressivo número de vitórias para ser cotado a lutar pelo UFC – o 

sonho de qualquer lutador de MMA. Junto com o Jungle Fight, o Shooto é a porta de 

entrada para o UFC. Presidido por Walid, que tem acesso direto a Dana White, o 

diretor comercial do UFC, o Jungle Fight manda lutadores de destaque em suas 

competições para o UFC. O Shooto Brasil também permite visibilidade aos lutadores 

e também é uma das metas dos lutadores de MMA (ALMEIDA, 2016, p. 232). 

 

Algumas informações são confirmadas pela matéria – “Quero lutar no UFC” – da revista 

Exame (versão online). Os degraus aqui são pontuados como 5 etapas: 1- “treinar muito e em 

uma equipe boa”, 2- “procurar um ou outro evento amador para adquirir experiência – o amador 

é uma espécie de ‘estágio’”, 3- “ingressar em pequenos eventos”200, 4- “entrar em eventos um 

pouco maiores, mas com alguma expressão”201, 5- “[...] é hora do treinador/empresário entrar 

em contato com promotores de grandes eventos nacionais”, 6- “para chegar no UFC o atleta 

tem que se destacar nestes eventos grandes202”. (EXAME, 2019).  

São duas citações de fontes diferentes que convergem, com mais ou menos informações, 

no apontamento de qual caminho seguir para alcançar o topo. O primeiro consenso: o topo é o 

UFC. A necessidade (óbvia) de dedicação aos treinos e superação das dificuldades é colocada 

como ponto de partida. Convergência, também, quanto à necessidade de ir construindo um 

cartel em eventos menores, intermediários, até chegar aos de destaque nacional – buscando 

apresentar resultados positivos e um desempenho que chame a atenção de treinadores, 

 
200 Organizado pela própria academia ou concorrentes – com possibilidade de pagamento de inscrição para 

compensar os custos. Fundamental que o evento lance os resultados no site Sherdog (principal site de mapeamento 

de eventos e resultados) – isso vai registrando o currículo do(a) atleta.  
201 Apresenta-se a necessidade de contato entre treinador e/ou empresário com o(s) promotor(es) do evento e 

apresentação do cartel. 
202 A necessidade de contato é aqui citado de forma literal. Dois nomes: Walid Ismail (empresário e promotor do 

Jungle Fight) e Dedé Pederneiras (treinador, empresário, dono de academia – Nova União e promotor de evento). 

Tal menção se justifica pelo fato de terem relações com promotores de eventos internacionais.  
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empresários, promotores ou matchmakers203. Por fim, vencendo estas barreiras, pode, em tese, 

o(a) atleta chegar ao objetivo final.   

 Se pensarmos na média geral de 3-4 lutas por ano e se agregarmos a informação, acima 

mencionada, da necessidade de quinze lutas para ser observado pelo UFC, estamos falando de 

uma média de 4-5 anos para se aproximar do momento maior da carreira. Quantos(as) atletas 

conseguem se manter neste caminho? Quais condições de vida neste primeiro momento? Qual 

recorte intraclasse podemos observar nesta primeira aproximação? 

 Já citada neste trabalho, Camilo (2016) vai nos ajudar a pensar que não existe apenas 

uma “fonte” de onde surgem os(as) atletas. Estamos tratando de “fontes” advindas de segmentos 

socioeconômicos diferentes. De um lado: 

 

Não se refere aqui a homens que escolheram lutar como uma das únicas possibilidades 

de viver e de se sustentar. Que não tiveram acesso à educação formal ou que viveram 

em situação de vulnerabilidade social. Eles não chegaram até ao MMA de modo 

passivo. Eles decidiram seguir e se dedicar a esta modalidade e, inspirados pela 

vontade de ganhar fama, dinheiro, poder, status, encontraram na Academia A204 

práticas condizentes com sua busca (CAMILO, 2016, p. 111).    

  

O que pode ser explicado, ainda enquanto hipótese, pela relação entre a luta corporal e 

a lógica neoliberal que impõe a transformação de direitos em serviços, em mercadoria. Neste 

caso, falamos da privatização da segurança, não mais segurança pública, mas defesa pessoal, 

legítima defesa. Com muitas mediações, isso pode significar um acesso privilegiado aos que 

tem condições de pagar.  

Mas, de outro lado, temos a constatação de condições socioeconômicas que impõe aos 

indivíduos o sucesso nas lutas com uma das poucas formas para produzir e reproduzir a vida. 

Cada atleta, com seu drama específico, mas sempre uma relação com a dificuldade financeira, 

instabilidade familiar e relação com as drogas (uso e tráfico). Neste contexto, ficar rico, ter 

fama, está, na melhor das hipóteses, submetido à tentativa de sobrevivência: comprar casa, 

ajudar família, etc. “Vencer na vida não significa ser um ídolo ou milionário, mas garantir o 

seu sustento e o de sua família. Por isso ser um atleta vinculado a uma liga importante de MMA 

é algo esperado e desejado, mas não o único caminho a seguir”. (CAMILO, 2016, p. 134). 

Para se manter nesta condição por 4-5 anos, 15 lutas, precisam estes(as) atletas dividir 

a fonte de renda entre as lutas e outras atividades: ministrando aulas ou com o auxílio do 

 
203 “Responsáveis por casar as lutas do evento” (EXAME, 2019). 
204 Nome fictício para manter o original em sigilo.  
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proprietário da academia– desde que estivessem comprometidos, além dos treinos, com alguma 

atividade no estabelecimento: cozinha, limpeza, aulas (CAMILO 2016, p.118)205.  

Além das aulas, que parecem ser a fonte principal de renda206, os atletas citam o 

patrocínio207, que ajuda com dinheiro e produtos: com alimentação convencional em 

restaurantes, suplementos alimentares, escola de inglês e treino de musculação em academias 

(SALVINI, 2016, p. 196-197).    

A mesma autora nos ajuda a enxergar um distanciamento entre atletas amadores(as) e 

profissionais. Mas, também, a distância interna entre os(as) atletas profissionais: 

 

[...] ao avançarmos nosso olhar para o subcampo do MMA, não é somente a distância 

entre os atletas amadores e os profissionais que está em jogo, mas sim, dos atletas 

profissionais que conseguem manter-se financeiramente a partir de sua profissão e dos 

atletas profissionais que assumem outros empregos para tal subsídio, mas ainda assim 

são categorizados como profissionais. A partir dessa realidade, entendemos que a 

distância entre um agente que está no início da carreira (e ainda luta como amador) e 

de um agente que embora seja profissional, mas que não sobrevive desse esporte é 

menor do que a distância entre esse lutador (profissional que precisa de outro emprego 

para seu sustento) e um agente que luta como profissional e tem patrocínios 

significativos e/ou recebe remuneração considerável por luta (SALVINI, 2017, p. 

188). 

 

Sobre este assunto em específico, fontes de renda complementar, nossa entrevistada nos 

informa: 

 

Hoje, não. Atualmente, não. Na verdade, eu tenho patrocínio, mas é muito patrocínio 

de serviço: Fisioterapia, serviço médico [...] mas em dinheiro mesmo [...] Na verdade 

tenho, mas é bem [...]. Na verdade, o complemento, em dinheiro seria bem [...] pouco 

significativo, porque esse meu patrocínio ele vinha, inclusive, antes do UFC. Então 

era algo pouco representativo. Hoje eu vivo exclusivamente da luta, né?! Não tenho 

feito outro tipo de trabalho. 

 

Esta relação entre realidades socioeconômicas diferentes não anula uma situação já 

muito conhecida em outros esportes: a busca por talentos entre camadas socioeconômicas mais 

 
205 Alguns destes(as) atletas moram - dormem, cozinham, comem, assistem TV - num espaço de alojamento da 

academia que eles chamam de mansão. Além de cumprir o papel de alojar os que não têm casa ou esta é longe (é 

preciso ficar perto do trabalho), cumpre o papel de fazer o(a) atleta “respirar luta”. (CAMILO, 2016, p. 134). 
206 “Eu não consigo viver só da luta, pra mim a luta é um hobby, eu não penso que tenho que ganhar pra me manter. 

O meu sustento é as aulas, tá dando aula direto. O que eu ganho na luta é um extra” (SALVINI, 2017, p. 196). 
207 “Agora começou aparecer uns patrocínios melhores, eles me ajudam na preparação que a gente tem gasto com 

suplemento, as vezes tem que pagar um treino extra, um treino específico, material de treino, a alimentação pra 

luta tem que tá sempre mantendo. [...] Antes a gente só tinha patrocínio pra cada luta, agora a gente fechou 

semestral. [...] O patrocínio vem em dinheiro, pra gente é bem melhor assim” (SALVINI, 2017, p. 196). 
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baixas208. O alvo, já dissemos, se profissionalizar no UFC. Os exemplos de sucesso não cessam. 

Basta garimpar entre os que conseguem alcançar o topo que acharemos modelos de superação. 

Um dos nossos principais protagonistas é a materialização que o UFC precisa: 

 

Conor McGregor foi criado em uma família irlandesa típica de classe operária.  

Acredita-se que o pai não apoiava a sua decisão de viver das artes marciais, e gostaria 

que Conor tivesse uma profissão comum, pressionando-o a trabalhar como encanador 

em canteiros de obras. Mas Conor persistiu paralelamente como atleta marcial, 

praticando boxe e kickboxing e participando de competições locais. Iniciou sua 

carreira profissional em 2008, tornando-se campeão dos pesos leves no Cage Warriors 

51, em abril de 2012 e, no ano seguinte, contratado pelo UFC. E desse momento em 

diante, a carreira se torna ascendente, chegando ao ponto de prever o resultado de 

vários de seus combates, inclusive o tempo de duração (DIAS, 2016, p. 28-29). 

 

Enfim, algumas informações que ajudam a caracterizar a força de trabalho contratada 

pelo UFC e, também, nos ajudam a caracterizar uma possível força de trabalho em potencial: 

aqueles(as) que pleiteiam chegar ao topo das lutas corporais nesta faze espetacular. Ao 

conquistar os objetivos, adentram numa relação de trabalho cujas minúcias ficam ocultadas 

quando da exposição comercial e midiática desta modalidade.        

  

3.3 Os mecanismos de extração de mais-valia 

 

 Este é o momento de expor os resultados de nossas investigações sobre o processo de 

geração de um valor maior ao que foi investido na produção do MMA. Utilizamos o termo 

“mecanismos” no sentido de “Disposição das partes constitutivas de uma máquina” (BUENO, 

2000, p. 404). Por tudo que já expomos nesta tese, entendemos a “máquina” como sendo o 

UFC. Os mecanismos - monopólio de mercado, tipo de contrato, rendimentos, produtividade e 

intensificação do trabalho- como partes sem as quais toda a engrenagem não funciona de forma 

produtiva.  

 

 

 

 
208 “ ‘Quando a gente bota uma academia de um bairro nobre, a gente acaba não peneirando os diamantes, porque 

é lá do gueto que vem os caras’. Essa afirmação reforça a ideia de Bourdieu (2009a) sobre as práticas esportivas e 

a relação instrumental que diferentes classes – tendo como base o nível de capital econômico e cultural – tem para 

com seus corpos. Ainda nesse sentido, Bourdieu (2007b) afirma que quanto menor a quantidade de capital dos 

agentes fora do campo, maior a probabilidade de se entregarem por inteiro à instituição, no nosso caso, a entrega 

diz respeito à modalidade e às regras da academia e do subcampo do MMA” (SALVINI, 2017, p. 154). 
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3.3.1 Os contratos 

 

 Iniciamos com o que consolida legalmente a relação entre os proprietários em questão: 

de um lado, os proprietários do UFC; do outro, atletas em busca de um “lugar ao sol”. Este 

encontro é firmado com os contratos.  

No seu debate sobre cerceamentos e coerções, Lise (2018) trata dos contratos do UFC 

como uma das formas de violência que extrapolam a exercida diretamente entre atletas. Mais 

que isso, ajuda-nos a aprofundar numa questão já citada nesta tese: a questão do (quase) 

monopólio da marca UFC:  

 

A partir da condição de monopólio e de uma fraca concorrência, os organizadores 

passaram a impor condições unilaterais, aqui entendidas como forma de violência. 

Segundo os contratos elaborados pelo UFC, os atletas não são considerados como 

funcionários do evento e sim como prestadores de serviços. Tal situação implica uma 

série de condições prejudiciais aos atletas, entre elas os baixos salários e uma divisão 

desigual dos lucros obtidos, o cerceamento da liberdade dos atletas, a partir de uma 

cláusula contratual que exige deles exclusividade, impedindo os mesmos de disputar 

lutas por outras organizações, a supressão de auxílio médico e plano de aposentadoria, 

entre outros (LISE, 2018, p. 186). 

 

Sobre as condições unilaterais, próprias de quem se aproxima do monopólio, a 

informação ganha peso por ter sido confirmada por um ex-atleta de importância para a liga, 

Pedro Rizzo209, ao ser entrevistado por Awi (2012, p. 285): “Há muito mais facilidades para 

que a empresa rompa o documento unilateralmente do que o contrário”. E vai além: “Os 

contratos do UFC não seguem um modelo fixo. É possível dizer que eles são personalizados, 

de acordo com os interesses da Zuffa210”.  

Por ter sede nos Estados Unidos da América, cabe um comparativo com outras 

modalidades esportivas, destacando o ineditismo do UFC: 

 

No âmbito esportivo norte-americano, a totalidade dos contratos atualmente vigentes 

classifica seus atletas como funcionários, à exceção do UFC e de outros eventos 

promotores de MMA, os quais tratam seus atletas como contratados independentes. 

Essa classificação acerca da relação de trabalho dos atletas de MMA – como 

prestadores de serviços – diminui consideravelmente os impostos e os encargos 

trabalhistas sobre o UFC. As instituições que controlam outros esportes como o 

beisebol, o hóquei, o basquete e o futebol americano, como exemplos, devem 

assegurar todas as garantias profissionais previstas por lei para os seus funcionários: 

planos de saúde para o atleta e sua família tanto no período de atividade profissional 

quanto após a aposentadoria; férias; pagamento de rescisão contratual em caso de 

demissão sem justa causa; seguro saúde; funções de trabalho bem definidas; entre 

outras. Além disso, a legislação norte-americana prevê que os funcionários tenham 

 
209 Atleta brasileiro, peso pesado, que disputou o cinturão da categoria por três vezes. A última no UFC 34.  
210 Como já sabemos (em 2019), não é mais esta a empresa a administrar o UFC. 
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participação nos lucros de instituições esportivas, obrigando-as a adotarem políticas 

de transparência quanto aos lucros obtidos em seus eventos (LISE, 2018, p. 166).  

 

Citação que pode ser utilizada como explicação do que já citamos: o fato de analistas 

norte-americanos terem considerado o UFC como a marca mais valiosa dos Estados Unidos da 

América. Tal “valor” estaria sustentado na forma como esta marca se relaciona com os(as) 

trabalhadores(as). Isso diz muito sobre as relações de trabalho na contemporaneidade, bem 

como sobre os instrumentos ideológicos convocados para justificar tais relações.  

Não por acaso, temos a distinção de relações de trabalho: nas práticas mais tradicionais 

percebemos um(a) atleta herdeiro de condições próprias do que foi conquistado no welfare 

state. Os atletas contemporâneos do UFC herdam condições já precarizadas.   

Esta condição possibilita ao UFC assinar contratos sem um tempo determinado. O 

contrato é firmado para uma quantidade estipulada de lutas. Carmo (2016, p. 66) fala de contrato 

por uma luta, ampliando para quatro no segundo contrato, a depender do desempenho; Lise 

(2018, p. 158-159) fala de três lutas, com contatos posteriores prevendo cinco lutas.211  

Nossa entrevistada, ao falar de seu contrato com o UFC, nos oferece informações 

substanciais sobre esta modalidade. Embora estipule um tempo total de 20 meses, a incerteza 

permanece:  

 

Então, o contrato é firmado por tempo e por lutas. Primeiro a luta. São quatro lutas, 

um contrato base, mas nem sempre são assim, as vezes pode fazer com mais lutas. 

Mas mesmo dentro dessa [...] existem quatro lutas e no período, acredito, de 20 meses 

eles tem que te dar essas lutas. Se tu fez a primeira luta em 20 meses e não te 

ofereceram as outras o contrato será rescindido. Não precisam cumprir 

obrigatoriamente. 

 

Além do tempo total do contrato, 20 meses, a outra única obrigação do UFC é oferecer 

à contratada uma luta a cada dois, três meses: 

 

Existe um tempo para eles nos oferecerem luta, né? Exemplificando. A cada dois 

meses eles têm que nos oferecer luta ou a cada três meses eles têm que nos oferecer 

luta. Tem que chegar com a proposta de luta, não que eu tenha que lutar nesse tempo. 

Por exemplo, se eu luto em janeiro [...] (pensando alto... janeiro, fevereiro), março 

eles têm que me oferecer uma luta, que pode ser em dezembro. 

 

 
211 “’Vou dar o exemplo do José Aldo. Ele não faz contrato por tempo, ele faz de luta’: ‘Vou renovar por mais 

cinco lutas’. Mas o contrato não especifica em quanto tempo. Então, o UFC te amarra e não deixa sair de suas 

garras. O lutador fica preso. Isso é escravidão. O que fizeram com o Cigano? Ou assina aqui ou não luta pelo título. 

Isso não pode: eles controlam tudo, título, lutador...”. (LISE, 2018, p. 171).  
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Ou seja, quando a luta vai acontecer, se é que vai acontecer, foge do controle da atleta. 

Sabe que se chegar ao vigésimo mês e ela não tiver realizado as quatro lutas programadas, o 

contrato é reincidido e ela só recebe pela(s) luta(s) que realizou. 

A literatura sobre as novas morfologias do trabalho nos oferece o conceito de “zero hour 

contract”212 como sendo o que caracteriza esta relação contratual por dentro do UFC: “Neste 

tipo de contrato, não há a determinação prévia de horas de trabalho, pois o trabalhador fica à 

disposição do empresário, esperando sua chamada, independentemente do tempo que 

permaneça ocioso” (ANTUNES, 2019, p. 16). Maeda (2019) trata este tipo de contrato como 

uma expressão do contrato flextime: “Uma das evidências desse quadro de instabilidade e 

fragmentação é o aumento do chamado contrato flextime (horário flexível) e especificamente 

do contrato zero-hora do Reino Unido, modelo de contrato de trabalho marcado por altos níveis 

de incerteza e imprevisibilidade” (MAEDA, 2019, p. 121). 

Sem tempo estipulado (em nossa entrevista, só o teto), cabe aos atletas a manutenção da 

sua condição física e técnica no período entre as lutas. Ou seja, o tempo ocioso a que se refere 

Antunes (2019), para nosso(a) atleta, significa o tempo em que não está lutando ou, 

genericamente falando, treinando. Este, inicialmente, o seu tempo de não trabalho.     

A renovação de contrato (com novas condições) depende, principalmente, do 

desempenho do(a) atleta nas lutas do contrato anterior. Mas, não só deles: 

 

O sucesso no primeiro contrato pode definir melhores bases financeiras aos atletas 

nos contratos subsequentes213. No entanto, outros fatores, além do desempenho 

técnico e obtenção de vitórias, podem resultar em melhoras das bases contratuais. 

Carisma, capacidade de atrair público – presencial ou por meio de vendas de pacotes 

de PPV – ou mesmo a importância que determinado lutador tem para o evento, 

definem ou não acréscimos financeiros (Miranda 2017). Outro elemento que pode 

propiciar contratos mais vantajosos tem relação com o apelo nacionalista de alguns 

lutadores. Atletas que têm a capacidade de mobilizar o público de seu país de origem 

tendem a obter maior rentabilidade contratual. Isto porque o UFC tem pretensões de 

aumentar a visibilidade de seus eventos para além dos Estados Unidos e esses 

lutadores, transformados em ídolos, podem alavancar a popularidade do UFC nesses 

países214 (LISE, 2018, p. 158-159). 

 
212 “[...] forma de trabalho que se desenvolveu no Reino Unido e hoje se encontra em praticamente todos os países, 

ainda que com denominações diferenciadas” (ANTUNES, 2019, p. 16). 
213 “Levando em consideração apenas as categorias de peso masculinas, cada uma delas possui a média de 70 

lutadores, dos quais um é o campeão e outros 15 são os ranqueados (UFC, 2017). Essa posição no ranking tem 

relevante importância para os atletas. Via de regra, lutadores rankeados lutam no card principal do evento e obtêm 

melhores pagamentos, correndo menos riscos de serem demitidos da organização. Para que um atleta suba no 

ranking, é necessário que o mesmo acumule o maior número de vitórias em relação às derrotas. Os lutadores que 

ocupam as cinco primeiras posições têm maiores chances de serem selecionados para desafiar o campeão da 

categoria. Embora tenha fundamental importância para o andamento das categorias, não existem critérios claros e 

objetivos que determinem a posição dos atletas no ranking.” (LISE, 2018, p. 179). 
214 “Exemplos desses atletas são Anderson Silva e Cris Cyborg, no Brasil; Cain Velasquez, no México; Connor 

McGregor, na Irlanda; Georges Saint Pierre, no Canadá; Mark Hunt, nos países da Oceania; Michael Bisping, na 

Inglaterra; Joanna Jedrzejczyk, na Polônia; Alistar Overeem, na Holanda; Alexander Gustafsson, na Suécia; Ulka 
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Aqui cabe destacar o que apenas constatamos no segundo capítulo: os atletas extrapolam 

sua função principal, o que, nas relações trabalhistas, vamos chamar de atividade fim. Na 

citação acima, vimos que o carisma é importante. No mesmo trecho, aborda-se a capacidade de 

mobilizar o público de seu país de origem. Esta não é uma condição que dependa 

exclusivamente do indivíduo. Se este é originário de um país com baixa densidade 

populacional, ou que apresente uma quantidade de pessoas culturalmente avessas a esta 

modalidade, esta capacidade de mobilização foge de suas competências específicas como 

lutador.  Já a rescisão depende apenas do contratante: 

 

Somente no mês de fevereiro de 2017, a organização divulgou uma lista com 31 atletas 

demitidos (Combate.com, 2017), além disso, Dana White, atual presidente do UFC, 

declarou que até o final do respectivo ano, o número de demissões iria superar a marca 

de 100 lutadores (Portal ORM, 2017). É importante aqui destacar que o termo 

utilizado por White ‘demissão’ é uma característica própria das relações de trabalho 

entre empregador e empregado e não entre contratante e prestador de serviço. Neste 

segundo caso, e é o que acontece no UFC, os desligamentos são ocasionados por uma 

rescisão contratual, no entanto, os contratos não preveem multas rescisórias em favor 

dos atletas. Porém, esta circunstância se altera drasticamente caso o atleta opte por 

rescindir as normas contratuais, neste caso, os lutadores devem pagar multas 

milionárias ao evento. Essa unilateralidade em favor do UFC, é destacada por 

Salminen (2017, p. 222-223), que reflete: ‘Há uma lista de violações pelas quais o 

UFC pode dispensar um lutador, inclusive se o mesmo simplesmente for derrotado 

em uma luta. [...] Não há nada que impeça contratualmente o UFC de dispensar um 

lutador sob a alegação que o mesmo violou uma das disposições do contrato’ (LISE, 

2018, p. 170). 

 

Para além das “demissões” individuais, temos o que, talvez, seja mais emblemático 

nesta questão: a extinção de uma categoria de peso inteira, com a consequente demissão de 

todos atletas: “A saída de Demetrious Johnson para o ONE Championship causou mudanças 

importantes no UFC. Dias depois da confirmação da ida do seu ex-campeão para a franquia 

asiática, a organização optou por dar um ponto final em sua categoria peso-mosca a partir de 

2019.” (TATAME, 2018). Condições próprias de relações unilaterais. 

Quando questionada sobre os critérios de renovação do seu contrato com o UFC, Onna 

Bugeisha assim nos respondeu: “Não existem esses critérios explícitos nesse contrato, então 

são critérios bem subjetivos deles. Enfim, não conheço.”. Já sobre a rescisão (além do já citado 

tempo total): “Na verdade, na rescisão existem alguns tópicos que apontam para algumas coisas 

que a gente faz. Isso pode rescindir o contrato, mas para renovação não existe esses pontos.”. 

 
Sasaki, no Japão; Wang Guan, na China; entre outros. Vale aqui notar que este apelo nacionalista está diretamente 

vinculado com os bons desempenhos desses atletas, tanto que a maioria dos lutadores acima citados são ou já 

foram campeões do UFC.” (LISE, 2018, p. 158-159). 

https://tatame.com.br/?s=Demetrious+Johnson
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Rescisão que não prevê pagamento de multa, nem por parte do UFC, nem por parte 

do(a) atleta. Igualdade facilmente dissolvida quando perguntamos se ela, como atleta, pagaria 

multa para rescindir seu contrato: “Não. Não existe. Na verdade, não há no contrato, pelo menos 

não que eu lembre, nenhuma multa em relação à gente. Até porque não existe a possibilidade...”. 

O silêncio expressa, por mais contraditório que isso possa parecer, a impossibilidade de um(a) 

atleta, nas condições acima apresentadas de desigualdade evidente entre contratante e 

contratados/as, de partir dele(a) a ação de rescindir o contrato.  

Como já tratado por Lise (2018), esta decisão de demitir atletas é incompatível com o 

tipo de contrato firmado pelo UFC. Além desta irregularidade, a autora evidencia a já citada 

exclusividade em disputar lutas apenas nas edições da contratante. Ou seja, mesmo não sabendo 

em qual tempo deverá cumprir as lutas (sejam 3, 4, 5...), os(as) atletas devem estar à serviço do 

próximo chamamento que, como vimos, não depende exclusivamente dos resultados pretéritos. 

Quando perguntada se, durante a vigência do contrato, poderia lutar por outra empresa, nossa 

entrevistada respondeu: “Não. É um contrato de exclusividade.”.215  

Continuando com Lise (2018): 

 

Outro elemento que indica irregularidade nas exigências contratuais é o fato de que 

existe continuidade na relação empregador/empregado. Dan Henderson, por exemplo, 

luta no UFC desde 1998, ou seja, tratam-se de quase 20 anos, o que, em qualquer outra 

situação, permitiria que ele fosse considerado um funcionário e não um prestador de 

serviço (LISE, 2018, p. 167). 

     

Para o(a) empregador(a), além da já citada diminuição dos encargos trabalhistas, mais 

vantagens: “[...] melhoria na organização do trabalho, aumento da produtividade por hora, baixa 

taxa de sindicalização e diminuição do absenteísmo” (MAEDA, 2019, p. 122). 

Quando questionada sobre esta relação desigual, nossa entrevistada respondeu: “Eu 

acho que sim. Que existe. Tem condições que você precisa cumprir que nem sempre são 

recíprocas. Acho que é uma relação hierárquica mesmo, de trabalhador [...]”. Sobre se 

conseguiria um maior poder de negociação caso se consolide no UFC: “Sim, sim. Acredito que 

sim.”. Enfim, este tipo de contrato se aproxima das condições gerais da classe trabalhadora no 

capitalismo do século presente:  

 

 
215 “A relação chega a tal ponto que uma atleta brasileira de muito sucesso que rescindiu contrato com o UFC, ao 

realizar sua primeira luta por outra empresa (tendo vencido), desabafou: “Aqui eu estou feliz, lá eu não estava. Eu 

estava trabalhando, eu me sentia como uma escrava, e não estava feliz. Aqui eu sou feliz, algo que eu escolhi ser” 

(AGFIGHT, 2020a). 
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Em pleno século XXI, mais do que nunca, bilhões de homens e mulheres dependem 

de forma exclusiva do trabalho para sobreviver e encontram, cada vez mais, situações 

instáveis, precárias, ou vivenciam diretamente o flagelo do desemprego. Isto é, ao 

mesmo tempo em que se amplia o contingente de trabalhadores e trabalhadoras em 

escala global, há uma redução imensa de empregos: aqueles que se mantém 

empregados presenciam a corrosão dos seus direitos sociais e a erosão de suas 

conquistas históricas, consequência da lógica destrutiva do capital que, conforme 

expulsa centenas de milhões de homens e mulheres do mundo produtivo (em sentido 

amplo), recria, nos mais distantes e longínquos espaços, novas modalidades de 

trabalho informal, intermitente, precarizado, ‘flexível’, depauperando ainda mais os 

níveis de remuneração daqueles que se mantém trabalhando. (ANTUNES, 2018, p. 

25) 
            

Além de Antunes, mais dois autores nos ajudam a entender estas relações flexíveis nas 

relações de trabalho: 

 

A noção de flexibilidade de horários, pois, contrapõe-se à de trabalho em tempo 

integral que teria sido o regime de trabalho dos últimos cinquenta anos segundo alguns 

autores, cem, conforme outros e duzentos, de acordo com terceiros. O final da década 

de 1970 e o começo da década de 1980 são apresentados como momentos cruciais no 

surgimento de formas de flexibilidade de horário laborais. (DAL ROSSO, 2017, p. 

25-26)216. 

 

Esta lógica destrutiva do capital – citada por Antunes (2018) -, atuando por dentro das 

relações de contrato entre UFC e atletas, é sintetizada por Camilo (2016) quando apresenta uma 

tendência mais geral, fruto de entrevistas realizadas em uma academia que tinha atleta 

contratado pela liga: 

 

Vendem seu trabalho, mesmo que haja invisibilidade de sua atuação para a 

previdência social: sem contrato de trabalho e o devido registro na carreira 

profissional, sem regulação ou reconhecimento da profissão, sem seguro de vida, sem 

assistência médica especializada, sem uma remuneração mínima e, obviamente, sem 

uma aposentadoria. Outros benefícios sociais também não entram em pauta: adicional 

noturno, férias, jornada máxima de trabalho, vale-transporte, vale-refeição, 13° 

salário. Como seria, então, pensar em acidente de trabalho? Há uma invisibilidade do 

trabalho e do trabalhar: para a legislação, para os proprietários das ligas de MMA e 

para lutadores (CAMILO, 2016, p. 83-84).  

 

 
216 Etimologicamente, flexibilidade: “[...] provém do substantivo latino flexibilitas, flexibilitatis. Flexível é adjetivo 

que também deriva do latim flexibilis, ambos procedentes do particípio passado flexus (flexa, flexum) do verbo 

latino flectere (lê-se fléctere), que significa dobrar. São sinônimos de flexível: elástico, maleável, mutável, móvel. 

São antônimos: rígido, fixo, firme, repetitivo.” (DAL ROSSO, 2017, p. 54). Sobre os usos do termo: “A palavra 

‘flexibilidade’ entrou na língua inglesa no século quinze. Seu sentido derivou originalmente da simples observação 

de que, embora a árvore se dobrasse ao vento, seus galhos sempre voltavam à posição normal. ‘Flexibilidade’ 

designa esta capacidade de ceder e recuperar-se da árvore, o teste e restauração de sua forma. Em tempos ideais, 

o comportamento humano flexível deve ter a mesma força tênsil: ser adaptável a circunstâncias variáveis, mas não 

quebrado por elas.” (SENNET, 2004, p. 53). 
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Ou seja, estamos tratando daquilo que convencionou-se chamar de trabalhos e 

trabalhadores precários ou precarizados. Alguns já surgem nesta condição, outros tantos vão 

perdendo os direitos conquistados ao longo do tempo e através da luta (de classes).  

Esta relação, tanto geral quanto específica das relações trabalhistas por dentro do UFC, 

impõe ao conjunto da classe trabalhadora mundial uma condição de permanente instabilidade. 

Antunes (2018, p. 34) completa a citação mais acima: “Entretanto, a instabilidade poderá levá-

lo [alto salário217] a ruir face a qualquer oscilação do mercado”.  

Sennet (2014) nos ajuda a compreender os impactos, ou melhor, “a corrosão do caráter” 

dos impactados com o trabalho flexível, sem estabilidade.  

 

Como se podem buscar objetivos de longo prazo numa sociedade de curto prazo? 

Como se podem manter relações sociais duráveis? Como pode um ser humano 

desenvolver uma narrativa de identidade e história de vida numa sociedade composta 

de episódios e fragmentos? As condições da nova economia alimentam, de lugar em 

lugar, de emprego em emprego. Se eu fosse explicar mais amplamente o dilema de 

Rico218, diria que o capitalismo de curto prazo corrói o caráter dele, sobretudo aquelas 

qualidades de caráter que ligam os seres humanos uns aos outros, e dão a cada um 

deles um senso de identidade sustentável. (SENNET, 2014, p. 27).   

 

E sobre estas características, fecha:  

 

O que é singular na incerteza hoje é que ela existe sem qualquer desastre histórico 

iminente; ao contrário, está entremeada nas práticas cotidianas de um vigoroso 

capitalismo. Talvez a corrosão dos caracteres seja uma consequência inevitável. ‘Não 

há mais longo prazo’ desorienta a ação a longo prazo, afrouxa os laços de confiança 

e compromisso e divorcia a vontade do comportamento”. (SENNET, 2014, p. 33). 

 

Muito dificilmente, pelo que vimos acima, esta seria uma condição que não envolveria 

os(as) atletas contratados pelo UFC. Pelo contrário, nesta especificidade, ela é por demais 

presente: 

 

[...] as carreiras dos lutadores do UFC e de outros eventos de MMA, via de regra, não 

são passíveis de planejamento mais elaborado, tendo em vista a incerteza de um 

rendimento anual fixo. Em modalidades esportivas como o futebol, basquete, 

beisebol, natação, atletismo, entre outras, o atleta e a instituição contratante definem 

antecipadamente as bases salariais, por meio de contratos que podem ter duração de 

 
217 Do que ainda falaremos.  
218 Filho de Enrico, personagens – com nomes fictícios- entrevistadas coincidentemente pelo mesmo autor. O pai, 

Enrico, um trabalhador (faxineiro) nos moldes antigos: trabalho rígido, rotina marcada, trabalho duro, mas, com 

garantias, regulamentação e possibilidade de projetar a vida de longo prazo; inclusive, possibilitando ao filho uma 

formação de nível superior. Daí em diante, Rico, como consultor tecnológico, conviveu com as instabilidades das 

novas formas de emprego.  
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uma ou mais temporadas, facilitando assim o planejamento financeiro. Mesmo em 

casos de lesões que incapacitem o atleta de exercer suas funções profissionais 

temporariamente – muito comuns no meio esportivo de alto rendimento –, o contrato 

deve ter previsão de garantias salariais e, em caso de rescisão, garantias de direitos 

trabalhistas e multas rescisórias, no UFC os contratos firmados não preveem tais 

garantias [...] (LISE, 2018, p. 158). 

 

Quando questionada sobre a estabilidade que seu contrato lhe possibilitaria, nossa 

entrevistada assim respondeu: “É, eu não acho que nos oferece estabilidade, pela própria 

insegurança que isso gera. Tipo, você pode conseguir as 4, ou as 5... 6 [lutas], seja lá como for, 

assim como você também pode não cumprir, então não posso chamar isso de estabilidade.”. 

Uma característica própria dos seres humanos, ou seja, sua capacidade teleológica, é 

atingida centralmente quando da relação trabalhista que não os possibilita projetar fins219.   

E este formato flexível e instável se desdobra na relação entre lutadores e equipe. Camilo 

(2016, p. 84) identificou, em suas entrevistas, que a mesma situação de contratos flexíveis entre 

atletas e ligas se desdobra para todo o suporte de profissionais dos lutadores. Na pesquisa, não 

encontrou um profissional sequer registrado. Nós encontramos alguns registrados, ou tarefas 

registradas, pelo menos na Classificação Brasileira de Ocupações. 

Quando esta relação significa a forma como atletas pagam as equipes, Wilkson (2018), 

Neto (2016), Camilo (2016) e Awi (2012) sinalizam um formato relativo: de alunos normais 

(amadores: praticantes comuns que não objetivam o esporte de rendimento), a academia por ele 

acompanhada recebe pagamento por mensalidades. Dos atletas profissionais, ao invés da 

mensalidade, academias recebem um montante que varia entre 10 e 30%220 da premiação que 

ganhar por luta. Ou seja, o desempenho do(a) atleta interessa financeiramente não só a este(a), 

mas a teu suporte que, se confirmada e generalizada as informações acima, tem este enquanto 

o único retorno financeiro direto. Ademais, tem-se a propaganda por estar trabalhando com 

atletas de desempenho positivo. 

Qualquer semelhança com o que os trabalhadores e trabalhadoras brasileiros enfrentarão 

com a reforma trabalhista, onde o negociado estará acima do legislado (e com riscos de não ter 

a mediação dos sindicatos), não é mera coincidência. É próprio do “regime de acumulação 

flexível” (ROSSO, 2017).      

 
219 É o que constata a já citada Maeda (2019), quando avalia o movimento de tramitação legal deste tipo de contrato 

no Reino Unido. Ao final do trâmite, a legislação apresenta as características do zero hour contract: “[...] o contrato 

zero-hora apenas seria reconhecido se não houvesse previsão de horas de trabalho a serem fornecidas ao 

trabalhador e, cumulativamente, se este tivesse de ficar à disposição do empregador ou lhe fosse exigida a 

exclusividade” (MAEDA, 2019, p. 128). 
220 Para Neto (2016, p. 79-80), dinheiro pago ao treinador. Para Camilo (2016, p. 99) percentual dividido entre 

academia e Head Coach – o(a) treinador(a) principal.   
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Estamos a todo momento tratando da flexibilização das relações. Uma das suas 

explicações se ancora na capacidade humana em se adaptar. Capacidade, aliás, incentivada 

contra a rigidez (de contratos, tempos, salários, direitos), que marcaram o regime anterior 

(fordista-taylorista). Quando acessamos as produções sobre a luta corporal, mais precisamente 

o MMA, percebemos que as sínteses elaboradas por algumas careciam de aprofundamentos, de 

entendimento das relações sociais de produção. Limitam-se a constatar o fenômeno:  

 

Não apenas Anderson Silva, mas nossos melhores lutadores sabem se moldar de 

acordo com a situação, diante das adversidades. É uma qualidade indispensável no 

MMA. Por permitir o uso de golpes das mais diversas modalidades, o esporte acaba 

premiando a capacidade de improviso do atleta diante de tantas variáveis. Nisso, as 

artes marciais mistas se assemelham à paixão nacional, o futebol, notoriamente um 

dos esportes que menos presta a ‘ensaios’ e um dos mais imprevisíveis que existem 

(AWI, 2012, p. 289).    

 

A busca por avaliar minuciosamente a realidade objetiva, além de constatar estas 

mudanças fenomênicas na modalidade luta corporal, avançam no entendimento de que elas não 

existem apesar das relações sociais de produção. E, portanto, faz agora muito mais sentido a 

citação de Sennet (2014, p. 53) quando trata das relações flexíveis: “a sociedade hoje busca 

meios de destruir os males da rotina com a criação de instituições mais flexíveis. As práticas de 

flexibilidade, porém, concentram-se mais nas forças que dobram as pessoas”.  

Em síntese, temos toda uma relação – entre atletas e UFC e entre atletas e equipes – 

pautada pelo desempenho do atleta. Uma relação de exclusividade, unilateral, flexível e, 

portanto, instável. Coisa só possível por conta do patamar alcançado pela condição muito 

próxima do monopólio. As relações de contrato do UFC caracterizam o patamar de onde 

partimos para apresentar outras informações que nos permitem aproximar ainda mais as 

relações de trabalho que aqui estudamos com aquilo caracterizado como a nova morfologia 

dos(as) trabalhadores(as) no século presente.  

Por ora, concluímos que o formato do contrato pode ser encarado como mecanismo 

direto e indireto de extração de mais-valia. No primeiro caso, temos a diminuição dos encargos 

trabalhistas, ou seja, diminuição geral do tempo de trabalho pago. No segundo caso, é um 

mecanismo que, por suas características, possibilita esta relação, uma condição (assinada pelas 

partes) que legitima o que iremos mostrar. 
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3.3.2 Avanço do tempo de trabalho sobre o tempo de não trabalho 

 

 Já realizamos alguns apontamentos sobre o tempo. Acabamos de falar de um contrato 

firmado pela quantidade de lutas, sem previsão total de tempo e que não permite que os(as) 

atletas disputem lutas em outras empresas de MMA. Alertamos, também, para o fato de o 

intervalo entre os combates não significar um tempo completamente livre, mas um tempo 

destinado à manutenção da condição física, técnica e tática. Ou seja, tempo de trabalho221. A 

luta no evento é o momento final de um ciclo de produção (pelo menos, de capitais flexíveis).  

Quando discutimos conceitualmente a força de trabalho e sua função enquanto 

mercadoria especial que gera mais-valor, resumimos a questão na relação entre tempo de 

trabalho pago e tempo de trabalho não pago. Este, responsável pela extração da mais-valia. 

Citamos, também, o avanço do tempo de trabalho sobre o tempo de não trabalho – já entendido 

como tempo de ócio, livre, liberado, etc. Esta última condição será aqui melhor retratada a partir 

das especificidades do UFC.  

O que podemos chamar genericamente de expropriação do tempo, não é novidade no 

capitalismo: 

 

Em um primeiro momento, a expropriação do tempo no capitalismo global dizia 

respeito preferencialmente aos trabalhadores em seu âmbito laboral, porque se tratava 

de converter os antigos camponeses e artesãos que controlavam seu tempo (algo muito 

diferente do tempo abstrato do capitalismo, regido pelo relógio), com seus ritmos 

lentos e pausados, no qual a atividade produtiva se misturava às festas, ao calendário 

religioso, ao Carnaval, ao descanso e à vida em comum. Os trabalhadores resistiram 

neste primeiro momento, fugindo e abandonando os postos de trabalho, proclamando 

de maneira implícita o ‘direito à preguiça’, um princípio na resistência à 

proletarização. (CANTOR, 2019, p. 46). 

 

Com o processo de subsunção real ao capitalismo, esta expropriação avança para o 

tempo do não trabalho: “No mundo contemporâneo, a expropriação do tempo estendeu-se a 

todos âmbitos da vida e não se limita, como antes, ao âmbito do trabalho” (CANTOR, 2019, p. 

47). Além de estender o tempo de trabalho sobre o de não trabalho, o capitalismo transformou 

o tempo livre em tempo de ócio, incentivando o seu preenchimento com o consumo individual 

e familiar em atividades mercantis que geram lucros. (CANTOR, 2019, p. 47). 

 
221 “Uma luta não consiste somente na troca de golpes, muito menos é somente aquilo que se vê quando um lutador 

ou lutadora pisa no tatame de formatos diversos, mas que ficou popularizado mundo afora pelos seus oito lados. 

Uma luta é mais do que acontece durante a preparação do que propriamente aqueles minutos de combate 

incessante. Uma luta é a oportunidade de dar visibilidade a uma série de treinamentos, de se lançar 

profissionalmente, de galgar um degrau mais alto na estrutura do MMA, ou ainda, é capaz de finalizar uma 

carreira” (SALVINI, 2017, p. 164). 
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Em síntese, com a universalização do capitalismo, o que vivemos hoje é a plena 

‘subsunção da vida ao capital’, o que significa que todos os aspectos da vida foram 

mercantilizados e submetidos à tirania do tempo abstrato. Em concordância com este 

pressuposto, o capital rompeu a distância que separava do tempo do trabalho o tempo 

livre, ou o tempo da vida. (CANTOR, 2019, p. 48). 

  

No nosso objeto específico, percebemos uma estratégia de avanço sobre o tempo de não 

trabalho dos(as) atletas contratados(as) pelo UFC. De acordo Awi (2012, p. 295): “[...] a Zuffa 

punha em contrato a obrigação dos lutadores de serem acessíveis ao público pela internet, ao 

contrário da postura de boa parte das celebridades do esporte”222. A contrapartida vem em forma 

de bônus (do que falaremos quando abordamos a questão dos rendimentos).   

Quando questionada sobre este compromisso, nossa entrevistada respondeu algo um 

pouco diferente: “Não. Não existe nenhuma determinação não, no contrato.”. Mas, não se 

limitou ao escrito no contrato:  

 

Mas é fato que, opinião minha, né?!, as redes sociais eu acho que elas meio que servem 

como um termômetro de popularidade, etc., então, de alguma forma, a gente precisa 

estar lá mesmo não estando no contrato. É muito twitter, porque os norte-americanos 

usam para caramba, né? É... Instagram e tal, acho que meio que serve como 

termômetro. 

 

Embora não conste no contrato de nossa entrevistada, a opinião dela casa perfeitamente 

com o que apontamos acima sobre a necessidade de ser popular como mais um mecanismo de 

diferenciação no mercado.  Temos aqui um mecanismo que pode aparentar mais uma prática 

autônoma dos indivíduos, já que estes gerem uma “página” online particular. Característica 

própria da relação aparentemente horizontalizada: “A pedra angular da pratica administrativa 

moderna é a crença em que as redes elásticas são mais abertas à reinvenção decisiva que as 

hierarquias piramidais, como as que governavam a era fordista”223 (SENNET, 2014, p. 55). São 

ilhas idealizadas de autonomia por dentro da lógica do trabalho heterônomo.  

A flexibilização dos tempos224 e outras formas225 cria a impressão de mais controle por 

parte dos trabalhadores da rotina de trabalho. Impressão que oculta que “nas modernas 

 
222 Desde 2011, o UFC começou a premiar os atletas que mais usam o Twiter para se relacionar com os fãs. A cada 

três meses, ganham um bônus de US$ 5 mil aqueles que acumulam mais seguidores e que postam os tweets mais 

criativos, de acordo com o julgamento de Dana White (AWI, 2012, p. 295). 
223 “O termo conhecido para essas práticas é ‘reengenharia’, o fato mais destacado na reengenharia é a redução de 

empregos” (SENNET, 2014, p. 56). 
224 “[...] permite grande variabilidade para as empresas, reduz a necessidade de horas extras, ajuda a evitar uma 

dependência excessiva de uma força de trabalho externa e aumenta o comprometimento dos trabalhadores com a 

empresa em função de maior controle sobre suas vidas.” (DAL ROSSO, 2017, p. 42). 
225 A flexibilização numérica – “A redução do quadro de pessoal como medida permanente cria uma situação dual 

envolvendo trabalhadores contingenciais [...] em tempo parcial, temporários, trabalhadores por contrato 
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organizações que praticam a concentração sem centralização, a dominação do alto é ao mesmo 

tempo forte e informe” (SENNET, 2014, p. 65). O rígido determina o flexível.  

As metas, os resultados, objetivos, continuam rígidos e determinantes para a 

manutenção do emprego ou o trânsito ao desemprego ou subemprego. Como alcançar as metas, 

via de regra, os de cima não dizem. As ilhas de autonomia que decidem. E daí a impressão de 

autonomia das novas formas.   

Um conjunto de técnicas são organizadas para controlar os ditos trabalhos autônomos226.  

Outra forma de avanço sobre o tempo livre, ou ocioso, é ainda mais difícil de detectar 

por conta de fazer parte do imaginário dos que se envolvem com a luta corporal como atividade 

de trabalho (mas, não só estes): a tolerância à dor – resultado de lesões –, fazendo com que o(a) 

atleta treine mesmo em condições em que deveria estar de repouso. 

 

A dor é parte constituinte da experiência e dos esportes de enfrentamento. Muitos 

atletas aprendem, por intermédio da transvalorização dos valores a conviver, suportar, 

normalizar e ignorar a fadiga, o estresse e a dor como se incorporassem um ‘super-

homem’ regado por ‘vontade de potência’, como já dizia Nietzsche (2006; 2008), 

ultrapassando seus limites corporais: ‘Quando o corpo se torna o inimigo de todos os 

esforços, o ator é confrontado e manipulado por sua dor’ (LE BRETON, 1999, p. 256). 

(CAMELO, 2014, p. 40)227.  

  

Quando esta dor extrapola os limites do suportável, especialmente quando resultado de 

uma contusão no momento da luta, os atletas são obrigados a cumprir tempos de repouso. Para 

os que estão próximo ao topo das suas respectivas categorias, o respeito a este tempo entre lutas 

é uma condição atingível. Cada luta, especialmente as vencidas, possibilita uma remuneração 

que garante tranquilidade por algum tempo. Tempo, aliás, exigido pelas comissões atléticas: de 

45 à 120 dias, inclusive sem treino aos que sofreram nocautes (ALONSO, 2017, p. 137). 

 

O que acontece durante este período de recuperação é uma adaptação e reajustamento 

da intensidade/volume do treinamento ao quadro da lesão/dor no lutador. Após 

liberação da junta médica é iniciado um período de treinamento objetivando diminuir 

 
determinado, trabalhadores terceirizados por agências [...] e regulares nas empresas [...]” (DAL ROSSO, 2017, p. 

41); flexibilidade funcional ou atitudinal – “[...] o trabalhador que sobreviveu aos cortes se torne continuamente 

flexível e adaptável, um trabalhador flexível, que toma conta de sua carreira, obtém qualificações, mostra-se 

polivalente e acumula mais tarefas a desempenhar.” (DAL ROSSO, 2017, p. 41) 
226 “Em consequência, criou-se um monte de controles para regular os processos de trabalho concreto dos ausentes 

do escritório. Exige-se que as pessoas telefonem regularmente para os escritórios, ou usam-se controles de 

intrarrede para monitorar o trabalho ausente; os e-mails são frequentemente abertos pelos supervisores.” 

(SENNET, 2014, p. 68). 
227 “É necessário conviver e traduzir a dor como uma fiel companheira dos ringues tão necessária quanto as técnicas 

de ataque e defesa, estabelecendo assim, uma disciplina e um autodomínio dos sentimentos.” (CAMELO, 2015, 

p. 41). 
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a perda das condições físicas e auxiliar na melhora da lesão instalada (CAMELO, 

2014, p. 58). 

 

Vejamos o exemplo de uma edição do UFC (241228). A depender da avaliação médica, 

este tempo extrapola o citado acima por Alonso (2017). Trataremos só das três principais lutas 

do evento (SUPERLUTAS, 2019): 

 

Quadro 6: Relação entre tempo de repouso (exigido) e motivo 

Atleta Tempo de repouso e motivo229 

Stipe Miocic Suspensão de 60 dias por um corte do olho esquerdo, 

a menos que seja liberado por um médico. Suspensão 

de 45 dias, 30 dias sem contato. 

Daniel Cormier  Suspensão de 45 dias, 30 dias sem contato devido ao 

nocaute. 

Nate Diaz Suspensão de 60 dias por um corte no olho direito, a 

menos que seja liberado por um médico. Suspensão de 

45 dias, 30 dias sem contato. 

Anthony Pettis Suspensão de 180 dias por uma possível fratura no pé, 

a menos que seja liberado por um médico. Suspensão 

de 45 dias, 30 dias sem contato. 

Paulo Borrachinha Suspensão de 180 dias para possível fratura no pé 

direito, a menos que seja liberado por um médico. 

Yoel Romero Suspensão de 180 dias devido a uma possível fratura 

na costela direita, a menos que seja liberado por um 

médico. Suspensão de 45 dias, 30 dias sem contato. 

Fonte: Elaboração própria a partir de Superlutas (2019). 

 

Abaixo a aparência pós luta de dois dos vitoriosos (Stipe Miocic e Paulo Borrachinha): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
228 17 de agosto de 2019. 
229 “Sob a justificativa de evitar o agravamento de lesões ortopédicas ou da Encefalopatia Traumática Crônica 

(ETC), entre outras, as CAs, após todos os eventos do UFC, anunciam o tempo de suspensão para cada lutador. 

Essa suspensão pode variar de um a seis meses, dependendo da forma como termina a luta ou do tipo de lesão 

sofrida. Normalmente, as suspensões mais longas são impostas aos lutadores que sofrem nocaute com perda de 

consciência ou quando é constatado algum tipo de fratura mais grave. Suspensões medianas geralmente são 

determinadas a atletas que sofreram nocaute sem perda de consciência, nocaute técnico, knockdown ou algum tipo 

de fratura menos grave e luxações. Suspensões mais curtas são prescritas para atletas que sofreram cortes ou lesões 

ortopédicas consideradas leves.” (LISE, 2018, p. 102-103). 

https://www.superlutas.com.br/lutador/?link=Stipe-Miocic-39537
https://www.superlutas.com.br/lutador/?link=Daniel-Cormier-52311
https://www.superlutas.com.br/lutador/?link=Nate-Diaz-11451
https://www.superlutas.com.br/lutador/?link=Anthony-Pettis-26627
https://www.superlutas.com.br/lutador/?link=Paulo-Henrique-Costa-147165
https://www.superlutas.com.br/lutador/?link=Yoel-Romero-Palacio-60762
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Figura 08. Aparência dos lutadores após a luta. 

 

 

Miocic (foto da esquerda), ao recuperar o cinturão da categoria, embolsou US$ 750 mil. 

Já o brasileiro Paulo Borrachinha (foto da direita) embolsou US$ 120 mil – destes, US$ 50 mil 

de bônus pela luta da noite. (SUPERESPORTE, 2019).  Embora o debate sobre rendimentos 

seja o próximo mecanismo que apresentaremos, aqui eles nos servem para explicar a condição 

temporária dos que podem gozar de um tempo de repouso recomendado. E, ainda assim, não 

temos condição de afirmar que eles usem deste tempo.  

Para os demais, os que alimentam o sonho de um dia figurar entre os melhores, uma 

difícil situação. Sabem dos males, mas não têm força de enfrentar o monopólio. Mais, desejam 

continuar nele. É para isso que tanto treinam. Situação que extrapola o próprio tempo de luta, 

avançando para os treinos230. Temos a “presença” contínua do(a) outro(a), ainda que um(a) 

outro(a) fictício, contra quem devo medir minhas habilidades e tolerância a dor. Este(a) está 

treinando e, portanto, passos à frente sob quem não está. Esta determinação leva a duas 

situações bem específicas do que estudamos: 

 

Se o mesmo fraturou os ossos do metacarpo e falange proximal (ossos da mão) poderá 

realizar o treinamento dos membros inferiores com a mesma intensidade de antes e 

 
230 “[...] se eu não treinar, sei que meu adversário está lá treinando e melhorando. No MMA não dá para ficar 

doente. Tem que treinar. Tem que trabalhar duro.”. (CAMILO, 2016, p. 130). 

Fonte: Superesporte/Reprodução UFC: 

https://www.mg.superesportes.com.br/app/noticias/mma/mma-

noticias/2019/08/19/noticia_mma,1787234/borrachinha-fatura-quase-r-500-mil-em-vitoria-

sobre-cubano-no-ufc.shtml 
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serão priorizadas modalidades de luta que enfatizem estes, ou seja, o lutador de MMA, 

mesmo lesionado, não permanece inerte. Isso poderá diminuir o seu período de 

afastamento. (CAMELO, 2014, p. 58). 

 

E se a lesão/dor extrapolar os limites, ainda assim, o treino está garantido: 

 

No entanto, existem lesões que requerem do lutador o afastamento das atividades 

diárias de treinamento. O mesmo passa a assistir os treinos sentado no banco ou junto 

à equipe, como um espectador, participando do que poderíamos denominar 

‘treinamento teórico’ e afastando de si o sentimento de isolamento e impotência 

causados pela interrupção inesperada de sua rotina. (CAMELO, 2014, p. 59).  

 

Estes(as) atletas são educados a esta condição deste o início da carreira. O esforço, a 

superação das dificuldades, o convívio com a dor, a renúncia à desistência, são questões que já 

fazem parte da cultura da luta corporal como espetáculo/mercadoria231. E eles, por motivos 

acima expostos, somados com o que apresentaremos, tendem a aceitar esta como uma condição 

natural. O que, por consequência, faz com que o próprio atleta advogue para si o direito de 

continuar a rotina de treino, de tempo de trabalho: “Escutar de um médico que a interrupção 

temporária é necessária seja pela gravidade da lesão ou pela forçosa recuperação não é tarefa 

fácil para um grupo de lutadores que aprendeu acima de tudo a continuar lutando.” (CAMELO, 

2014, p. 71)232. 

Quando questionada se já lutou com dor/lesão, nossa entrevistada disse que já lutou e 

treinou nesta condição. No final das contas, o medo da derrota impulsiona estes atletas para 

além dos limites estipulados para pessoas não atletas. A busca pelo sucesso convive diariamente 

com o medo da derrota, o fracasso. Algo, aliás, na lógica do esporte, inevitável. Alguém terá 

que perder. Mas esta é uma condição, a de derrotado(a), para a qual estes(as) atletas não são 

preparados(as)233.   

 
231 “As práticas que envolvem um lutador-ídolo trazem a ideia de que estes são ‘mais que humanos’, já que podem 

suportar dores intensas sem melindres, executar golpes espetaculares, ganhar combates indefinidamente, além de 

possuir mulheres, poder, status e dinheiro. Os praticantes seriam aqueles que se identificam com a ideia de possuir 

superpoderes, de conseguir, por meio da luta, expressar a força e vigor que uma pessoa ‘convencional’ não poderia 

ter, ainda que treinasse muito. Nesse sentido, o MMA seria uma modalidade predominantemente vinculada com o 

espetáculo e direcionada para aqueles que, de algum modo, eram privilegiados em sua força e vigor” (CAMILO, 

2016, p. 107-108). 
232 “A lesão seguida do afastamento impõe severo estresse físico, social e emocional. Cada indivíduo – com sua 

visão de mundo - lida de forma distinta mediante a incapacidade de treinar e competir. Alguns, não descartam a 

possibilidade de desistir de suas carreiras como lutadores por conseqüência de uma lesão e pelo desequilíbrio 

psicológico causado pelo fato de não poder treinar. Parece desmotivador, torturante assistir os treinos sentados” 

(CAMELO, 2014, p. 66). 
233 “A derrota significa fraqueza, infantilidade, incompetência e o ser ‘menos homem’ do que o adversário. O 

oposto do casca-grossa é aquele que se submete, passivo, que tem medo, que se desespera. Por isso, o dia da luta 

é o momento de mostrar toda masculinidade possível. Não há espaço para a dor e o receio. A vitória, a força e a 

necessidade de ‘lutar até a morte’ estavam nos discursos de todos os autores” (CAMILO, 2016, p. 145). 
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O despreparo para algo que é inevitável pode fazer com que estes atletas desejem burlar 

o tempo de repouso entre lutas que lhes devia ser garantido, especialmente se a última 

participação foi marcada por uma derrota: 

 

Na maioria dos esportes, o atleta vive um tempo relativamente curto entre 

competições. Um tenista, por exemplo, em geral tem um torneio a cada uma ou duas 

semanas, o que significa uma chance de se recuperar logo de uma derrota. No MMA 

às vezes são quatro, cinco meses lidando com o último fracasso até ganhar uma nova 

oportunidade (AWI, 2012, p. 275).  

 

É muito tempo digerindo a derrota pra quem aprende que ela é resultado da falta de 

esforço individual. Por isso, temos relatos de burla do tempo de repouso: “Alguns lutadores 

afirmaram não cumprir o tempo de afastamento estipulado pela junta médica simplesmente por 

não conseguirem ficar tanto tempo parados, é como se percebessem a necessidade de alimentar 

aquele suposto ‘vício’ denominado hábito de luta.” (CAMELO, 2014, p. 70). 

Sobre a burla do tempo de repouso, nossa interlocutora nos oferece uma resposta que 

vai além do levantado na revisão bibliográfica: 

 

Essa é uma pergunta meio complicada porque eu acho que na verdade, no nosso caso, 

às vezes é muito difícil, como você está falando aí, classificar qual o tempo de 

trabalho, e qual o tempo de não trabalho, né?! É [...] costumo dizer que atleta é atleta 

em tempo integral. Por que aí vem alimentação, vem a questão do próprio descanso, 

né? Então em tempo de Camp, eu acredito que, é trabalho em tempo integral mesmo. 

O tempo de descanso durante o Camp funciona como um repouso para melhora de 

rendimento, o tempo de lazer funciona como um momento fora do ambiente de 

trabalho para melhorar a performance no treino, tudo é pensado para a melhora do 

desempenho. 

  

É o já citado avanço a todos âmbitos da vida. Por conta das características de sua 

atividade particular, nossa entrevistada não consegue localizar onde termina o tempo de 

trabalho e inicia o tempo de não trabalho. O próprio repouso, expropriado do trabalhador e 

convertido em tempo de ócio para garantir atividades de consumo, vira, também, tempo de 

trabalho. Aqui temos um exemplo de “descanso produtivo”, segundo O.B.: “Você tem que 

dormir bem, porque você precisa treinar bem. Independente das circunstâncias que você está. 

Então, sim. Existe isso.” 

A posição do UFC pode ser representada pelo levantamento que trouxemos acima sobre 

os afastamentos pós luta e encerramento de combates caso a equipe médica das CA´s identifique 

uma impossibilidade de continuação. Mas, fecharemos com três citações que especulam alguns 

interesses velados que fazem com que atletas burlem este cuidado com sua saúde:  
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Além do mais, existem os contratos assinados que não permitem o afastamento ou o 

cancelamento da luta (ambos sujeitos a multas), as pressões dos técnicos e dos colegas 

de treinamento. Com ou sem dor os lutadores tem que treinar, ou até mesmo lutar. 

(CAMELO, 2014, p. 84). 

 

Caso o lutador apresente algum resultado adverso, ele será considerado inelegível para 

o combate até que este problema seja solucionado. Este tipo de impedimento é, além 

de raro, um tanto controverso. Não é incomum o relato de atletas afirmando que 

participaram de eventos do UFC com lesões ortopédicas preexistentes ou mesmo com 

outros tipos de patologia, tendo em vista a necessidade de obter rendimentos. (LISE, 

2018, p. 102). 

 

Mesmo não sendo imposto contratualmente, Onna Bugeisha fala do quão ruim é você 

ficar fora de um card depois de ter sido escalada para tal: 

 

Na verdade, eu acho que existe uma pressão, né?! Tipo, quando uma luta cai, como a 

gente chama, você se machuca e uma luta [...] você tem que deixar o card, meio que 

isso não fica bem para o evento, né?! Você não fica muito bem vista no evento, por 

conta disso. Além da questão da remuneração, é que recebemos por luta, precisamos 

lutar pra nos mantermos. 

 

Ou seja, a burla do tempo de descanso se explica para além de uma cultura de lutas. 

Existe a necessidade de se manter contratável como condição de manter a vida. Entre esta 

relação objetiva e a expressão ideológica – a cultura das lutas – algumas mediações foram 

abordadas acima.   

Finalmente, o que tentamos mostrar neste tópico, a partir do que nos foi possível nas 

fontes consultadas, é o avanço do tempo de trabalho sobre o tempo que deveria estar a serviço 

de outras formas de realização pessoal. Ao iniciar sua crítica ao trabalho capitalista, Marx 

(2008) concluiu: 

 

Chega-se, por conseguinte, ao resultado de que o homem (o trabalhador) só se sente 

como [ser] livre e ativo em suas funções animais, comer, beber e procriar, quando 

muito ainda habitação, adornos etc., e em suas funções humanas só [se sente] como 

animal. O animal se torna humano, e o humano, animal. (MARX, 2008, p. 83). 

 

Um avanço que identificamos acima como sendo absoluto. Uma extensão do tempo de 

trabalho para além daquilo que é necessário para a produção do valor da força de trabalho. No 

caso do UFC, a transformação do tempo de vida em tempo de trabalho. Logo, uma extensão 

absoluta do tempo excedente, não pago.  
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Seguiremos apontando mecanismos “[...] que permitem produzir-se em menos tempo o 

equivalente ao salário.” (MARX, 2010, p. 578). 

 

3.3.3 Rendimentos 

 

Ainda me referindo aos contratos e adicionando uma informação importante, eles não 

são firmados com a previsão de um salário mensal. Ganha-se quanto se luta. Esta condição nos 

autoriza a falar em rendimentos234 ao invés de salário.  

Importante tratar disso, pois, na exposição midiática do UFC, não são poucos os 

exemplos de altos valores de pagamento para lutadores. Sim; os altos pagamentos existem, mas, 

não anulam o avanço do capital sobre o trabalho, especialmente se considerarmos que, aqui, 

como em qualquer instancia do capitalismo, estes rendimentos não se generalizam.  

Ao entender que um dos pilares desta relação social de produção é a lógica da 

concorrência, alertamos para o fato dela pressupor, pelo menos, um(a) vencedor(a). Estes(as), 

a depender da situação, são os de altos pagamentos: “um grupo cada vez mais minoritário estará 

no topo dos assalariados.” (ANTUNES, 2018, p. 34). Quais seriam estes vencedores no nosso 

caso em específico? Cara (2019) e Lise (2018) nos prestam uma grande contribuição nesse 

sentido.   

O primeiro nos oferece um balanço sobre os rendimentos dos(as) atletas que 

participaram de lutas no UFC, no ano de 2014. A média geral do que foi pago por luta é de US$ 

27,8 mil. Se considerarmos apenas o sexo masculino, esta média sobe para US$ 29,4 mil. No 

sexo feminino, nem metade disso, US$ 11,6 mil. Ronda Rousey, estrela maior do evento no 

período, ao ganhar por luta US$ 60 mil, encontrava-se na 48º posição no ranking geral entre 

os(as) mais bem pagos(as). Anderson Silva, maior vencimento por luta à época, ganhava US$ 

600 mil (CARA, 2019). Quando o autor trata do que, na época, era fixado como pagamento 

mínimo, ou seja, US$ 8 mil, verificou que entre os homens, 32% recebiam esta quantia mínima. 

Entre as mulheres, 64%. (CARA, 2019). 

Consideramos essa uma questão explícita de desigualdade de gênero. O que não anula 

ser, também, uma questão de desigualdade de classe. A partir dos elementos conceituais que 

resgatamos de Marx (2010), podemos falar que a redução salarial (ou rendimentos) de uma 

parte da classe em relação a outra vai significar, no geral, uma redução do valor total da força 

 
234 O total das importâncias recebidas, por pessoa física ou jurídica, durante certo período, como remuneração de 

trabalho ou de prestação de serviços. 
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de trabalho. Ou seja, um menor tempo geral de trabalho pago, logo, uma porção maior de mais-

valia.      

 Partindo para as expressões singulares do que acima foi apresentado como média, Lise 

(2018, p. 157) vai encontrar os maiores rendimentos de 2017 (ganhos em um único evento): 

 

Quadro 7: Rendimentos por luta. 

ATLETA Pagamento por luta (US$) 

Georges St. Pierre (canadense) 2,580 milhões 

Daniel Cormier (norte-americano) 1,680 milhões 

Alistar Overren (holandês) 1,570 milhões 

Mark Hunt (neozelandês) 1,570 milhões 

Fabrício Werdum (brasileiro) 1,135 milhões 

Tyron Woodley (norte-americano) 1,080 milhões 

Demetrius Johnson (norte-americano) 910 mil 

Chris Weidman, (norte-americano) 845 mil 

Vitor Belfort (brasileiro) 830 mil 

Anderson Silva (brasileiro) 820 mil 

Fonte: Lise (2018) 

 

Passados dois anos, a condição desigual enfrentada pelas atletas não teve uma alteração 

significativa. Na apresentação acima, nenhuma mulher aparece entre os maiores vencimentos 

por luta. Como em tantas outas passagens, o quadro mostra o domínio norte-americano e uma 

tentativa do Brasil de se consolidar como segunda força. E, no geral, percebemos que poucos 

são os atletas que ultrapassam a casa do milhão. “Apenas 5% dos contratados chegam à casa 

do milhão de dólares por luta” (AWI, 2012, p. 304). 

Quando comparamos os rendimentos de 2015, 2017 e os de 2019 (abaixo) 

evidenciamos: um processo de manutenção dos altos pagamentos para um grupo restrito, 

divisão desigual (especialmente quando comparamos homens e mulheres) e hegemonia norte-

americana (COMBATE, 2019b): 
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Quadro 8: Pagamento por luta dos atletas. 

Atleta (nacionalidade) Pagamento por luta (US$)235 

Stipe Miocic (croata)  750.000 (sem bônus pela vitória) 

Daniel Cormier (norte-americano) 500.000 

Nate Diaz (norte-americano) 250.000 (sem bônus pela vitória) 

Anthony Pettis (norte-americano) 155.000 

Paulo Borrachinha (brasileiro) 120.000 

Yoel Romero (cubano)  150.000 

Sodiq Yusuff (nigeriano) 28.000 

Gabriel Benitez (mexicano)  40.000 

Derek Brunson (norte-americano) 190.000 

Ian Heinisch (norte-americano)  

 

25.000 

Khama Worthy (norte-americano)  

 

24.000 (incluídos 12.000 de bônus pela 

vitória) 

Devonte Smith (norte-americano)  23.000 

Cory Sandhagen (norte-americano)  

 

154.000 (incluídos 77.000 de bônus pela 

vitória) 

Raphael Assunção (brasileiro)  79.000 

Drakkar Klose (norte-americano) 

 

56.000 (incluídos 28.000 de bônus pela 

vitória) 

Christos Giagos (norte-americano) 28.000 

Casey Kenney (norte-americano) 28,000 (incluídos 14.000 de bônus pela 

vitória) 

Manny Bermudez (norte-americano)  20.000 

Hannah Cifers (norte-americana) 

 

28.000 (incluídos 14.000 de bônus pela 

vitória) 

Jodie Esquibel (norte-americana)  10.000 

Kyung Ho Kang (sul-coreano)  

 

44.000 (incluídos 22.000 de bônus pela 

vitória) 

Brandon Davis (norte-americano)  

 

21.000 

Sabina Mazo (colombiana)  

 

20.000 (incluídos 10.000 de bônus pela 

vitória) 

Shana Dobson (norte-americana)  12.000 
Fonte: Combate (2019). 

 
235 UFC 241 - 17 de agosto de 2019. 
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A disparidade entre rendimentos entre os que estão e os que não estão no topo da 

carreira, por vezes, é diluída pelo pagamento adicional de “bolsas”. Mais à frente, falaremos 

desta forma. Essa desigualdade aparece escancarada quando retomamos os números de Connor 

McGregor. Em matéria de 22 de janeiro de 2020, Sacco nos apresenta os valores:  

 

O irlandês é quem mais recebeu dinheiro em premiações do UFC na história, tendo 

alcançado os U$ 15 milhões (R$ 63 milhões) após a vitória sobre Donald Cerrone no 

UFC 246. Em termos de patrimônio estimado, a diferença é ainda maior. De acordo 

com a Forbes, o patrimônio estimado de Khabib é de cerca de U$ 11,5 milhões (R$ 

48 milhões), enquanto o de Conor ultrapassa a barreira dos 100 milhões, sendo 

estimado em US$ 110 milhões (R$ 463 milhões) - ambos no início deste ano e ainda 

sem o faturamento de McGregor pela luta com Cowboy. (SACCO, 2020). 

 

Quando o equivalente, a servir de parâmetro para comparação, assume a forma de um 

corpo coletivo, ou seja, todos lutadores de uma edição do UFC (246236), McGregor se mostra 

ainda mais superior: 

 

No último sábado (18), Conor McGregor mais uma vez provou que é uma estrela 

do UFC, ao nocautear Donald Cerrone. Mas, fora do octógono, o irlandês também 

mostrou sua força e o quanto de dinheiro pode receber por uma apresentação sua. De 

acordo com informações obtidas pelo site ‘MMA Fighting’ através da Comissão do 

Estado de Nevada, o irlandês recebeu quase três vezes mais do que todos os outros 21 

lutadores do UFC 246 somados. Apenas para entrar no octógono, o irlandês ganhou 3 

milhões de dólares (cerca de R$ 12,6 milhões). Essa quantia não leva em conta vendas 

de pay per view e o prêmio de 50 mil dólares (cerca de R$ 210 mil) por ‘Performance 

da Noite’, que ele recebeu após derrotar o ‘Cowboy’ com 40 segundos de luta. Todos 

os outros atletas somados do evento levaram para casa cerca de um pouco mais de um 

milhão de dólares, comprovando a força que o astro irlandês tinha no evento. 

Adversário de McGregor, Cerrone ficou muito atrás no quesito financeiro e recebeu 

‘apenas 200 mil dólares (cerca de R$ 840 mil) (AGFIGHT, 2020b). 

 

Importante momento para reforçar que, se estamos em uma lógica material de 

concorrência, que pressupõe altos pagamentos em um polo, precisamos tratar do outro polo, o 

dos baixos rendimentos. Se os altos rendimentos são resultado do sucesso, os baixos serão 

relacionados com o fracasso. No geral: 

 

O fracasso não é mais a perspectiva moral apenas dos muitos pobres ou 

desprivilegiados; tornou-se mais conhecido como um fato regular nas vidas da classe 

média. A dimensão decrescente da elite torna mais fugidia a realização. O mercado 

em que o vencedor leva tudo é uma estrutura competitiva que predispõe ao fracasso 

grandes números de pessoas educadas. As reduções e reengenharias impõem às 

 
236 18 de janeiro de 2020. 

https://www.espn.com.br/mma/
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pessoas da classe média tragédias súbitas que nos primeiros tempos do capitalismo 

ficavam muito mais limitadas às classes trabalhadoras. (SENNET, 2014, p. 141)237.    

 

Além de fracasso, nossa entrevistada identifica a diferença entre atletas iniciantes e 

atletas renomados e com sucesso: “[...] um iniciante geralmente vai ganhar muito menos que 

um atleta veterano.”. 

Quanto mais se sufoca o(a) trabalhador(a) com uma remuneração o mais baixa possível, 

aumenta a possibilidade de ampliar a mais-valia. Ou seja, além de também existirem os baixos 

rendimentos, eles são mais possíveis de generalização do que seu polo oposto. É o embate 

intermitente entre tempo de trabalho pago e o tempo de trabalho não pago. Ambos mantêm uma 

relação inversamente proporcional.  

Sobre os baixos rendimentos, e ao tratar de um possível piso no pagamento de bolsas, 

Lise (2018), Wilkson (2018) e Camilo (2016) nos oferecem uma média entre 8 e 10 mil dólares 

(por luta)238. A primeira explica que esta variação pode significar a melhoria no desempenho: 

8 mil na primeira luta, 10 na segunda, 12 na terceira - a depender (sempre) dos 

resultados/desempenho. Já Wilkson (2018, p. 49) nos informa: “O UFC costuma pagar a seus 

calouros dez mil dólares por luta e mais dez mil em caso de vitória”. Mais contundente, Camilo 

(2016, p. 133) afirma: “Como recém-contratado pelo UFC, ele ganhava um valor mensal 

simbólico, equivalente ao de um estagiário de uma corporação” (CAMILO, 2016, p. 133). 

Média também identificada pela nossa entrevistada.                

A existência desta disparidade “salarial”, mas, fundamentalmente, a redação de 

contratos não fixos, ou seja, flexíveis, permite aos empresários de luta incentivar os de baixo 

para que cheguem no patamar dos de cima239. Não só isso, alguns instrumentos próprios de 

relações flexíveis são utilizados para incentivar este movimento. O pagamento de bônus é um 

 
237 Não se trata apenas do fracasso imediatamente material, salarial, por exemplo. Pode ser de outra natureza 

(embora, em última instância, ligada ao salarial): “[...] não tornar coerente o nosso futuro, não realizar alguma 

coisa valiosa em nós mesmos, não viver, mais do que simplesmente existir. O fracasso pode ocorrer quando a 

viagem de Pico é ao léu e interminável” (SENNET, 2014, p. 142). 
238 Tendo Camilo (2016) nos informando sobre o resultado de uma entrevista onde o atleta relatou que ganharia 

R$ 300 para próxima luta (em outro evento, não informado). E sobre a realidade brasileira, citada explicitamente: 

“Durante a pesquisa, a menor bolsa que foi registrada foi de duzentos reais, em um evento pequeno em Porto 

Alegre, e a maior foi adquirida pelo atleta Luciano ‘Mutante’, na cidade de Vitória, no valor de três mil reais. Esse 

evento foi transmitido por um canal de televisão a cabo e sua grandeza e a experiência internacional do atleta 

garantiram um pagamento bem acima da média da maioria dos lutadores. Em média, as bolsas variam entre 

quatrocentos e seiscentos reais. Levando em consideração que os atletas lutam três ou quatro vezes por ano, podem-

se perceber com facilidade as dificuldades de ter uma ‘vida de lutador’” (NETO, 2016, p. 126). 
239 “[...] eles perseguem um sonho pouco real de ‘chegar lá’. Aonde seria esse lugar? Pelos meus registros, a marca 

UFC é o maior objetivo dos atletas. Lutar esses eventos foi uma unanimidade durante as entrevistas quando a 

pergunta ‘qual é o seu sonho no MMA’ foi levantada para os lutadores. Mesmo os mais velhos, talvez mais cientes 

das dificuldades e da distância que separa os atletas regionais do UFC, responderam-me que desejariam, mesmo 

na mais remota hipótese, lutar esse evento.” (NETO, 2016, p. 126). 
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deles, outrora marcado pelo improviso, ou seja, “[...] quando Dana White acha que o lutador 

merece” (AWI, 2012, p. 228), esta modalidade se consolidou ao longo do tempo. 

Acompanhamos todas as notícias sobre os resultados das lutas dos eventos oficias do UFC (na 

página oficial da liga), em 2018, e constatamos o pagamento de bônus de US$ 50 mil aos atletas 

destacados por melhor luta da noite, melhor nocaute ou finalização240.  

Além dos já previsíveis US$ 50 mil pelos melhores desempenhos da noite, vimos que 

existe uma dobra na bolsa quando o(a) atleta tem um bom desempenho. Informação também 

confirmada pela nossa entrevistada. Temos, aqui, um processo de “bolsificação”: um tipo de 

pagamento bastante coerente com a perspectiva de ganho por produtividade. Esta é uma 

informação das mais importantes. Na relação social pautada pelo trabalho assalariado, faz-se 

imprescindível tratar desta forma de pagamento e suas metamorfoses contemporâneas e 

flexibilizadas. “A flexibilidade salarial corresponde a diminuições das remunerações recebidas. 

Também pode significar a mudança qualitativa da forma de pagamento de salários, envolvendo 

bônus, incentivos, metas.” (DAL ROSSO, 2017, p 63). 

Este é um momento central para debater a questão do patrocínio e recolocar a situação 

da exclusividade da Reebok no período que gira em torno de uma edição do UFC – entrevistas, 

pesagem e luta.  

Pelo que expusemos acima, vimos que não se trata necessariamente de galgar novos 

patamares da riqueza. Para muitos atletas, o patrocínio serve de complemento vital do 

pagamento por luta. Segundo Lise (2018, p. 176), para alguns atletas, o patrocínio tende a ser a 

fonte principal de renda junto com ocupações profissionais alternativas. Daí deriva a situação 

problemática em se firmar um contrato de exclusividade com uma empresa, imposto aos atletas.  

 

[...] além dos ganhos mensais com os patrocínios, os atletas do UFC aumentavam 

significativamente seus rendimentos, expondo as marcas de seus patrocinadores ao 

longo da semana do evento. Se todos os espaços disponíveis fossem negociados, tal 

exposição poderia render até 26 mil reais, algo equivalente a 7,8 mil dólares, no 

câmbio atual. Ou seja, o triplo do que a organização do evento repassa de verbas 

referentes ao patrocínio exclusivo da Reebok, fixado em 2,5 mil dólares para lutadores 

iniciantes. Levando em consideração que um lutador do UFC luta, em média, três 

vezes por ano e recebe 2,5 mil dólares de patrocínio Reebok por cada participação, o 

montante ao final de um ano totaliza 7,5 mil dólares, isto é, este lutador receberia uma 

média mensal de 625 dólares por mês (LISE, 2018, p. 177).    

 

Nossa entrevistada que, como já citamos, tem tanto patrocínios em serviços quanto uma 

quantia que já ganhava antes do UFC, ao ser questionada sobre a possibilidade de novos 

 
240 Existe uma desconfiança de que os bônus são uma forma de burlar a receita federal americana e as comissões 

atléticas (AWI, 2012, p. 243). 
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patrocínios, assim concluiu sobre o monopólio da Reebok nos momentos em torno de uma 

edição do evento: 

Na verdade, eu acho que talvez fique um pouco mais complicado de você conseguir 

alguns patrocínios, porque o que é valido para a galera é ver a marca lá estampada, 

etc. Então eu vejo também muita gente reclamando, sobretudo quem tinha esses 

contratos valorosos, né?! No meu caso, eu não tenho, então para mim, neste momento, 

não impacta tanto porque eu já não tinha muito patrocínio, né?! Mas eu vejo muita 

gente reclamando a respeito disso também. 

   

Essa condição piora quando, sob esta remuneração, subtraímos os impostos e os gastos 

cotidianos de um(a) atleta, muitas vezes abstraídos quando tratamos da relação entre contratado 

e contratante: 

 

[...] a divulgação dos valores das premiações não contabiliza a incidência de impostos 

que, segundo ele, é de 30%. No entanto, essa não é a única despesa dos atletas. Além 

da carga tributária, boa parte do valor recebido por cada luta é destinado a pagar custos 

de treinamentos, porcentagens de academias e percentual do manager ou empresário. 

Segundo ele, o atleta retém cerca de 50% do valor bruto recebido em cada combate, a 

outra metade é destinada a impostos e despesas diversas.” (LISE, 2018, p. 159). 

 

 Analisando melhor estes números e considerando a variação de desempenho dos(as) 

atletas que, como vimos, é determinante para sua remuneração, a mesma autora nos oferece 

uma síntese quase completa: 

 

[...] um atleta iniciante no UFC pode receber, na melhor situação, um valor bruto de 

72,5 mil dólares e retém, de receita líquida, em média 29 mil dólares; ao passo que, 

na pior situação, seu faturamento bruto alcança 12,5 mil dólares241, neste caso a 

retenção de rendimento será de 5 mil dólares. Nesta lista, não estão incluídos gastos 

com nutricionistas, fisioterapeutas ou outras despesas médicas que ocorram em 

decorrência dos treinamentos.” (LISE, 2018, p. 160)242. 

 

 Portanto, neste polo (dos mais baixos rendimentos) e pensando na pior das hipóteses, 

um(a) atleta do UFC ganha US$ 15 mil por ano243, se luta três vezes. Um pouco mais que mil 

dólares por mês.     

 

 
241 “ [...] um atleta iniciante, na melhor das hipóteses (luta, vitória, patrocínio da Reebok, premiação extra) ganharia 

por luta U$$ 72,5 mil. Na pior das hipóteses (luta e patrocínio da Reebok), 12,5 mil” (LISE, 2018, p. 158). 
242 “[...] a média de rendimentos dos lutadores do UFC é de 51 mil dólares por luta, sem descontos de impostos. 

Porém, este número esconde a evidente desigualdade entre os poucos lutadores de elite do UFC e a maioria 

restante” (LISE, 2018, p. 162). 
243 “[...] descontado os impostos e as despesas com os treinamentos – em média 60% do valor total dos rendimentos 

[...]” (LISE, 2018, p. 161). 
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No ano de 2013, o ex-lutador do UFC Jacob Volkmann deu a seguinte declaração ao 

site MMA Space: ‘No ano passado, eu ganhei 50 mil dólares e paguei 8 mil em 

impostos. Isso me deixa com 42 mil dólares, o que é um pouco acima da pobreza. 

Tenho três filhos e uma esposa que tenho de bancar’ (Volkmann In MMA Space, 

2013, s/p). Segundo Salminen (2017), ao se colocar os rendimentos pagos pelo UFC 

em um plano comparativo com outras modalidades esportivas, o disparate é 

considerável. Atletas da National Football League (NFL) receberam em média, no 

ano de 2014, cerca de 2 milhões de dólares. A National Basketball Association (NBA) 

pagou a seus atletas, também no ano de 2014, em média 4,9 milhões de dólares. 

Embora em ambas as ligas supracitadas sejam perceptíveis desigualdades salariais 

entre atletas, em nenhuma delas a disparidade é tão significativa quanto no UFC 

(Salminen, 2017). (LISE, 2018). 

  

Este conjunto de informações pode não evidenciar necessariamente um processo de 

exploração se estiver ocultada pela já citada igualdade jurídica entre proprietários. Os 

responsáveis por comprar a força de trabalho podem argumentar os gastos com demais 

despesas, ocultando que, ao alienar sua força de trabalho ao empresário, atletas, com sua 

produção, compensam também os demais valores investidos. Por isso, uma última citação é 

imprescindível. Além de citar os lucros do UFC que superam a casa dos US$ 800 milhões 

anuais nos últimos anos, Lise (2018) explicita a fonte desta receita vitoriosa:  

 
A melhor estimativa é que, entre 2005 e 2011, 13,6% da receita do UFC foi dedicada 

aos salários dos combatentes. Em muitos esportes americanos, a divisão é mais 

próxima de 50-50. Em 2015, quando a receita era de cerca de US $ 600 milhões, a 

Zuffa gastou ‘mais de US$ 100 milhões’ em ‘custos de atletas incluindo compensação, 

seguro, médico e viagens’ (The Guardian, 2016, s/p) (LISE, 2018, p. 167). 

 

Este tópico nos possibilitou perceber que, por dentro da empresa, temos relações 

completamente desiguais. Entre novatos(as) e veteranos(as), entre vitoriosos(as) e 

“fracassados(as)” e, especialmente, se compararmos homens e mulheres. Mas, no geral, 

significam a redução total do valor da força de trabalho. Dizendo a mesma coisa, com outras e 

melhores palavras, uma redução geral do tempo de trabalho pago, necessário. Mecanismo que, 

como vimos, podemos caracterizar pela extração de mais-valia relativa. 

A falta de um rendimento fixo, substituído por pagamento por luta (3-4 por ano), bônus 

e patrocínios (os próprios e o da Reebok no período da luta), faz com que uma parte 

considerável dos(as) contratados(as) esteja muito longe do ápice; desta vez, não mais 

representado pelo UFC, mas pelos 5% que, por dentro da empresa, conseguem alcançar o 

patamar de mais bem pagos. Para chegar a ele, o que envolve mais do que valorização 

financeira, a que tipo de esforço intenso estarão os(as) atletas disponíveis a se submeter? 

Seguiremos essa trilha no tópico abaixo. 
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3.3.4 Polivalência 

 

Uma das formas de ampliar esta intensificação advém do incentivo a trabalhadores e 

trabalhadoras polivalentes, ou seja, que tenham capacidade de realizar mais de uma atividade, 

às vezes de forma sucessiva, o que diminui a margem para tempos de intervalo e descanso: “[...] 

o trabalho passaria a ganhar em intensidade, a exigir maior empenho, a consumir mais energias 

pessoais, físicas, emocionais e cognitivas”. (DAL ROSSO, 2008, p. 14). 

Nas primeiras edições do UFC, na década de 90, ou seja, já dentro do tempo pensado 

para o regime de acumulação flexível, ainda encontramos lutadores especialistas em 

modalidades específicas. Como vimos, este foi, aliás, o motivador técnico para criação do UFC: 

“[...] surgiu com a proposta de colocar frente a frente diferentes técnicas de artes marciais para 

localizar qual seria a soberana entre elas” (CAMILO, 2016, p. 54). Por isso, no UFC I, a família 

Gracie escolheu Royce, o irmão mais novo e mais franzino, e não Rickson, irmão mais velho, 

mais forte e mais experiente em lutas deste tipo.   

Entendemos, agora, que isso implica em uma quantidade de trabalho muito próxima ao 

que atletas já realizavam quando do treinamento de modalidades específicas. De repente, 

somava-se a isso uma intensificação do treino ou o complemento da preparação física. Mas, 

nenhuma alteração estrutural. Ou seja, o atleta não perdia sua característica de especialista em 

determinada modalidade. Ela, a modalidade, era alçada ao patamar da eficiência (ou 

ineficiência). No caso dos Gracie, embora o Royce seja caracterizado hoje (outra lógica) como 

mito, tendo assombrado o mundo com suas vitórias, o que estava em jogo ali era a soberania 

do jiu jitsu frente outras lutas e seus atletas mais pesados, mais altos e aparentemente mais 

fortes. A virada e, como chamamos, o ponto de não retorno, aconteceu no UFC VII (1995).  

Algo que nos chamou atenção foi a forma como o debate sobre esta característica, uma 

outra condição da nova morfologia do trabalho, foi encarado no campo do MMA. Para o grande 

público e parte da imprensa, apareceu como resultado da genialidade de um atleta em 

específico: o brasileiro Marco Ruas. Campeão do evento, ganhou muito destaque por ser 

identificado como o pioneiro em treinar várias modalidades. Por isso, no capítulo histórico 

demarcamos este evento como aquele que nos autoriza falar em MMA e não mais “vale tudo” 

ou “estilo versus estilo”.   

 Como já tratamos, o quanto esta mudança, aos olhos de quem a protagonizou, tem a ver 

com a nova morfologia da classe trabalhadora, isso não temos informações. Mas sabemos que, 

quando citamos os regimes de acumulação, não apenas estamos tratando da planta produtiva de 
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onde partiu, mas de toda uma trama social complexa que envolve as mais variadas dimensões 

das relações humanas.  

 

O regime de acumulação flexível compreende mais do que as relações de trabalho, 

mercados de trabalho, produtos e padrões de consumo. O regime – termo que expressa 

dívida para com a teoria da regulação- de acumulo flexível compreenderia um 

complexo de fatores que vai da produção ao mercado e à cultura, da indústria às 

finanças, do espaço nacional à globalização. (DAL ROSSO, 2017, p. 44). 

 

Os atletas situados neste tempo foram apelidados por Awi (2012, p. 19) de 

“superatletas”244. Se tomarmos como referência a capacidade de desempenho destes(as) 

lutadores(as) em 3 (ou 5) rounds de 5 minutos, com 1 minuto de descanso, até achamos que 

eles, de fato, são superatletas. Mas, isso não anula o que não é tão evidente para os aficionados 

pela modalidade: são parte singular da lógica geral da polivalência.  

No campo do treinamento esportivo, Salvini (2017) e Nunes (2004) nos apresentam o 

conceito de cross training:      

 

Reforçando o argumento acima mencionado, destacamos que além da modificação 

nas regras, o investimento na estrutura física e na veiculação midiática que a 

modalidade vivenciou a partir da ‘mudança’ de nome, também está a necessidade 

dos lutadores de treinarem outras modalidades e não mais de ‘somente’ defender 

a ‘soberania’ de um estilo, modalidade ou academia, frente à outra. Considerando 

o MMA como uma nova modalidade, na qual os lutadores se destacavam pela 

eficiência nas diferentes técnicas, Mariante Neto (2016, p. 22) relata que desde então, 

‘[...] o cross-training ou o treino de várias modalidades simultâneas passou a ser a 

dinâmica preponderante na rotina desses atletas’ (SALVINI, 2017, p. 94, grifos 

nossos). 

   

É evidente a intensificação do trabalho dos(as) atletas quando comparados(as) com 

os(as) praticantes das modalidades tradicionais. E mesmo por dentro do UFC, podemos 

evidenciar a diferença entre os primórdios – o tempo dos indivíduos especialistas em 

modalidades específicas – e os(as) praticantes atuais – generalistas quando da apropriação das 

técnicas de lutas, mas, necessitando de uma equipe bastante especializada (com instrumentos 

tecnológicos mais desenvolvidos)245. A especialização transita do indivíduo atleta para a equipe 

e instrumentos. 

Do que nos cabe nesse momento, concluímos este tópico com nossa entrevistada falando 

sobre a intensificação do trabalho neste processo de polivalência individual: 

 
244 “O MMA de hoje não produz meros desportistas, mas superatletas submetidos a uma rotina absurda de 

treinamento físico” (AWI, 2012, p. 19). 
245 Como apresentado no capítulo anterior. 
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Sim, acho que muda tudo, inclusive o nível de profissionalismo que você precisa 

empregar ali, são vários aspectos que você precisa lidar, né?! Não é um tipo de luta 

específica246. O MMA tem a sua especificidade, e dentro dessa especificidade você 

tem muita coisa para treinar e se apropriar. Então sim, muda totalmente. Inclusive 

também o tempo de treino, hoje eu treino muito mais do que eu treinava quando eu 

fazia apenas uma modalidade [...]. 

 

Não só a “cultura de luta” serve de combustível para justificar esta intensificação do 

trabalho, alguns “aditivos” se fazem necessários.   

 

3.3.5 Doping 

 

O que nos move neste subtópico não é o julgamento moral. Também não é a análise 

bioquímica das substâncias ingeridas por atletas para melhorar seu desempenho. Para tal, 

pesquisadores especializados cumprem melhor essa função. Cabe-nos um debate que posicione 

o uso de substâncias como intensificadoras do desempenho, nas disputas, mas, 

fundamentalmente, nos treinos. Coisa que nos permite atribuir a este instrumento a função de 

aumentar a intensificação do trabalho.  

O que diz a empresa UFC?  

 

Em um compromisso ainda maior com a saúde a segurança de seus atletas, o UFC 

firmou uma parceria com a USADA (Agência Antidoping dos Estados Unidos) para 

lançar um programa antidoping histórico e abrangente em julho de 2015. Um dos 

primeiros do tipo em esportes de combate, o programa do UFC permite à USADA 

administrar, de forma independente, testes aleatórios dentro e fora de competição em 

seus atletas o ano todo (UFC, 2019). 

 

 A empresa indica uma aparente preocupação com a lisura do processo e com a saúde 

dos(as) atletas. Mas, esta não foi uma decisão aleatória. Ao passo que o MMA conseguiu 

legitimidade pela sua identificação enquanto uma prática esportiva e, portanto, regulamentada 

com regras gerais, alguns pressupostos precisaram ser seguidos. A necessidade do controle de 

dopagem se fez exigência por dentro das CA´s (LISE, 2018, p. 132)247. 

 
246 Se referindo às lutas tradicionais. Evitamos citar a praticada pela nossa entrevistada para não ser elemento que 

a identifique.  
247 O Código Mundial Antidopagem passava a ser responsável pela aplicação dos protocolos de exames antidoping. 

Constava também no código a previsão das penas para cada caso específico de doping. Entretanto, os julgamentos 

e as punições impostas aos atletas do UFC são da alçada dos tribunais das CAs, que podem ou não acatar as 

medidas sugeridas pela WADA, no que se refere a punições e penas. Em outras palavras, na política de dopagem 

do UFC, a USADA/WADA [Agencia norte-americana anti-dopping/Agencia mundial anti-dopping] seria uma 

espécie de órgão executivo, ao passo que as CAs fariam a função de órgão judiciário.” (LISE, 2018, p. 144). 
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Seguindo com a mesma autora, ela vai colocar a suspeita de que esta também possa ter 

sido uma exigência de patrocinador: “Possivelmente, a Reebok, com receio de vincular sua 

imagem a um evento despreocupado com casos de dopagem, solicitou ao UFC uma 

contrapartida, como o combate mais efetivo contra o doping.” (LISE, 2018, p. 143)248. 

Embora não tenhamos nenhuma ilusão de que esta exigência encontre materialidade em 

um combate, de fato, ao doping por dentro das modalidades esportivas em sua forma social de 

alto rendimento, não nos pautaremos aqui por especulações. Mas, estamos falando de uma 

competição que, como vimos acima, exige mais do que o máximo dos atletas. Ou, nas palavras 

de nossa entrevistada: “a exigência que se faz da gente é uma exigência muito sobre-humana. 

Então acredito que muita gente usa por conta disso, e se arrisca mesmo, tipo assim ‘posso ser 

pego ou não, podem me testar ou não’, porque pode ser teste surpresa também.”. Se realizamos 

um debate menos moral, concluiremos que, embora julgado ilegal, o doping é desejado. Algo 

um tanto quanto parecido com o que encontramos no debate da violência como veículo motor 

de troca. Ele permite que marcas sejam batidas, que recordes sejam superados. E, na ponta 

oposta da produção, ou seja, no consumo, esta prática aparentemente rejeitada pode alavancar 

os negócios.  

As ligas, por motivos óbvios, têm que expressar este compromisso com a lisura da lógica 

da concorrência entre atletas. Mas, a longa citação abaixo nos oferece uma síntese perfeita entre 

este julgamento (que julga como ilegal) convivendo com o desejo de que estas práticas 

continuem e, pelo bem do esporte, neste caso, da luta corporal esportivizada, por mais 

contraditório que isso possa parecer:  

 

O doping tem sido, ao longo das últimas décadas, um dos principais problemas 

relacionado aos esportes de alto rendimento, no âmbito do UFC isto pouco se altera. 

Por estar em desacordo com a regras e por propiciar vantagens ilícitas, o doping se 

configura como forma de violência e isso é compartilhado pelos próprios lutadores, 

que consideram esta conduta como trapaça. O doping coloca em xeque um dos 

pressupostos básicos dos esportes, a igualdade de condições de obtenção de êxito. 

Porém, algo tão significativo quanto o próprio doping são as obscuras relações 

financeiras estabelecidas entre as CAs norte-americanas e o UFC. A dependência 

mútua entre estas instituições tem colocado dúvidas sobre as condutas de ambas, 

especialmente quanto às punições impostas por flagrantes de doping. Notou-se que 

atletas com destaque na organização, ou aqueles que propiciam boas vendas de 

pacotes de PPV, têm recebido punições brandas, ao passo que lutadores de menor 

destaque, via de regra, são punidos de maneira exemplar. Tais disparidades 

evidenciam certo interesse em manter aqueles lutadores considerados ‘rentáveis’ em 

atividade, pois longas suspensões implicariam em prejuízos financeiros para as duas 

instituições (LISE, 2018, p. 185).  

 
248 “Não coincidentemente, as parcerias UFC/WADA e UFC/Reebok foram anunciadas quase simultaneamente” 

(LISE, 2018, p. 143) 



124 
 

Indo mais à fundo nesta análise, a autora vai lembrar que mesmo sendo as CA´s 

independentes (e sem fins lucrativos) em relação ao UFC, suas receitas estão diretamente 

ligadas ao evento. Não existe outra fonte financiadora para manter uma estrutura com altos 

salários e custos outros que consiga manter: “[...] advogados, juízes laterais, árbitros centrais, 

médicos, químicos, biólogos, geneticistas, entre outros; sem contar os custos com os 

laboratórios credenciados” (LISE, 2018, p. 145)249. 

Embora não se comprometa com esta análise das relações entre o UFC e as agências 

antidoping, nossa entrevistada reconhece o tratamento desigual entre atletas:  

 

Sim. Com certeza, não só eu. Uma atleta foi pega agora. Ela já tinha sido pega, na 

verdade, ficou dois anos suspensa e agora foi pega com um restinho, resíduo, que 

provavelmente pode até ter sido de algum anterior e ela foi demitida, e enfim, já está 

para aposentar, porque acho que ela tem 34 anos. Ela pegou 4 anos de punição. E ela 

mesma estava falando, por exemplo, Jon Jones250 teve resíduos e enfim [...], com 

certeza eu acho que existe isso, que eles têm critérios que não são objetivos. Alguns 

atletas recebem uma punição maior, outros recebem punição menor. 

 

Tal qual efeito cascata, esta relação vai rebater diretamente na prática cotidiana dos(as) 

atletas e, por tabela, em toda a equipe.  Os profissionais de saúde, por exemplo, podem endossar 

o uso, preocupados com a vitória e propaganda de seu trabalho (lembrando que, nos contratos 

que citamos, não cobravam honorários) e não com os efeitos colaterais. Parentes e 

patrocinadores, em que pese as especificidades, também são guiados pelo sucesso, pelo bom 

contrato, pelas vitórias. Aliás, eles dependem disso. Isso determina o quanto são favoráveis (ou 

não) ao uso das substâncias, como verificou Camilo (2016) em sua pesquisa. 

Dentre tantos sujeitos coletivos envolvidos na dopagem individual, nos chamou a 

atenção aquilo que é denominado de “família” – não consanguínea –, encontrada nas 

investigações de Lise (2018) e Salvini (2017). Esta “família” seria representada pelos técnicos 

e colegas de treino. Qual seu poder perante o(a) atleta?    

 

 
249 “[...] o principal meio de receita destas instituições está fundamentado em porcentagens de bilheterias dos 

eventos, aos quais ela assegura os procedimentos éticos. Bons eventos, com grandes estrelas, sejam elas do boxe 

ou do MMA, elevam as receitas e mantém consideráveis rendimentos a todos aqueles que estão envolvidos com 

esta estrutura. E isto revela um conflito de interesse de ordem ética que coloca em suspeição a autonomia dessas 

organizações. Como os julgamentos e punições impostas a atletas envolvidos em casos de doping, por exemplo, 

são atribuições destas comissões, não seria financeiramente interessante suspender grandes lutadores por longos 

períodos, pois isso poderia significar quedas de bilheteria e consequente comprometimento das receitas. O que se 

observa na prática, embora isso seja velado, é uma simbiose entre o UFC e as CAs que, em determinadas 

circunstâncias, protegem-se mutuamente. E esta seja talvez a mais plausível explicação para a não adoção dos 

critérios de suspensões sugeridos pelo Código Mundial Antidopagem.” (LISE, 2018, p. 145). 
250À época da entrevista, norte-americano campeão da categoria meio-pesado.  
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Foi possível perceber, por meio desses dois estudos, que ‘a família’ é um espaço 

privilegiado de coerções, no qual a autonomia de cada atleta está sujeita à aquiescência 

dos ‘patriarcas’ e dos ‘irmãos’, ou seja, técnicos e colegas de treino, respectivamente. 

Estas ‘famílias’ não são estabelecidas por fatores consanguíneos, mas por uma noção 

de pertencimento, privilégios e privações. As vontades próprias dos atletas devem se 

conformar com as imposições ‘familiares’ e, por vezes, o uso de substâncias ilícitas 

está em questão (LISE, 2018, p. 122). 

 

 Embora a autora ressalte o fato de que a decisão final é do indivíduo, temos aqui mais 

um exemplo da perda desta autonomia. Não à toa, ela cita: “[...] o que se pretende aqui 

evidenciar é que existem algumas formas de coerções às quais tais atletas estão sujeitos.” (LISE, 

2018, p. 122). Algo que teria dificuldades de se impor completamente não fosse uma 

compensação:  

 

[...] a vida dos lutadores dentro e fora das academias é compartilhada e controlada por 

técnicos e colegas de treino. A não obediência às imposições estabelecidas pela 

‘família’ geralmente implica em exclusão. Ou seja, a privação da autonomia é 

compensada pelo privilégio do pertencimento (LISE, 2018, p. 123)251. 

 

Trata-se de um pacto do tipo tácito, difícil, portanto, de ser explicitado literalmente. 

Quando isso acontece, conseguimos algumas informações como: “Todo mundo usa, mas 

ninguém assume. Pode pôr aí, eu tô dizendo. Quero ver alguém negar na minha frente” 

(NUNES, 2004, p. 160). Também, como se conseguem as substâncias: “[...] com receita médica 

(para produtos nacionais) ou muambeiros do Paraguai” (NUNES, 2004, p. 160). E o que se 

consegue: “Anabol, Deca-durabolin, Durateston, Hemogenin e Winstrol” (NUNES, 2004, p. 

163)252.  

Estamos preocupados com o nível de desigualdade existente entre contratados (e, 

especialmente, entre estes e as contratadas) pelo UFC (e entre esta e empresas de menor poder 

perante o mercado), o que vai implicar na quantidade de trabalho para a formação dos(as) 

atletas. Logo, aqui, também, esta desigualdade se materializa. É o que verificou Wilkson (2018, 

p. 76-77) no seu acompanhamento cotidiano de atletas brasileiros que pleiteiam alcançar o 

patamar dos 5%253. Em eventos grandes, onde os exames são rigorosos, o uso é inibido254. Em 

torneios menores, já que estes são exames caros, eles são inexistentes. “Como todos se dopam, 

 
251 “A partir desses estudos, é possível notar que a decisão em admitir o uso de doping, frequentemente, é coletiva 

e, em alguns casos, contrariam a vontade dos lutadores e isso é um pressuposto da violência” (LISE, 2018, p. 123). 
252 Informações de entrevistas, esta última, sobre as substâncias utilizadas, adquiridas informalmente. 
253 A leitura da obra completa nos oferece uma minuciosa análise do dia-a-dia destes atletas, suas dificuldades 

financeiras, as necessidades de conjugar treinos com outras profissões, dificuldades com as famílias, falta de 

estrutura, patrocínio, frustações etc.  
254 “[...] mas mesmo assim não são poucos os atletas que falham no teste e são pegos em flagrante” (WILKSON, 

2018, p. 77). 
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argumentaram, se você não usar, fica em desvantagem” (WILKSON, 2018, p. 76). Já Nunes 

(2004), que conseguiu informações privilegiadas sobre substancias ilegais, encontra uso de 

substâncias alternativas (mais baratas), por exemplo, analgésicos, que minimizam a dor das 

lesões (NUNES, 2004, p. 171). 

Essas informações nos ajudam ainda mais ao abrir espaço para uma discussão que pode 

ficar ocultada quando falamos que o doping serve para melhorar desempenho nas lutas. Sim! 

Ele serve. Mas precisamos olhar mais de perto esta relação e verificar que serve também para 

diminuir tempo de recuperação.  

Seguimos com o mesmo autor: “[...] o grande atrativo do consumo dessas formulas 

químicas seria a não interrupção dos treinamentos por causa de dores físicas, fruto da aplicação 

e dos desgastes corporais diários nos tatames e ringues.” (NUNES, 2004, p. 163). O uso, 

portanto, encontra justificativa no campo da necessidade. Acima, pontuamos que o desempenho 

é fundamental (embora, não único elemento) para se chegar ao topo. Se “todos” tomam, “[...] 

o corpo lutador lança mão de produtos químicos proibidos, com a intenção de aditivar o 

instrumento de trabalho, para obter um melhor rendimento na arena.” (NUNES, 2004, p. 169-

170). É uma condição para se apresentar bem em cima do octógono. Prova disso são os 

sucessivos resultados positivos para o uso que não param de aparecer e que, como vimos, 

provavelmente passaram pelo filtro das CA’s e sua relação ambígua com o UFC: 

 

Mesmo com a evidente ameaça de Fertitta e a eminência de ser flagrado por uso de 

doping, alguns atletas continuam a fazer uso de substâncias ilícitas. Por se tratar de 

um meio extremamente competitivo, no qual duas ou três derrotas podem significar o 

desligamento do evento, a necessidade de fazer boas lutas; conquistar vitórias; 

manter-se bem colocado no ranking; aumentar o valor das bolsas – algumas vezes 

milionárias –; conquistar novos patrocinadores; enfim, ser um campeão; faz com que 

atletas ainda recorram ao consumo de substâncias ilegais para a melhora do 

desempenho atlético. E isso acontece em todas as modalidades esportivas de alto 

rendimento. Somente no ano de 2017, mais de 20 casos de doping foram constatados 

no UFC, entre eles, Jon Jones, Junior Cigano, Frank Mir, Jesse Taylor, Lyotto 

Machida, Yoel Romero, Rogério Minotouro, entre outros (LISE, 2018, p. 143)255. 

 

Com exceção de Jesse Taylor, os demais atletas estiveram (um ainda está – Jon Jhones) 

entre os melhores no ranking do UFC. Cada um em seu tempo, tendo entre eles campões nos 

seus respectivos pesos (Jon Jones, Junior Cigano, Frank Mir e Lyotto Machida).      

 
255 “Em menos de um ano de vigência do programa [controle antidopagem em períodos fora de competição: 

dezembro de 2013], 31% dos atletas testados foram flagrados com diversas substâncias proibidas” (LISE, 2018, 

p. 142). 
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Até meados de 2019, 65 atletas foram punidos(as) desde que o UFC firmou 

compromisso com a USADA (PARANHOS, 2019).  

Ao ser perguntada (genericamente) sobre o doping e os casos descobertos, assim se 

pronunciou nossa entrevistada: 

 

Então, eles são regidos pela Usada, então tem várias restrições, muitas restrições. 

Muita gente tem sido pega, inclusive. É isso, é muito restritivo, tem muitas regras, 

tem uma porção de coisas que a gente não pode usar, muitas vezes a gente vê ‘não sei 

quem’ foi pego no doping e a gente pensa ‘pow, estava tomando anabolizante’ e tal, 

mas não sei, as vezes um remédio para gripe, você é pego. Isso me deixava muito 

tensa, inclusive. Hoje eu estou mais tranquila, mas eu ficava super tensa, tipo, ‘meu 

deus vou beber água aqui, se eu for pega’. Enfim, é isso, eles têm muito rigor, né?! 

 

Este, portanto, continua sendo um tema bastante controverso no UFC, de forma 

particular, e no esporte, de uma forma mais geral. Fato é que as informações apontam para um 

uso, se não generalizado, bastante difundido.  

A capacidade (desigual) de burlar o doping é, também, citado pela nossa entrevistada:  

 

Na verdade, talvez algumas pessoas usem e outras não, né?! (risos), talvez algumas 

pessoas consigam mascarar isso e outras não. Mas eu posso dizer que o rigor é muito 

forte mesmo. Eu acho que isso não impede as pessoas de usarem porque tem gente 

que tem mais acesso a formas de burlar isso e outra não. Ao meu exemplo, que não 

tenho formas de burlar isso (risos).    

 

Precisamos questionar: a relação social de produção, a própria lógica esportiva, a 

empesa UFC, as CA´s, as equipes, as “famílias” e famílias, enfim, há um conjunto incontável 

de corresponsáveis pelo doping. Ao indivíduo, resta a decisão entre ficar dentro da legalidade 

ou melhorar seu desempenho, condição vital para permanecer contratado. 

Se a situação entre os indivíduos homens é difícil, entre as mulheres, as determinações 

de gênero são questões a serem levadas em consideração. Ao expor os resultados de sua 

pesquisa, quando verificou os comentários sobre a matéria do doping confirmado da brasileira 

Cris Cyborg, Grespan (2014) verificou comentários que justificavam, nas mudanças corporais 

advindas do uso de substâncias, o fato das usuárias não poderem ser “consideradas mulheres e, 

por consequência, serem banidas do esporte” (GRESPAN, 2014, p. 73). Nossa entrevistada 

completa com a seguinte afirmação: 

 

Não sei se o corpo, fisicamente falando, mas a forma como tu se expressa, a forma 

como você se veste, existe isso. Mas já existiu mais. Eu não digo só no UFC, né?! E 
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não é perceptível, por exemplo, a pessoa dizer ‘você precisa fazer assim’, mas já estive 

em grupos, por exemplo, de mulheres, que tinha algumas pessoas que eram 

empresários e diziam: ‘meninas, vocês precisam fazer assim’. Inclusive sobre a 

sexualidade também, tipo assim ‘beleza, você pode ser homossexual e tal, só não 

precisa mostrar isso’. Então a forma de você se expressar, etc., sim. O UFC não faz 

essa cobrança, explicitamente, mas a gente percebe quem vende mais, quem fica mais 

no evento, dentro outras coisas. 

 

  Por ora, o que nos toma mais atenção por conta da tese é o fato de que o doping, ao 

melhorar desempenho e reduzir tempo de repouso (mais treinos), amplia a intensificação do 

trabalho de formação do(a) lutador(a)256. Seguimos debatendo outro mecanismo. 

 

3.3.6 Alteração de peso 

 

E já que estamos tratando de uma prática de intensificação que afetará inevitavelmente 

os(as) atletas, citaremos outra tão polêmica quanto: a alteração de (muito) peso corporal antes 

das lutas. Por vias diferentes do doping, é mais uma condição a que se submetem atletas para 

se destacar entre os(as) concorrentes.  

A explicação é até simples. Já citamos a divisão de peso no UFC. Esta divisão busca um 

elemento de princípio da lógica competitiva esportiva: a igualdade de condições. Nos 

primórdios do UFC, quando o jiu jitsu buscava se afirmar sobre outras lutas, esta seria uma 

decisão impensável. Vencer o maior, mais pesado e supostamente mais forte era a grande vitrine 

da família Gracie. Não à toa, seu representante à época, Rorion Gracie, protestou contra a 

decisão de divisão por categorias de peso.  

Pois bem, pelo que veremos à frente, na forma social MMA, poucos(as) são os(as) 

atletas que lutam na categoria correspondente ao seu peso corriqueiro. Muitos(as) lutam em 

categorias abaixo do peso dito normal. A ideia é tirar vantagem já que a pesagem acontece um 

dia antes do evento; o que, em tese, possibilitaria uma recuperação do peso nos momentos que 

antecedem a luta. 

Temos aqui uma contradição em termos. Explicamos: o que objetivava ser uma prática 

para tirar vantagem sobre o(a) outro(a), ao ser adotada também por este(a) outro(a) e, assim, 

“igualar” de novo as condições, deixa de cumprir sua função. Mas, a própria dinâmica das lutas 

encontra novos objetivos: “No entanto, os procedimentos de perda de peso tornaram-se tão 

 
256 As últimas revisões do texto dessa tese aconteceram no período de 2020, logo, todo ele atravessado pela 

pandemia de Covid 19. O UFC, que muito pouco tempo ficou parado, retornando sem público no ginásio e com 

alguns outros protocolos, burlou todo o tempo de repouso pretérito. Atletas lutaram mais de uma vez em intervalos 

de dias. A que custo? 
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comuns que, atualmente, os atletas baixam seus pesos para lutar em igualdade de condições 

contra seu adversário, que também perdeu peso para o confronto” (LISE, 2018, p. 105-106). 

Enfim, restabelece-se a “igualdade” e a prática segue sendo utilizada. 

Para alguns atletas, este é já um dos grandes desafios a se vencer, mesmo antes de entrar 

no octógono. Como Neto (2016, p. 128) encontrou em sua pesquisa: “a primeira luta é contra a 

balança”257. Identificamos dois métodos (falando de uma forma mais geral) de alteração de 

peso: 

 

[...] existem duas alternativas para o processo de perda de peso em período pré 

competitivo. A primeira delas é denominada de perda ponderal de peso, a qual sugere 

que os atletas se submetam a uma restrição moderada de energia na dieta hiperproteica 

e adequação no aporte de carboidratos. A perda ponderal reduz significativamente o 

peso corporal, bem como o percentual de gordura. Se utilizada por um período de duas 

semanas, a perda ponderal de peso não apresenta qualquer redução de desempenho ou 

mesmo alterações fisiológicas, no entanto, este procedimento é pouco utilizado por 

atletas em período pré-competitivo. A outra alternativa, muito mais utilizada, é 

denominada perda rápida de peso (PRP), que consiste em vários procedimentos 

distintos tais como, ‘[...] restrição alimentar severa; realização de exercícios intensos; 

desidratação alcançada pela restrição da ingestão de líquidos, pelo uso de saunas e 

pelo treinamento em ambientes quentes, muitas vezes com uso de roupas de plástico 

e borracha. Alguns relatos apontam que até indução de vômitos e ingestão de laxativos 

e diuréticos’ (Artioli et al, 2006, p. 93). (LISE, 2018, p 105-106). 

 

Um bom momento pra ponderar que não estamos traçando uma relação de causa e efeito 

entre alteração de peso (abstratamente falando) e males à saúde. E que não estamos 

ultrageneralizando os resultados encontrados nas fontes pesquisadas, ou seja, atribuindo à 

totalidade dos atletas do UFC esta prática e sendo feita através do PRP258. Como bem 

observaram Neto (2016) e Santos Junior (2016), alguns atletas realizam a perda (ou controle) 

de peso de forma mais próxima de um polo positivo de saúde259. 

Mas, como já tratamos algumas vezes, não estamos estudando alteração de peso 

(contrato, rendimento, doping, etc.) in abstracto. É uma discussão situada por dentro de uma 

forma social de luta corporal, portanto, também ela situada. E é o mesmo autor utilizado acima 

 
257 “Muitos lutadores, ao entrarem para a pesagem, aparentam uma apatia condizente com a falta de alimentação e 

desgaste físico e psicológico da desidratação. Em algum momento penso que a hora da luta pode ser a parte menos 

desgastante da rotina desses atletas.” (NETO, 2016, p. 141). 
258 Muitas fontes consultadas fizeram pesquisas de corte etnográfico, tendo, portanto, universos de análise 

diferentes.  
259 “É importante salientar que a perda de peso pré-competitiva nem sempre é prejudicial à saúde ou ao desempenho 

se for conduzida adequadamente de forma gradual, através de uma dieta balanceada que supra adequadamente a 

necessidade calórica do atleta e vise a perda de massa gorda sem causar significante desidratação (PERRIELLO, 

2001; PERÓN et al., 2009; MORTON et al., 2010).” (SANTOS JUNIOR, 2016, p. 51). 
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que nos ajuda a pensar esta prática situada por dentro da própria característica das disputas do 

UFC. Vejamos:   

 

A quantidade de competições de MMA que os lutadores participam durante o ano 

pode configura-se como um dos motivos que levariam os atletas a não se preocupar 

com a manutenção do peso corporal próximo ao limite superior de sua categoria e 

influenciar na magnitude da perda de peso. Com o espaço de tempo mais longo entre 

as competições, os lutadores acabam optando por perder uma grande quantidade de 

peso para um determinado evento em curtos períodos (SANTOS JUNIOR, 2016, p. 

46). 

 

No tópico sobre os contratos, vimos que eles são firmados por quantidade de lutas 

(mínimo 1, máximo 5). E sem tempo determinado. Os (As) atletas ficam à mercê dos critérios 

velados da empresa. Algo completamente diferente das lutas tradicionais onde Federações, 

Confederações, etc., geralmente definem um calendário de disputas no início do ano ou 

temporada. Aqui, portanto, teríamos mais facilidades para o controle aparentemente saudável 

do peso. Já, para um atleta que pode ter duas lutas ao ano, este controle dentro dos limites da 

saúde, torna-se mais difícil. É o que vamos verificar. 

Achamos significativo iniciar com os dados de uma pesquisa que fez uma análise mais 

geral, ainda que este geral não represente a totalidade dos(as) atletas contratados(as) pelo UFC. 

Além da rigorosidade da pesquisa - e, talvez, por isso - seus resultados são utilizados como 

referências em outras fontes consultadas. Seguiremos um tempo com ela.   

 

Os dados obtidos a partir da aplicação do questionário permitiram identificar que a 

perda rápida de peso foi altamente prevalente na amostra. Dos 179 atletas de MMA 

participantes da pesquisa, 100% deles afirmou já ter perdido peso para competir. 

Ainda, foi identificado que 92 (51,4%) atletas competiram em uma categoria diferente 

da qual competiam quando participaram do estudo. Destes atletas que mudaram de 

categoria, 27 (29%) competiam em uma categoria abaixo, enquanto que 65 (71%) 

competiam em categorias de peso acima da atual (SANTOS JUNIOR, 2016, p. 34). 

 

Na pesquisa de Santos Junior, vimos que existe uma predominância da perda de peso. 

Assim, continuaremos tendo especial atenção ao processo de perda por: (a) ele ser o mais citado, 

inclusive pelo autor em questão e (b) (a partir dos relatos) por ser este método mais agressivo 

do que o do ganho de peso. 

Ao realizar pesquisa só entre mulheres, Salvini (2017, p. 232) encontrou resultados 

semelhantes: todas entrevistadas alegaram diminuir peso para competir. Resultado também 

encontrado em Santos Junior (2016, p. 39), quando não identifica diferença entre mulheres e 

homens, pelo menos, neste quesito. 
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Encontramos, também, diferenças entre atletas que que competem em “níveis 

geográficos” diferentes. Quanto mais disputas mundiais, mais perda de peso260. Informação 

importante por nos aproximar do âmbito do UFC.  

Sobre os procedimentos, apresentaremos um resumo do que encontramos nas consultas 

em Wilkson (2018), Santos Junior (2016), Camarço (2016), Neto (2016) e Awi (2012). Os 

citados são: restrição hídrica (utilização de diuréticos261, diminuição da ingestão de líquidos e 

desidratação), dieta gradual (exemplo: a exclusão de alimentos ricos em carboidratos da dieta), 

omissão de refeições, jejum, treinar em locais mais quentes, provocar vômitos, usar mais 

exercícios que o normal262, uso de roupas de borracha e/ou agasalhos, usar roupa especial que 

aumenta a transpiração, uso de sauna, uso de piscina com aquecedor e/ou com sal, ficar dentro 

do carro com aquecedor ligado (com o tipo de roupa já citado) e usar pomadas que mantêm os 

poros abertos por algum tempo263. Os métodos utilizados pela nossa entrevistada são o da dieta 

gradual e, próximo à luta, a desidratação.  

Sobre a quantidade de peso perdida, Santos Junior (2016, p. 35) achou um mínimo de 4 

quilos, máximo de 33, tendo maior prevalência nas respostas: 10 quilos. Mas, aqui, alguns 

exemplos singulares ajudam a caracterizar o ato. Fala-se em perda de 20 quilos em 8 semanas 

(CAMILO, 2016, p. 133), 13 quilos só na última semana (CAMILO, 2016, p. 134). 20 quilos 

em 20 dias (WILKSON, 2018, p. 06), 13 quilos em menos de uma semana (WILKSON, 2018, 

p. 53). Atletas que chegam na semana da competição precisando perder 15 quilos, às vezes, 

sobrando até 7-8 quilos para serem eliminados no último dia (AWI, 2012, p. 281). Nossa 

entrevistada citou que, ao todo, perde 10 quilos. 5 na dieta gradual, 5 com desidratação.  

Sobre o tempo antes da luta reservado para a perda, a maior parte das respostas foi de 

30 dias. A menor quantidade citada, 2 dias. A maior, 90 (SANTOS JUNIOR, 2016, p. 37). Os 

5 quilos perdidos com desidratação, nossa entrevistada citou que os perde a partir da segunda-

feira, numa luta a ocorrer no sábado. Sobre a idade em que se inicia a prática, 18 anos foi a mais 

citada entre entrevistados(as) (SANTOS JUNIOR, 2016, p. 35). 

 
260 Quando comparados os escores alcançados por atletas que competem em nível estadual, nacional e 

internacional, foi verificado que não houve diferença significativa entre os escores de atletas de nível estadual e 

nacional. Contudo, atletas que participam de eventos internacionais apresentam escores significativamente maiores 

que atletas de nível estadual (p<0,001) e nacional (p<0,05). (SANTOS JUNIOR, 2016, p. 39). 
261 Substâncias de uso proibido. 
262 Contradizendo alguns relatos que dizem ter que diminuir a intensidade do treino quando da ingestão calórica 

diminuída.  
263 Métodos mais utilizados: 64,2% usam sempre dieta gradual (perder peso em duas semanas ou mais); 42,5% às 

vezes treinam em locais mais quentes. De outro lado, 93,3% nunca provocaram vômitos; (SANTOS JUNIOR, 

2016, p. 40). 
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Sobre quem mais influenciou na decisão: 55,3% colegas de treino; 52,5% preparador 

físico, que ganham do nutricionista, 38%, e dos médicos, 34%. (SANTOS JUNIOR, 2016, p. 

41)264. 

Em nossa entrevista, Onna Bugeisha nos explica o procedimento: “Na verdade, eu 

costumo fazer o acompanhamento nutricional até determinado ponto, porque geralmente os 

profissionais de saúde não compreendem como uma forma saudável. Então essa última parte 

de desidratação fica por nossa conta mesmo.”. O “nossa” pode ser entendido como a equipe 

que a acompanha na luta, o que envolve empresário: 

 

Meu empresário fez a retirada de outras atletas e meio que ele aprendeu sobre isso. 

Há pouca coisa na literatura sobre esse processo, a galera meio que foi aprendendo na 

pratica. Então a gente tenta fazer da forma menos danosa, o que não quer dizer que 

não haja danos, mas é a menos danosa possível. Aí a gente vai fazendo, na verdade, 

primeiro a retirada calórica e diminuindo a quantidade de líquido.  

 

 Sobre os sintomas no período de perda, a maior parte, 73% relatou a tontura (SANTOS 

JUNIOR, 2016, p. 42)265. Onna Bugeisha cita os seguintes sintomas: “Fico mais debilitada, 

mais fraca, não tem jeito, mais irritada, porque o carboidrato é a fonte primária do sistema 

nervoso central. Então, irritação, fome, obviamente, você fica mais vulnerável.”. 

Sobre a recuperação após a pesagem, o que temos de relatos são: para Lise (2018, p. 

110) e Santos Junior (2016, p. 14), o período entre a pesagem e a luta não é suficiente para a 

recompor os padrões normais de hidratação. Sobre o peso corporal, este mesmo período 

possibilitou uma recuperação próxima ao que estava dado no início do processo de perda 

(SALVINI, 2017, p. 231). Já para Santos Junior (2016, p. 52), uma grande parte é recuperada, 

mas na semana posterior à competição.  

Sobre as consequências destes procedimentos, temos aquelas mais visíveis de mudança 

na composição corporal266 e outras nem tão aparentes assim, sendo, talvez, até mais perigosas. 

 
264 “A aquisição de conhecimento sobre como reduzir o peso corporal pode advir de várias formas e diferentes 

‘personagens’ podem influenciar os atletas com relação à essas práticas. Os atletas por nós pesquisados 

identificaram que o técnico/treinador é o que tem mais influência assim como os colegas de treino, o preparador 

físico e os lutadores mais velhos. O nutricionista não assumiu papel de destaque, mesmo que esse seja o 

profissional que teria a responsabilidade sobre as práticas dietéticas dos atletas. Ademais, o médico e os pais se 

mostraram os menos influentes, bem como as informações via internet.” (SANTOS JUNIOR, 2016, p. 49). 
265 No geral, outros sintomas vivenciados são: “[...] momentos de calor excessivo (47%), frequência cardíaca 

aumentada (45%) e dor de cabeça (44%). Aproximadamente um terço dos atletas experimentaram náuseas e 

desorientação, caracterizada também como confusão mental, que é uma condição na qual o indivíduo se sente 

incapaz de pensar com clareza. Ademais, uma parcela menor dos atletas chegou a desenvolver febre quando 

estavam administrando métodos de redução de peso.” (SANTOS JUNIOR, 2016, p. 50). 
266 “Suas aparências se transformam. Seus rostos ‘afinam’, os músculos e veias aparecem de forma muito rápida e 

o sofrimento e desgaste dos treinamentos são visíveis. Há certa irritação por parte dos atletas nesses momentos. 
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Pelo que levantamos, elas se dividem em consequências de desempenho e para a saúde dos(as) 

atletas. Sobre desempenho, temos unanimidade entre pesquisadores sobre a queda (LISE, 2018; 

SANTOS JUNIOR, 2016). A primeira, resume: 

 

As consequências no desempenho dos lutadores foram: redução de força muscular, na 

potência anaeróbia e na capacidade aeróbia, alteração na capacidade de manutenção 

da glicemia, entre outros (Lima; Hirabara, 2013). Guerra (2004), ao discorrer sobre o 

processo de desidratação em atletas, afirma que pode ocorrer uma redução do volume 

plasmático, do fluxo periférico e do ritmo da transpiração, dificultando assim a 

termorregulação. (LISE, 2018, p. 106). 

 

Aqui, temos uma situação interessante. Se existe uma unanimidade sobre a perda do 

desempenho e, ao mesmo tempo, indícios que quase todos usam a alteração de peso, as 

condições voltam a ficar mais próximas da normalidade. Está garantido o princípio da lógica 

da concorrência esportiva: a “igualdade” de condições.  

Sobre a saúde, de novo, convergência. Vejamos: “[...] aumento do GH e diminuição da 

testosterona; diminuição do fluxo sanguíneo renal e do volume de filtração glomerular; aumento 

da perda de eletrólitos; diminuição da atividade do sistema imunológico; e interrupção 

temporária do crescimento” (LISE, 2018, p. 106). E:  

 
Essas práticas podem ser danosas à saúde, uma vez que podem levar ao 

desenvolvimento de hipertermia, ataque cardíaco, perfil hormonal anormal, 

imunossupressão, saúde óssea prejudicada, risco de desenvolvimento de desordens 

alimentares, entre outros (KINIGHAM; GORENFLO, 2001; FORTE et al., 2006; 

RODRIGUEZ; DI MARCO; LANGLEY, 2009; STÖHR et al., 2011). (SANTOS 

JUNIOR, 2016, p. 23)267. 

  

    Fala-se, também, dos prejuízos financeiros, resultado de cancelamentos de eventos 

quando algum adversário não consegue “bater” o peso ou quando o evento precisa ser cancelado 

quando da morte de um atleta. (LISE, 2018, p. 115). Morte! Falemos sobre este episódio.   

Por muito tempo se debateu sobre a morte de um atleta, Leandro Caetano de Souza, 

conhecido por Leandro Feijão, que teria ocorrido como consequência deste procedimento 

 
Segundo um dos atletas: ‘dá vontade de bater em todo mundo’. E isso, claro, não é muito saudável para a sociedade 

quando essas palavras são advindas de um lutador de MMA. Em razão disso, não há trabalho de sparring durante 

a última semana de preparação. Esse trabalho requer uma frieza e autocontrole que são muito difíceis dentro dessa 

restrição.” (NETO, 2016, p. 130). 
267 “A utilização de diuréticos, que são substâncias de uso proibido e estão entre os mais comuns casos de ‘positivo’ 

em exames anti-doping em esportes de combate (HALABCHI, 2009), pode promover efeitos prejudiciais 

adicionais ao sistema cardiovascular, ao reduzir o volume de ejeção e elevar a frequência cardíaca, aumentando, 

por conseguinte, o estresse cardíaco, ao sistema termorregulatório, ao provocar diminuição na taxa de sudorese 

em decorrência da hipovolemia, e aos rins, ao reduzir o fluxo sanguíneo e a filtração.” (HORSWILL, 2009; 

CADWALLADER et al., 2010; KENEFICK et al., 2010).” (SANTOS JUNIOR, 2016, p. 23). 
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rápido de perda de peso. Wilkson (2018) e Awi (2012) relatam como suspeita da morte. Abaixo 

uma citação que resume a trágica história: 

 

Escalado para disputar o evento Shooto Brasil edição 43, programado para o dia 27 

de setembro de 2013, na cidade do Rio de Janeiro, Feijão passou mal antes da pesagem 

do evento, perdeu a consciência e foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento 

(UPA) de Botafogo. Pouco tempo depois, os médicos responsáveis pelo caso 

divulgaram nota informando que o atleta havia entrado em óbito. A causa da morte de 

Leandro Feijão, segundo o laudo oficial foi um Acidente Vascular Cerebral 

Hemorrágico (AVC). Alguns dias após a morte do lutador, a Secretaria de Estado e 

Segurança do Rio de Janeiro emitiu um laudo toxicológico, no qual não foi constatado 

nenhum tipo de droga no organismo do atleta. Após a emissão desse laudo, a 

assessoria de imprensa da equipe Nova União se pronunciou lamentando o fato e 

afirmando que a morte do lutador não tinha nenhuma relação com o fato do atleta se 

predispor ao método de perda rápida de peso, desonerando-se de qualquer tipo de 

culpa. (LISE, 2018, p. 114).    

  

 Independentemente do óbito ser (ou não) resultado deste procedimento, estão dadas as 

consequências da perda rápida de peso. Qual o posicionamento do(s) evento(s)? Da(s) 

empresa(s)? No próprio site oficial da empresa encontramos matéria com o título: “Confira 

como funciona o corte de peso de um lutador do UFC268” (UFC, 2020). Na matéria, relata-se o 

acompanhamento feito no processo de perda de peso do atleta brasileiro Gleison Timbau para 

lutar o Ultimate Fight Night Brasília. O objetivo: “[...] tentar explicar melhor esse procedimento 

e todos os cuidados tomados pelo UFC e pela Comissão Atlética Brasileira de MMA” (UFC, 

2020).  O resultado final deste acompanhamento foi assim resumido269: “Caso os médicos 

avaliem que, por algum motivo, um atleta não está em condições de lutar, aquele duelo é 

imediatamente cancelado. O UFC, acima de tudo, preza pela saúde dos lutadores.” (UFC, 

2020).  Mais informações, conseguimos através do balanço da produção do conhecimento.  

 Uma das estratégias é fazer a pesagem no dia da luta, o que supostamente evitaria a PRP 

(NETO, 2016). Como já vimos, este não é o caso do UFC. Na empresa, o que temos é a pesagem 

oficial sendo feita às portas fechadas, na manhã do dia anterior à luta, e a pesagem “espetacular” 

sendo feita 24 horas antes do evento, ou seja, na noite anterior. Mas, este procedimento tenta 

cumprir um objetivo diferente do apontado por Neto (2016), ou seja, o de evitar a PRP. No 

UFC:  

 

Desde 2016 o UFC tem adotado a pesagem para a manhã do dia que antecede a luta, 

deixando somente as fotos oficiais das encaradas para o período da noite. Tal 

alteração tem como justificativa proporcionar aos atletas um tempo maior de 

 
268 Lembrando que as mulheres também “cortam” peso.  
269 Dois são os parágrafos que explicam esta situação complexa.  
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recuperação, tendo em vista que alguns lutadores chegam a baixar 20Kg de seu 

peso habitual para as lutas (SALVINI, 2017, p. 231, grifos nossos). 

 

 Ou seja, ainda que por vias indiretas, a PRP é incentivada. Na pior das hipóteses, ela é 

legitimada. Por exemplo, quando questionamos nossa interlocutora sobre as técnicas de 

desidratação e perguntamos se, além do corte na ingestão de água, ela usava piscina de 

hidromassagem e sauna, ela respondeu: “Nós temos isso disponibilizado para a gente.”. 

Pergunto se são disponibilizados pelo UFC. Ela completa: “Pelo UFC. A sauna; banheira na 

verdade é a que a gente tem no hotel. Então tem também.” 

Outras medidas são (tomadas pelo UFC): punir com a perda de 20% da bolsa (repassado 

ao adversário) quando o(a) atleta não se enquadra na categoria correspondente, a luta 

acontecendo com anuência do(a) adversário(a); cancelamento da luta e repasse integral da bolsa 

ao adversário; obrigar o(a) atleta a migrar para a categoria correspondente ao peso “original” e 

proibição da reposição hídrica intravenosa - o uso de soro como forma de repor os fluidos 

corporais270 (LISE, 2018, p. 115-116)271. 

 Para além dos relatos acima, as leituras de estudos nos mostram pesquisadores(as) pouco 

otimistas com a forma de combate ao PRP. Com um pouco mais de tempo (não no caso deste 

texto), podemos desenvolver o que abaixo apenas apresentaremos como hipóteses, suspeitas de 

que o “show não pode parar!”. 

 No UFC, expressão máxima da espetacularização da luta272, o show é, também, a própria 

pesagem. Contrariando (ou completando) uma informação que trouxemos no capítulo 2, de que 

a entrada da pesagem de um evento em Curitiba teria sido convertida em arrecadação de 

mantimentos, a edição 198273 (na mesma cidade) contou com a cobrança de ingressos: “[...] 

todos os 15 mil ingressos das pesagens foram comercializados com antecedência, estabelecendo 

um recorde de público” (LISE, 2018, p. 117).  

 O que sustenta estas vendas? Qual seria o veículo motor de troca deste acontecimento 

senão ver os ídolos, somado à tensão/expectativa sobre se conseguiram, ou não, “bater” o peso? 

Ótimo momento para relembrar a citação de Debord (1997, p. 30): “O espetáculo é o momento 

 
270 “Esta regra foi elaborada em uma parceria que o UFC estabeleceu com a U. S. Anti Doping Agency (USADA) 

e passou a vigorar a partir do dia 01 de outubro de 2015.” (LISE, 2018, p. 116). 
271 “Existe também uma espécie de norma velada – que não consta nos regulamentos da modalidade, mas é de 

certa forma empregada –, na qual o atleta que ultrapassar o limite de peso no dia da pesagem por três vezes, é 

automaticamente desligado do evento.” (LISE, 2018, p. 115). 
272 Em uma edição do maior evento brasileiro de MMA, o Jungle Fight, uma das portas de entrada no UFC, o seu 

presidente, o já citado Walid Ismail, assim reagiu ao fato de um dos atletas não ter batido o peso da categoria: 

“Não bateu o peso, vê se dá o show amanhã, se não, não luta mais no meu evento.” (NETO, 2016, p. 142). 
273 14 de maio de 2016. 
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em que a mercadoria ocupou totalmente a vida social. Não apenas a relação com a mercadoria 

é visível, mas não se consegue ver nada além dela: o mundo que se vê é o seu mundo.”. 

Como síntese do capítulo, apresentamos acima um conjunto de informações que nos 

possibilitam defender a tese da existência de mecanismos de extração de mais-valia presentes 

nas relações de trabalho estabelecidas entre o UFC e os(as) atletas. Utilizamo-nos 

especialmente da teoria da mais-valia (absoluta e relativa) tal qual apresentada pelo Marx; na 

análise das novas morfologias do trabalho, estudadas especialmente por Antunes (2019, 2018), 

Dal Rosso (2017, 2008) e Sennet (2014); no levantamento bibliográfico sobre o tema do MMA 

e na entrevista realizada com uma atleta do UFC.  

Pelas nossas discussões, temos aqui mais um conjunto de trabalhadores(as), o que 

implica serem vendedores(as) de força de trabalho no mercado mundial. Esta é sua 

característica geral. Indo além, vendem sua força de trabalho em uma atividade peculiar: a de 

atletas de MMA, especialmente na liga UFC. Isso se desdobra em um conjunto de atividades 

específicas: o treino, fazer parte de uma equipe, as lutas, as preparações para além do treino, 

descanso, entrevistas, etc.  

Chamou-nos atenção as relações e condições de trabalho deste(as) 

trabalhadores(as)/atletas contemporâneos: contratos exclusivos, flexíveis e instáveis; diferenças 

de rendimento; avanço do tempo de trabalho sobre o tempo de não trabalho; burla do tempo de 

descanso; polivalência, uso de doping e perda rápida de peso. Ou seja, um conjunto de 

características do que avaliamos como sendo as condições de trabalho no século XXI, 

observadas singularmente no MMA, fundamentais para pesar favorável ao capital na relação 

contraditória entre tempo de trabalho pago e tempo de trabalho não pago, tempo de trabalho e 

tempo de não trabalho.  

Na ordem, constatamos que o (quase) monopólio alcançado pelo UFC permite que este 

chegue ao mercado mundial da luta corporal numa condição desigual e mais favorável em 

relação aos que são portadores da força de trabalho, os(as) atletas. Esta condição se desdobra 

na redação de contratos que contribuem de forma direta e indireta para a extração de mais-valia. 

No primeiro caso, pela própria natureza do contrato, temos uma redução nos encargos 

trabalhistas, ou seja, um menor tempo de trabalho necessário. No segundo caso, é no contrato 

que se firmam as condições para a intensificação da exploração. 

Sobre os rendimentos, identificamos uma desigualdade entre os(as) poucos(as) atletas a 

ganhar grandes rendimentos e os de baixo rendimento, diferença que se expressa na relação 

entre sucesso e insucesso, veteranos e iniciantes, homens e mulheres. Embora tenhamos 
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questões particulares, no geral esta diferença significa uma redução do valor total da força de 

trabalho.  

Sobre o avanço absoluto do tempo de trabalho sobre o de não trabalho, identificamos a 

burla do tempo de repouso ou a expropriação do tempo livre. Este se transforma em tempo de 

trabalho. Mesmo o descanso ou diversão é convertido em tempo necessário para o desempenho. 

Logo, tempo de trabalho. Aqui, percebemos uma relação que não está escrita nos contratos, mas 

é parte do que compõe, ainda que tacitamente, a relação de trabalho. Outro exemplo desta 

relação tácita encontramos quando nossa entrevistada disse ficar nas redes sociais 

(especialmente as mais usadas pelo público norte-americano, maior mercado do UFC), por 

saber da necessidade de se fazer “presente” no tempo liberado. Tempo para o qual ela não 

recebe nenhum equivalente monetário.  

Já a intensificação do trabalho foi observada quando da polivalência do atleta versado 

na modalidade MMA. Para se manter, e bem, neste patamar, lançam mão (não generalizando) 

do uso do doping e da perda rápida de peso. 

Mais-valia absoluta e relativa e intensificação do trabalho274, às vezes apresentadas em 

momentos diferentes por motivos didático-expositivos, existem juntas quando pensamos a 

relação como um todo. Por fim, alguns foram os momentos em que, de um lado, dissemos ser 

este tipo de condição o resultado de uma correlação de forças, ou seja, não existe só um agente 

neste embate. De outro lado, tratamos de uma relação desigual e desfavorável para os(as) 

atletas. O que implica na sua força no embate com os proprietários do evento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
274 Restando uma melhor descrição do fenômeno da produtividade; coisa a ser desenvolvida no próximo capítulo, 

nas considerações finais.  
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Neste momento das considerações finais, objetivamos expor sinteticamente o que está 

em todo o corpo do texto, ou seja, a resposta da pergunta síntese que nos guiou na apresentação 

e defesa de Tese de trabalho: quais as relações entre a produção e a circulação do MMA e o 

processo capitalista de extração e realização da mais-valia? Ao respondê-la, concluímos a nossa 

tese de trabalho: as relações de trabalho estabelecidas entre atletas e o UFC compõem e 

expandem o processo capitalista de produção e circulação de mais-valia de duas formas 

interdependentes: de uma forma direta e produtiva e de uma forma indireta e improdutiva. 

Retomemos, também de forma sintética, este caminho. 

Iniciamos apresentando o valor-de-uso do MMA enquanto forma social de luta corporal. 

Expomos suas propriedades materialmente inerentes, que sintetizamos como o uso de técnicas 

de combate na resolução de relações antagônicas. Mas, como esta é uma característica geral das 

lutas, apresentamos o histórico de desenvolvimento do UFC, partindo de sua expressão mais 

desenvolvida (UFC 229), a forma como o UFC aparece ao grande público, buscando os 

antecedentes históricos, ainda que em germe, do que estaria completamente maduro na forma 

atual e por nós pesquisada. 

Consideramos dois elementos nesta constatação: a grande movimentação de marcas e 

de trabalhadores(as). Também, identificamos que, em todo o seu processo de desenvolvimento, 

o MMA – suas propriedades materialmente inerentes e utilidades – despertou interesses 

diversos quando pensamos, de um lado, os investidores – que buscam a produção de um valor 

excedente; de outro, os consumidores comuns – para quem o acesso ao MMA cumpre a função 

de entreter.  

Enquanto síntese técnica deste movimento, temos o uso de deslocamentos corporais 

diversos, movimentos percussivos utilizando os membros (braços e pernas) e um conjunto de 

técnicas de projeção, imobilização, torção e estrangulamento. Dois grupos de movimentos 

técnicos resumidos em grappling e strickers. Algumas técnicas, aliás, tiveram origem com esta 

consolidação do mixed martial arts.  

Indo além da técnica, sintetizamos o MMA enquanto uma modalidade, forma social de 

expressão da luta corporal, que se movimenta por dentro da sociedade da imensa acumulação 

de mercadorias e do espetáculo, tendo a função principal de produzir um valor maior ao que foi 

inicialmente investido. Sofre influências das práticas tradicionais (Judô, Karate, etc.), do 

primitivo “vale tudo” e do esporte. Aliás, o fenômeno da esportivização se mostrou responsável 
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por possibilitar a aceitação desta nova modalidade, coisa mais difícil de acontecer quando das 

práticas antigas, entendidas como mais violentas. A regulamentação e universalização das 

regras (princípios do esporte) foram tratadas como responsáveis diretas pela diminuição ou 

aceitação da violência. A mídia apareceu não só como uma parceira, mas como responsável 

direta por direcionar estas práticas para a lógica do espetáculo e do consumo global. Por falar 

em consumo global, temos a criação e consolidação de uma modalidade de luta corporal 

completamente determinada pela conjuntura de um capitalismo do século XXI: fluidez, 

velocidade, lógica intensa de concorrência, individualismo, empreendedorismo, tensão entre 

local e global, flexibilização, etc. 

Ao mesmo tempo, o histórico do MMA nos ajudou a expor o movimento de 

consolidação do UFC enquanto dominante, quase um monopólio, no mercado mundial de luta 

corporal. Tratamos da criação da marca, do processo de regulamentação e unificação das regras, 

da compra de outras empresas e das estratégias de expansão e consolidação mundial. 

Expusemos, também, os veículos materiais de troca desta modalidade. Tratamos, em 

todo texto, da característica de entretenimento e espetáculo enquanto algo que acompanha o 

MMA de forma concomitante ao seu surgimento. Ou seja, algo que já surge com esta função. 

Além destas características, expusemos nossas investigações sobre a imprevisibilidade 

presente nas lutas corporais. Sobre ser o MMA um veículo de exposição de uma violência 

controlada e desejada. Apresentamos, também, elementos que mostram o alcance mundial e o 

rápido tempo de rotação dos capitais investidos. Estas duas últimas características interessando, 

especialmente, aos investidores.  

Temos enquanto síntese: um espetáculo de entretenimento, que oferece uma violência 

controlada, com resultados imprevisíveis, que circula mundialmente, tendo uma rápida 

recomposição dos ciclos de produção. Características bastante desenvolvidas nas formas atuais, 

mas que já se encontravam em germes nas formas antigas. É este germe que Rorion Graie “leva 

na mochila” quando, em 1988, desembarca nos Estados Unidos para repetir lá o que seu pai e 

tio tinham gestado no Brasil. A escolha do destino não foi à toa, foi guiada pela necessidade de 

consolidar uma mercadoria mundial. Nas palavras do próprio: “‘o jiu-jítsu jamais seria 

reconhecido mundialmente como a arte marcial mais eficiente se os americanos não 

acreditassem nisso’” (AWI, 2012, p. 84).         

Fechamos o capítulo com apresentação de uma parte importante de nossa tese de 

trabalho: a utilidade dos(as) atletas contratados(as) pelo UFC em produzir uma mercadoria 

capaz de potencializar a realização do valor de outras mercadorias. Além de apresentar o 
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levantamento da quantidade de marcas que aproximam sua imagem ao desta empresa, expondo 

as conexões, contradições e possibilidades desta relação.  

Enquanto síntese, apresentamos que a força de trabalho contratada pelo UFC produz 

uma mercadoria, o MMA, que ajuda na circulação de outras marcas. Por isso, ajuda a realizar 

o valor delas. Uma produção na circulação que potencializa a metamorfose da forma-valor: de 

forma-mercadoria para forma-dinheiro (M´-D´). Atividade, portanto, improdutiva, nem por isso 

sem importância. É paga com o mais-valor produzido na produção dos produtos destas marcas. 

Pago, portanto, como custos de circulação.             

Repetimos aqui o alerta feito no capítulo. Nossa análise tomou, como referência 

principal para esta conclusão, a relação do UFC com a Reebok. Esta expressão singular nos 

possibilitou abstrair uma ideia mais geral. Ainda, assim, alertamos para a necessidade de avaliar 

cada caso específico. 

Ainda neste capítulo, tratamos do valor-de-troca do MMA/UFC. Apresentamos, 

incialmente, a venda do UFC para a fusão de empresas WME/IMG por US$ 4,2 bilhões e 

reconhecemos esta enquanto um consumo produtivo típico da fase de capital monetário. 

Enquanto consumo improdutivo, tratamos do acesso às edições pontuais do UFC, dos preços, 

características de compradores e como esta modalidade de consumo, no geral, justifica o alto 

preço da venda da marca. 

Sobre valor, apresentamos o que nos foi possível sobre a quantidade de trabalho humano 

na formação do MMA: a quantidade de profissionais envolvidos na formação dos(as) atletas, a 

quantidade de profissionais envolvidos no processo mais ligados à estrutura do espetáculo e os 

outros produtos que também entram nesta cadeia de produção. Asim, a forma-mercadoria nos 

foi mais visível. 

No terceiro capítulo, tratamos da cadeia de produção do MMA enquanto mercadoria e 

do processo de produção de mais-valia que lhe é inerente. Expusemos as características da força 

de trabalho contratada pelo UFC: quantidade de atletas, nacionalidades, divisão de gênero, 

divisão por categorias, extrato social e mais algumas etapas necessárias para a formação 

deste(a) atleta. 

Finalizando o capítulo, expusemos os mecanismos de extração de mais-valia presentes 

nas relações de trabalho entre UFC e atletas. Sobre os contratos de trabalho, identificamos uma 

relação de exclusividade, unilateral, flexível e instável. Tipo de contrato caracterizado como 

flextime. Ressaltamos que esta modalidade é possibilitada pela conquista de quase todo o 

mercado de divulgação de lutas espetacularizadas. 
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Concluímos, portanto, que o formato do contrato pôde ser encarado como mecanismo 

direto e indireto de extração de mais-valia. No primeiro caso, diminuindo os encargos 

trabalhistas, ou seja, uma diminuição geral do tempo de trabalho pago. No segundo caso, 

enquanto um mecanismo que, por suas características, possibilita outros.  

Apresentamos o avanço do tempo de trabalho sobre o tempo que deveria estar a serviço 

de outras formas de realização pessoal. Um avanço que identificamos como sendo absoluto. 

Uma extensão do tempo de trabalho para além daquilo que é necessário para a produção do 

valor da força de trabalho. No caso do UFC, a transformação do tempo de descanso e 

recuperação em tempo de trabalho. Logo, uma extensão absoluta do tempo excedente, não pago. 

Sobre os rendimentos, identificamos relações completamente desiguais: entre 

novatos(as) e veteranos(as), entre vitoriosos(as) e “fracassados(as)” e, especialmente, entre 

homens e mulheres. Desigualdades que significam, ao final, a redução total do valor da força 

de trabalho. A falta de um rendimento fixo, substituído por pagamento por luta, bônus e 

patrocínios, faz com que uma parte considerável dos(as) contratados(as) esteja muito longe de 

alcançar os rendimentos expostos na mídia e/ou rendimentos que sejam correspondentes ao 

resultado final de sua produção.  

Sobre a polivalência, apresentamos como sendo uma forma de expressão e produto do 

processo de intensificação do trabalho dos(as) atletas: generalistas quando da apropriação das 

técnicas de lutas, mas, necessitando de uma equipe bastante especializada. Repetindo o dito no 

capítulo, a especialização transita do indivíduo atleta para a equipe e instrumentos.   

Sobre doping, apresentamos um conjunto de informações contraditórias sobre o 

combate desta prática, de um lado, e o uso massivo, com punições seletivas, de outro. Tal qual 

o debate sobre violência, percebemos, aqui, um desejo na continuidade da prática. Algo que 

encontra sua justificativa no fato de o doping melhorar desempenho e reduzir tempo de repouso. 

Ao mesmo tempo, amplia a intensificação do trabalho de formação do(a) lutador(a) com 

implicações para sua saúde. 

Também, apresentamos a técnica de redução rápida de peso, formas e consequências, 

como algo que intensifica a atividade dos(as) lutadores(as). Ao objetivar igualar os(as) 

oponentes, acaba por se difundir numa parcela considerável dos(as) atletas. 

A todo momento, utilizamos as respostas da entrevista de uma atleta contratada pelo 

UFC como forma de nos ajudar, reforçando o que tínhamos levantado na revisão, atualizando 

outras informações e apresentando elementos que não foram apropriados quando das leituras 

pretéritas. Um marco desta utilidade foi quando falou que seu tempo de descanso, diversão, 

etc., é pensado como tempo de melhoria de desempenho. Ou seja, além da expropriação do 
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tempo livre, transformado em tempo de ócio, temos a configuração do que chamamos de 

descanso produtivo, numa alusão ao conceito de consumo produtivo.  

Sobre a relação desigual entre UFC e atletas ela assim sintetizou: 

 

Acho que é isso, que o nível de profissionalismo aumenta, então tudo meio que vira 

parte da tua rotina, o nível de pressão também aumenta das pessoas ao teu redor, da 

parte técnica, de forma geral. E eu acho que o que diferencia, falando subjetivamente, 

da minha prática anterior é que hoje eu vivo disso. Então eu preciso tratar disso de 

forma mais profissional, e é ‘a comida no prato’, então isso que determina, tudo, as 

relações ao redor [...].  
 

Acima falamos de intensidade de trabalho. Cabe-nos tratar também da produtividade. 

Coisa só possível se sintetizarmos o que no texto está disperso nos capítulos.  

Assim sintetizamos: uma coisa é ser um atleta (entre outros 7) a produzir a luta a ser 

consumida no ato da produção por 3.500 pagantes in loco, com ingresso à média de US$ 4 por 

pessoa, além de 86 mil lares pelo pay per view, com preço individual de U$$ 14,95. Tendo 

outros consumos no intervalo entre produção, circulação e consumo das fitas cassete. Com uma 

média de tempo, entre estes eventos, de 6 meses. Essa era conjuntura do UFC I, 1993. 

Outra coisa é ser parte de um corpo coletivo de 644 atletas que apresenta o produto final 

de sua produção a cada semana em uma edição do evento visto in loco por algo próximo a 20 

mil pessoas, com ingressos de valor médio US$ 4.232 (com entradas custando entre US$ 500 até 

US$ 10.000), totalizando US$ 17.188.894. E 2,4 milhões no modelo pay per view, à média de US$ 

64,99, totalizando US$ 156 milhões. Ao final de uma edição, só pelo retorno do consumo 

individual (que está na base do M´-D´), produz-se o total de US$ 173 milhões. 

Se tomássemos como parâmetro o exemplo do evento que bateu recordes de bilheteria 

e pay per view (UFC 229), e tomando como média de lutas o ano de 2018, teríamos algo 

próximo de US$ 6,747 bilhões de receita por ano, só a partir dos consumos individuais. 

Para o debate da produtividade, precisamos acrescer às informações acima da média de 

rendimentos dos(as) atletas. Do que conseguimos acessar, devem ser adicionadas as 

informações sobre a média de rendimentos do ano de 2014: no geral, por luta, foi pago US$ 

27,8 mil. Se considerarmos apenas o sexo masculino, esta média sobe para US$ 29,4 mil. No 

sexo feminino, nem metade disso, US$ 11,6 mil. E sobre os gastos percentuais da receita que 

foram dedicados aos rendimentos, temos, entre 2005 e 2011 um gasto 13,6% da receita. No ano 

de 2015, com receita total em torno de US $ 600 milhões, o gasto com rendimentos foi na ordem 

de 17% do total. Um conjunto de informações que apresentam um aumento na capacidade de 

produção do MMA, mas que não é acompanhada da correspondente distribuição dos resultados 



143 
 

do trabalho (na forma-dinheiro) aos que produziram a mercadoria: os(as) atletas. Ou seja, 

aumento de uma quantia para a qual o investidor que antecipou o seu D não oferece nenhum 

correspondente. Por isso, um aumento da produtividade.  

Esta tentativa de aproximação inexata, mas, próxima e parcialmente representativa da 

produtividade, é uma expressão singular dos limites de nosso trabalho. Ao não ter acesso à 

totalidade das informações, nosso limite é o de, além da aproximação, apresentar os 

mecanismos de extração de mais-valia. Ir além, ou seja, identificar a taxa de mais-valia, bem 

como as taxas de lucro, ultrapassam o que nos foi possível nesta tese. E podem impulsionar 

novas pesquisas.        

Nossos estudos, portanto, identificaram duas funções dos(as) atletas de MMA 

contratados(as) pelo UFC na valorização capitalista: a função improdutiva de realização do 

valor de outras mercadorias e a função produtiva, geradora de um novo valor quando da 

produção do mixed martial arts.  

A própria análise da relação entre o UFC e a WME/IMG e o UFC e a Reebok ratifica 

esta conclusão. No primeiro caso, temos um conglomerado portador de uma grande quantidade 

de capital. Este busca no mercado os meios de produção e a força de trabalho; neste caso em 

especial, das mais diversas possibilidades dentro da indústria do entretenimento. Objetiva ao 

final do processo de produção obter um valor maior do que aquele que foi inicialmente 

investido. Pelos números acima expostos, isso é conseguido e, mais, de forma rápida. Cabe 

pontuar que esta relação pode ser marcada por uma outra característica: em todo o intervalo de 

tempo, entre o investimento inicial e o retorno do investido acrescido de um excedente, ocorre 

o retorno financeiro dos demais investimentos. Ou seja, ainda que admitam prejuízo em um 

empreendimento específico, os demais (mais ou menos 800) compensariam.  

No caso da relação com a Reebok, este papel que acima foi desempenhado pela 

WME/IMG é, aqui, guardado as devidas especificidades, desempenhado pela empresa de 

material esportivo. Ou seja, o seu investimento inicial é compensado e sobrevalorizado a partir 

da extração de mais-valia dos(as) trabalhadores(as) produtivos contratados(as) pela empresa. A 

relação de patrocínio estabelecida com o UFC ajuda na realização deste valor, na metamorfose 

da forma-valor: de forma-mercadoria para forma-dinheiro. Camisa, boné, sapato, etc., 

mercadorias portadoras de um mais valor sendo metamorfoseadas em dinheiro, expressão 

monetária deste mais valor. Isso acontece na esfera da circulação. O que pagou ao UFC (US$ 

70 milhões) é parte da mais-valia extraída no processo de produção de camisas, bonés, sapatos, 

etc. Um gasto fortuito, diria Marx. Gasto que, aliás, pode ficar ocultado quando do aumento 



144 
 

absoluto do lucro, resultado do aumento das vendas dos produtos, quando ligados à imagem do 

UFC.         

Porém, como alertamos na introdução, quando olhamos para esta relação como aparece 

no real, ou seja, como um todo, o que sustenta estas duas formas interdependentes de exploração 

é a relação de trabalho estabelecida entre UFC e os(as) atletas. Estes(as), ao produzirem a 

mercadoria MMA, produzem também um valor excedente, coisa possível pelo que 

identificamos como sendo os mecanismos de extração de mais-valia; o que, no geral, significa 

uma diferença entre o trabalho pago, necessário, e o trabalho não pago, excedente.  

Mas, se ainda existe uma desconfiança sobre a função importante, para o(a) capitalista, 

da realização do valor, esta desconfiança encontra resistência nos escritos atuais, aqui 

destacamos Antunes (2018) e Fontes (2020), quando avaliam as cadeias amplas de produção e 

a concentração de meios de produção. Um conjunto de atividades improdutivas são fagocitadas 

por estas cadeias com o intuito de servirem ao objetivo central: a valorização intermitente do 

capital investido.  

Se o capital estende seus “tentáculos” nas mais variadas direções, nossas análises 

precisam acompanhar e entender minuciosamente (e de forma rigorosa) cada um destes 

avanços. Constatamos através do balanço da produção do conhecimento sobre o MMA que as 

pesquisas pretéritas, ao rejeitar a teoria do mais-valor tal qual produzida por Marx, ficam 

impedidas de concluir sobre o que ficou ocultado naquilo que é mais visível: a circulação do 

MMA e um conjunto de relações e contradições mais visíveis, as questões de gênero e violência, 

por exemplo.  

Este é, portanto, o nexo entre a produção e a circulação do MMA e o processo capitalista 

de extração e realização da mais-valia. O resultado do trabalho excedente de 644 atletas é parte 

(mais ou menos) importante do trabalho excedente de um corpo coletivo de trabalhadores e 

trabalhadoras cada vez mais agrupados por cadeias amplas de produção, que encontram, na 

extração de mais-valia, seu sentido.       

Por fim, gostaríamos de retomar em formato de síntese o que, em alguns momentos do 

texto, apresentamos não necessariamente de forma literal: esta condição evidenciada pela nossa 

tese não é resultado de um movimento monolítico, de uma força unilateral. Mas, o resultado de 

uma correlação de forças, ainda que o polo da classe trabalhadora, aqui representada pelos(as) 

atletas do UFC, esteja pouco (ou nada) mobilizada e sem condições de resistir. Na relação por 

nós analisada, aliás, não vimos exemplos representativos de resistência, seja coletiva, seja 
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individual. Ainda assim, este é um movimento de via dupla. É, foi e sempre será uma condição 

da sociedade cindida em classes sociais. Yamé275! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
275 Em uma tradução literal: “parar”. Na tradição das lutas orientais, utilizado para finalizar um combate.  
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APÊNDICE A: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

  UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA – UFBA 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO - FACED 

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO – DOUTORADO (PPGE) 

 

Termo de Livre Consentimento Esclarecido 

 

 Prezada:  

 

Estamos realizando uma pesquisa intitulada “As relações entre a produção e circulação do 

Mixed Martial Arts (MMA) e a extração e realização da mais-valia”, vinculada ao 

Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE), nível de doutorado da Faculdade de 

Educação (FACED) na Universidade Federal da Bahia (UFBA), que pretende obter 

informações sobre as singularidades da nova morfologia do trabalho, no século XXI.  

Para tanto, estamos convidando você para participar de uma entrevista semiestruturada, cujo 

objetivo é compreender minuciosamente os mecanismos de extração de mais-valia do UFC. 

Cabe destacar que estamos atentos à Resolução CNS 510/2016. Também, estamos 

especialmente atentos ao documento “Ética e pesquisa em educação: subsídios”, produzido pela 

Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em educação – Anped. Desse modo, para 

que não sinta qualquer desconforto ou danos pessoais na dimensão física, psíquica, moral, 

intelectual, social, cultural, espiritual e profissional, previmos os seguintes procedimentos: a) 

Preservaremos o seu anonimato; b) O registro da entrevista será guardado em lugar seguro, 

durante a vigência da pesquisa, onde somente os pesquisadores terão acesso; c) Esse registro 

serão destruídos logo após o seu tratamento científico; d) As publicações relativas a esta 

pesquisa não permitirão a sua identificação específica; e) As informações não serão utilizadas 

em prejuízo dos participante. 

Apesar dessas medidas, caso venha a se sentir eventualmente invadida ou incomodada, pode, 

voluntariamente, desistir da sua participação em qualquer momento da pesquisa, sem qualquer 

prejuízo, como também pode denunciar qualquer efeito adverso relevante ao Comitê de Ética 

em Pesquisa da UFBA.  
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Essa pesquisa será desenvolvida pelo Professor Elson Moura Dias Junior 

(Doutorando/FACED), sob a orientação da Prof.ª Dra. Elza Peixoto (UFBA), estando estes à 

disposição para os devidos esclarecimentos sobre qualquer aspecto da mesma, presencialmente 

ou através do e-mail: elza.peixoto@ufba.br; emdjunior@uefs.br 

Ciente da natureza desta pesquisa e dos seus objetivos, autorizo a minha participação voluntária. 

Este termo será assinado por mim e pelo Doutorando responsável pela pesquisa.  

Salvador, .......de ........................... de 2019. 

 

Participante: _______________________________________ e-mail:___________________________ 

 

 

______________________________                                   ___________________________________ 

     Assinatura da participante                                        Elson Moura Dias Junior – Matrícula 216123071 
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APÊNDICE B: TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA COM ATLETA DO UFC 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA – UFBA 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO - FACED 

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO – DOUTORADO (PPGE) 

 

 

As RELAÇÕES ENTRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DO MIXED 

MARTIAL ARTS (MMA) E A EXTRAÇÃO E REALIZAÇÃO DA MAIS-

VALIA 

 

Autor: Elson Moura Dias Junior 

                                                                       Orientadora: Prof.ª Dr.ª Elza Margarida de Mendonça Peixoto 

 

 

 

Transcrição de entrevista  

 

Entrevistador – Elson Moura 

Entrevistada – Onna-bugeisha 

 

BLOCO 1- O CONTRATO 

 

Elson 

Boa tarde! Iniciando a entrevista com a atleta do UFC, Onna-Bugeisha, para o nome ficar preservado. 

Nós vamos iniciar falando sobre o contrato. 

Pois bem, o seu contrato é firmado por tempo ou por lutas? 

O.B.– Então, o contrato é firmado por tempo e por lutas. Primeiro a luta. São quatro lutas, um contrato 

base, mas nem sempre são assim, as vezes pode fazer com mais lutas. Mas mesmo dentro dessa [...] 

existem quatro lutas e no período, acredito, de 20 meses eles tem que te dar essas lutas. Se tu fez a 

primeira luta em 20 meses e não te ofereceram as outras o contrato será rescindido. Não precisam 

cumprir obrigatoriamente. 

Elson– Certo. E esse de 20 meses é o seu. Não quer dizer necessariamente que outras pessoas tenham 

que cumprir 4 lutas em 20 meses. 

O.B.– Isso, esse é o meu.  
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Elson– Mas nesses 20 meses, isso não significa que você complete as 4 lutas. 

O.B.– É, pode ser que não. 

Elson– É [...] continuando, você já respondeu que existe um tempo determinado para terminar, que são 

20 meses. Entre as lutas tem algum tempo predeterminado? 

O.B.– Não necessariamente. Existe um tempo para eles nos oferecerem luta, né? Exemplificando. A 

cada dois meses eles têm que nos oferecer luta ou a cada três meses eles têm que nos oferecer luta. Tem 

que chegar com a proposta de luta, não que eu tenha que lutar nesse tempo. Por exemplo, se eu luto em 

janeiro [...] (pensando alto... janeiro, fevereiro), março eles têm que me oferecer uma luta, que pode ser 

em dezembro. 

Elson– Ah... então, o oferecer é que cumpre esse intervalo contratual. 

O.B.– Exatamente. 

Elson– Certo. Mas a luta em si pode acontecer fora desse período de 3 meses, mas, por ora, dentro do 

tempo total de 20 meses. 

O.B.– É. De 20 meses. 

Elson– Esse é um contrato que te prende ao UFC? Ou seja, entre uma luta e outra, você pode lutar por 

outra empresa? 

O.B.– Não. É um contrato de exclusividade. 

Elson– Na tua avaliação, você tem segurança nesse contrato? Explicando melhor, ele te garante uma 

estabilidade ou uma instabilidade na vida futura? Assim, você consegue projetar a vida a partir dele? 

Como você consegue organizar a sua vida, tendo esse tipo de contrato? 

O.B.– É, eu não acho que nos oferece estabilidade, pela própria insegurança que isso gera. Tipo, você 

pode conseguir as 4, ou as 5...6, seja lá como for, assim como você também pode não cumprir, então 

não posso chamar isso de estabilidade.  

Elson– E sobre renovação? Os critérios são explícitos no contrato? Você os conhece? 

O.B.– Não existem esses critérios explícitos nesse contrato, então são critérios bem subjetivos deles. 

Enfim, não conheço. 

Elson– Isso cabe tanto para renovação, quanto para rescisão? Confere? 

O.B.– Isso. É. Exatamente. Na verdade, na rescisão existem alguns tópicos que apontam para algumas 

coisas que a gente faz. Isso pode rescindir o contrato, mas para renovação não existe esses pontos. 

Elson– Ah, certo. Então vocês têm alguns critérios que podem fazer com que esse contrato seja 

rescindido.  

O.B.– Isso, pode.  

Elson– Esses estão lá, né? 

O.B.– Isso. 

Elson– E multa por rescisão? 

O.B.– Não. Não existe. Na verdade, não há no contrato, pelo menos pelo não que eu lembre, nenhuma 

multa em relação à gente. Até porque não existe a possibilidade... 

Elson– De vocês rescindirem...? 
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O.B. – Isso (risos). E não há multa por parte deles, que eu me lembre, não vejo. 

Elson– Ah, então UFC não pagaria uma multa por rescisão. 

O.B.– Não. 

Elson– Ok.  

BLOCO 2- TEMPO DE TRABALHO E TEMPO DE NÃO TRABALHO 

 

Elson– Iniciando agora o bloco sobre o tempo de trabalho e o tempo de não trabalho, pergunto à nossa 

entrevistada. Existe alguma determinação contratual para que você esteja disponível nas redes sociais? 

Se sim, existe alguma rede especifica? 

O.B.– Não. Não existe nenhuma determinação não, no contrato. Mas é fato que, opinião minha, né?!, as 

redes sociais eu acho que elas meio que servem como um termômetro de popularidade, etc., então, de 

alguma forma, a gente precisa estar lá mesmo não estando no contrato. É muito twitter, porque os norte-

americanos usam para caramba, né? É... instagram e tal, acho que meio que serve como termômetro. 

Elson– Certo, então é uma iniciativa sua, mas que cumpre essa tarefa. Então você está lá para além das 

questões de ordem pessoal, por esse objetivo. 

O.B.– Isso. Exatamente.  

Elson– Ok. Uma outra questão que tem a ver com esse bloco, você já burlou alguma determinação de 

tempo de descanso? Já treinou com lesão/dor? 

O.B.– Sim, uns anos (risos). Sim, já treinei com lesão, inclusive já lutei também lesionada. 

Elson– Alguém te incentivou a isso? 

O.B.– Existe também, na verdade a equipe geralmente sabe da lesão do atleta, etc. E dá o aval para isso. 

Por que existem algumas questões que as vezes nos pressionam a lutar, como o fato de recebermos por 

luta, então precisamos lutar mesmo não estando cem por cento. 

Elson– Certo, mas não existe nada contratual que tenha observado que te pressione a isso? 

O.B.– Não.  

Elson– E algo velado? Existe algo velado que você possa ou queira falar sobre isso? 

O.B.– Na verdade eu acho que existe uma pressão, né?! Tipo, quando uma luta cai, como a gente chama, 

você se machuca e uma luta [...] você tem que deixar o card, meio que isso não fica bem para o evento, 

né?! Você não fica muito bem vista no evento, por conta disso. Além da questão da remuneração, é que 

recebemos por luta, precisamos lutar pra nos mantermos. 

Elson– Certo. Ainda nessa linha, eu fiz essas duas perguntas baseado naquilo que tenho da revisão de 

literatura. Tem alguma outra atividade que você faz que você perceba que o seu tempo de trabalho está 

avançado sobre o seu tempo de não trabalho? E no caso, no tempo de não trabalho eu estou excluindo 

luta, obviamente, e treino. Seria no seu tempo de descanso. Existe alguma outra coisa que você é 

obrigada a fazer ou você percebe a necessidade de fazer e você percebe que você está avançando para o 

seu tempo de não trabalho, seu tempo de descanso, de diversão, etc.? 

O.B.– Entendi. Essa é uma pergunta meio complicada porque eu acho que na verdade, no nosso caso, 

às vezes é muito difícil, como você está falando aí, classificar qual o tempo de trabalho, e qual o tempo 

de não trabalho, né?! É [...] costumo dizer que atleta é atleta em tempo integral. Por que aí vem 

alimentação, vem a questão do próprio descanso, né? Então em tempo de Camp, eu acredito que, é 
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trabalho em tempo integral mesmo. O tempo de descanso durante o Camp funciona como um repouso 

para melhora de rendimento, o tempo de lazer funciona como um momento fora do ambiente de trabalho 

para melhorar a performance no treino, tudo é pensado para a melhora do desempenho. 

Elson– Então pelo o que você está falando, isso é novo, isso é bom, pelo o que você está falando, até o 

seu tempo de descanso, portanto, é parte do seu tempo de trabalho, porque ele é parte do que você precisa 

para o treinamento? 

O.B. – Exatamente. Você tem que dormir bem, porque você precisa treinar bem. Independente das 

circunstâncias que você está. Então, sim. Existe isso. 

Elson– Valeu. Encerrando esse bloco.  

BLOCO 3- RENDIMENTO 

Elson– Retomando agora, entrando no ponto rendimento. Estou chamando de rendimento porque na 

revisão de literatura, eu não identifiquei salário, então rendimento cabe mais ao que eu quero. Dito isso, 

seu contrato te faz receber algum salário fixo ou pagamento por bolsa? 

O.B.– Nós recebemos por bolsa, ou seja, por luta. A cada luta a gente recebe e não há um valor mensal, 

por exemplo. É pontual, por luta.  

Elson– Na condição que você está, qual a média dessa bolsa? Na condição que você está de [...], 

iniciando uma carreira, qual a média?  

O.B.– Então, a média é 8, 10 ou 12 mil dólares, mais o bônus, que dobra... 12 mais 12... 8 mais 8... 10 

mais 10... 

Elson– Certo. Eu tenho visto na literatura aqueles bônus de melhor luta, melhor desempenho [...] de 50 

mil dólares. É o caso? 

O.B.– É sim. 

Elson– Para qualquer pessoa iniciante ou [...]. 

O.B.– Para qualquer pessoa. O que vai determinar, na realidade, é a performance no dia da luta. 

Independente de você ter começado agora ou não.  

Elson– Certo. Então essa bolsa de 50 mil dólares, que eu acompanhei em 2018 todo, todos os eventos 

tiveram uma bolsa de 50 mil por melhor desempenho, melhor luta [...] então isso independe se você é 

Anderson Silva ou se está iniciando.  

O.B.– Isso. Independe.  

Elson– Ok. Você identifica uma grande divisão entre rendimentos? Dentro do UFC? É perceptível para 

você? 

O.B.– Você fala em relação a pagamentos? 

Elson- Isso.  

O.B.– Na verdade, de forma direta, não. É... um iniciante, independente de ser homem ou mulher, vai 

ganhar aproximadamente a mesma coisa. O que eu acho que a desigualdade de gênero, que eu acredito, 

que se dá, é no que se espera do homem e no que se espera da mulher, por exemplo, eu acho que as 

habilidades da mulher são secundarizadas, a dos caras não são secundarizadas. É, tipo, se você é bonita, 

leia-se está dentro dos padrões, então tua bolsa pode ser [...] aliás, se vende mais na verdade, acho que 

é esse o critério, por conta desses padrões, a tua bolsa provavelmente a tua bolsa vai ser maior, dentre 
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outras coisas, né?! Então, a desigualdade que eu enxergo dentro do UFC, dentro do MMA, é muito isso, 

secundarização da habilidade da mulher em detrimento à aparência dela.  

Elson– Ok, mas independente disso para eu entender, existe uma diferença entre a pessoa iniciante, 

independente se homem ou mulher, e o veterano? 

O.B. – Ah... sim. Com certeza. Essa existe, um iniciante geralmente vai ganhar muito menos que um 

atleta veterano. 

Elson– E entre os iniciantes ou as iniciantes você não vê diferença. Por exemplo, se eu sou iniciante, 

você também [...]. 

O.B.– É... independente, sim. Mas acredito que haja algumas exceções, alguns mesmos sendo iniciantes 

quando são mais “renomados”, podem ganhar mais.  

Elson– E no prosseguimento, a mulher já veterana e o home veterano? Você consegue localizar que 

existe uma diferença? 

O.B.– Na verdade eu não sei em números, eu não sei falar em números então o que eu posso falar é de 

maneira instintiva, tem que sondar o salário de Ronda, por exemplo e do McGregor, para ver se há essa 

[...] acredito muito que o critério é quem vende mais. 

Elson– Isso. Só para completar, no que a gente leu, o ano em que a Ronda era estrela do UFC, e no 

evento que ela era a estrela do UFC, a bolsa dela era só a 48ª entre todos os atletas. Então a gente 

identificou essa diferença. 

Tira uma dúvida, você completa sua renda com alguma outra atividade? Explico, na nossa literatura, a 

gente viu que muito atleta iniciante completa com aula, com patrocínio e tal. Você tem algum tipo de 

renda complementar? 

O.B.– Hoje não. Atualmente, não. Na verdade, eu tenho patrocínio, mas é muito patrocínio de serviço: 

Fisioterapia, serviço médico [...], mas em dinheiro mesmo [...] na verdade tenho, mas é bem [...] (risos). 

Elson– Mas então você tem um patrocínio em dinheiro, mas tem patrocínio em serviço. 

O.B.– Isso. Exatamente. Na verdade, o complemento, em dinheiro seria bem [...] pouco significativo, 

porque esse meu patrocínio ele vinha, inclusive, antes do UFC. Então era algo em representativo. Hoje 

eu vivo exclusivamente da luta, né?! Não tenho feito outro tipo de trabalho. 

Elson– Então deixa eu te perguntar, já que a questão do patrocínio já está colocada, obviamente 

patrocínio patrocina o atleta, por mais que possa ter relações de amizade com quem patrocina, não deixa 

de ser um patrocínio. Como você lida com o fato de que, se se confirmar, o fato que a Reebok, desde 

dois mil e quinze ou dezesseis, ela tem um contrato de exclusividade, então no entorno do evento você 

não pode aparecer com outro patrocínio, só com o da Reebok. Na nossa literatura a gente viu que muita 

gente reclamou disso, José Aldo, Lyoto, Fedor, e por aí vai [...] como é que você lida com essa relação? 

Você tem algum problema com seus patrocínios em relação a isso? 

O.B.– Na verdade eu acho que talvez fique um pouco mais complicado de você conseguir alguns 

patrocínios porque o que é valido para a galera é ver a marca lá estampada, etc. Então eu vejo também 

muita gente reclamando, sobretudo quem tinha esses contratos valorosos, né?! No meu caso, eu não 

tenho, então para mim, neste momento, não impacta tanto porque eu já não tinha muito patrocínio, né?! 

Mas eu vejo muita gente reclamando a respeito disso também.  

Elson– Então essa pode ser uma questão futura, né?! Se você conseguir patrocínio, já vai ter que 

negociar sabendo que na entrevista, na pesagem, na luta, você não aparece [...] 

O.B.– Isso. 
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BLOCO 4- INTENSIFICAÇÃO 

 

Elson– Partindo para o bloco da intensificação do trabalho, pergunto a nossa entrevistada: Você tem 

uma percepção explícita sobre a diferença de intensidade de quando você era atleta de uma modalidade 

específica, que aqui a gente não vai falar para manter o nome [...] enfim, as características, e agora tendo 

que treinar para o MMA assim, que percepção você tem da alteração da intensidade? 

O.B.– Sim, acho que muda tudo, inclusive o nível de profissionalismo que você precisa empregar ali, 

são vários aspectos que você precisa lidar, né?! Não é um tipo de luta específica. O MMA tem a sua 

especificidade, e dentro dessa especificidade você tem muita coisa para treinar e se apropriar. Então sim, 

muda totalmente. Inclusive também o tempo de treino, hoje eu treino muito mais do que eu treinava 

quando eu fazia apenas uma modalidade [...]. 

Elson– Uma modalidade de luta tradicional [...] 

O.B.– Isso. Exatamente. E como eu falo nível de profissionalismo também é muito diferente.  

Elson– Entendi.  

Essa pergunta que eu vou lhe fazer, na tese eu vou abrir essa brecha, mas não vou fechar e vou deixar 

para uma discussão. Que é o seguinte: se eu não me engano dois dos trabalhos que eu li, eles falam sobre 

uma transição entre o velho e o novo MMA, explicando [..] o velho MMA seria você chegar lá na 

academia e ver a programação, de manhã boxe, à tarde Jiu e físico, então está configurado como uma 

soma de partes. Esse pretenso MMA novo, você já chega na academia para treinar o MMA e um dos 

autores que defende essa tese de um novo MMA, identifica algumas táticas ou técnicas, melhor dizendo, 

que são específicas no MMA. O exemplo que ele dá, e é muito interessante, é o ground and pound, que 

ele diz: você não vai achar um respectivo nem no boxe nem no western, embora tenha movimentos dos 

dois, mas é uma coisa que surgiu com o MMA. E um outro exemplo legal que eu vi esses dias foi o 

Rodrigo Minotauro, que inclusive surpreendeu os próprios entrevistadores do canal Combate, quando 

ele diz que quando você é cinturado, você empurrando as costas na grade, você de certa forma pressiona 

a mão de quem está cinturando, coisa que você não tem em cima de um tatame. O que se configura, 

portanto como mais uma especificidade do MMA? Você verifica isso? Essa transição de um MMA 

velho e um novo? Ou você acha que ainda não dá para caracterizar assim? 

O.B.– Identifico. Posso complementar também. Eu estava assistindo a uma entrevista, depois se puder 

assista, de Demian Maia, que ele fala de outro aspecto, a grade não tem em nenhuma outra modalidade, 

somente no MMA. Ele diz que treinando Wrestling nunca ia conseguir colocar um cara que é campeão 

olímpico para baixo, mas a grade por ser outro elemento, que é um elemento dentro do MMA [...] como 

ele lutou com o próprio Ben Askren, que é do wrestling, da luta olímpica, e ele diz, as vezes essa mesma 

pessoa é irreconhecível na grade, porque é outro sistema, que é próprio do MMA. Eu acredito sim, eu 

acho que a tendência e o que a gente tem visto agora, é o MMA enquanto luta específica, né?! E não 

como uma junção, apenas, de partes, tudo aplicado ao MMA. E hoje, nós também, acho que a gente tem 

muito disso ainda do antigo, e tal, mas hoje aqui, nós temos treinado bastante. Por exemplo, existe o dia 

que é o boxe com queda [...] não existe isso (risos), o boxe com queda existe dentro do MMA, assim 

como o ground and pound.  

Elson– beleza.  

Você me autoriza então a falar de MMA enquanto uma modalidade? 

O.B.– Sim.  

Elson– a pessoa entra na academia hoje e pode se matricular em karatê, boxe e MMA.  
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O.B.– Exatamente. 

Elson- A minha percepção na tese é a mesma. Como é uma transição ainda tem o velho e o novo. Uma 

coisa que talvez nem vá para a tese, mas vamos garantir aqui. Você acha que do ponto de vista da 

intensidade do treino existe alguma diferença entre esse MMA antigo e o novo? Ou você acha que nesse 

campo a intensidade é sempre forte? 

O.B.– É, difícil avaliar.  

Elson– Na tese eu botei o seguinte, como eu acho que a diferença vai ser residual, não vale nem a pena 

aprofundar no estudo. 

O.B.– Sim, sim. 

Elson– Acho que uma pessoa que treina boxe de manhã, Jiu-Jitsu a tarde, greco-romana a noite, é um 

trabalho intenso, né?!  

Tranquilo. Isso é para a posteridade. Pergunto a você, o que você treina hoje? 

O.B.- Então, eu treino a parte do MMA, que é o treino coletivo, pela manhã. Que tem muito disso que 

está falando do novo, mas também do antigo. Eu acho que essa entrevista com Demian nos ajudou 

bastante a pensar o MMA dessa forma que você tem dito agora, como modalidade específica, que é 

muito o que ele fala. Ele diz, por exemplo, que ele treina o boxe para o MMA, que ele treina o Muay 

thai para o MMA, e era o que não se fazia, né?! Vou treinar modalidades separadas, você treinava o 

boxe e depois tentava colocar lá e meio que você não se encontrava, porque é outra coisa. Então, 

voltando, eu treino MMA pela manhã, faço preparação física, isso em dias quando não estou em camp, 

faço a preparação física, geralmente a noite treino Jiu-jitsu, ou Muay thai, de forma separada, mas 

garantindo o MMA anteriormente, pela manhã.  

Elson– Ok. Então você já entrou até numa outra pergunta, que além da parte tática e técnica tem a parte 

física, o que você faz além do treino de luta? 

O.B.– Entendi. Então, tem a preparação física, que a gente faz sempre pensando na luta, na 

especificidade da luta. A gente também tem a parte da fisioterapia preventiva, enfim, que também 

preciso fazer. 

Elson– Ela é constante como se fosse um treino de musculação? 

O.B.– Deveria, para mim, sim. Tenho disponível, mas nem sempre eu vou.  

Elson– Mas teria que ser.  

O.B.– Isso. Teria que ser. E eu também faço, aí não é serviço é particular mesmo, necessidade que eu 

enxergo e tal, que é análise, a terapia. Um método de terapia que eu tenho feito e que eu compreendo 

que é para além da questão pessoal. Profissionalmente preciso disso.  

Elson– Boa informação. Sem citar nomes, por motivos óbvios, quem é hoje sua equipe técnica? De 

quais funções? 

O.B.– Sim. Tem a parte do treinador, um fisioterapeuta, um preparador físico, um nutricionista e um 

médico.  

Elson– Treinador é o que na literatura chamamos de [...], esqueci o termo em inglês, mas é o treinador 

principal? 

O.B.– Isso. Exatamente. É o Head coach. 
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Elson– Então você tem head coach, médico, nutricionista, preparador físico, fisioterapeuta, 

nutricionista. Além deles alguém participa? 

O.B.– Não.  

Elson– Empresário. 

O.B.– Sim. Tem o empresário também.  

Elson– Qual a importância do seu empresário? Qual a importância que ele tem hoje? 

O.B.- Então, teoricamente o empresário funciona como intermediário entre você e o evento. É muito 

disso. Mas dentro do contrato também, que a gente firma um contrato com o empresário, tem algumas 

funções que ele deve cumprir. A exemplo de conseguir patrocínio, fechar essas relações.  

Elson– Não é só o UFC. 

O.B.– Isso. Não é só o UFC. 

Elson– Sendo bem objetivo, você é uma grande lutadora, mas vamos dizer que o mundo todo soubesse 

disso. A ausência de empresário impediria que você se destacasse dentro do UFC? Ele é extremamente 

necessário? Ou empresária? Só ser uma grande lutadora resolve? 

O.B.– Na verdade, nós temos o exemplo de Cigano, que ele não tem empresário. Ele não tem empresário 

e vive bem com isso. Mas acho que o empresário é indispensável no começo da carreira. 

Elson– Ele é uma exceção à essa regra? 

O.B.– Eu acredito que ele é uma exceção. Acho que a maioria dos atletas tem empresário para estar 

firmando essas relações com o próprio UFC, né?! 

Elson– Em início de carreira você acha que é ainda mais imprescindível do que no nível que Cigano 

está hoje? 

O.B.– Sim, sim. Com certeza, eu acho que para firmar essa relação mesmo com o próprio evento, para 

[ser] intermediário né?! Você precisa de uma voz, meio que assim.  

Elson– Na revista veja, na versão online uma das etapas para chegar ao UFC, ele fala da importância do 

empresário. Por isso estou fazendo essa pergunta. Interessante. Você saberia dizer se essa condição do 

Cigano, é uma condição que ele alcança no nível que ele chegou ou desde o início. Você saberia dizer?  

O.B.– Não. Não é desde o início, mas eu não sei dizer.  

BLOCO 5- DOPING 

 

Elson– Iniciando o bloco sobre o doping, o que você pode falar sobre o uso e sobre a função do doping 

por dentro do UFC? 

O.B.– Então, eles são regidos pela Usada, então tem várias restrições, muitas restrições. Muita gente 

tem sido pega, inclusive. É isso, é muito restritivo, tem muitas regras, tem uma porção de coisas que a 

gente não pode usar, muitas vezes a gente vê “não sei quem “ foi pego no doping e a gente pensa “pow, 

estava tomando anabolizante” e tal, mas não sei, as vezes um remédio para gripe, você é pego. Isso me 

deixava muito tensa, inclusive. Hoje eu estou mais tranquila, mas eu ficava super tensa, tipo, “meu deus 

vou beber água aqui, se eu for pega”. Enfim, é isso, eles têm muito rigor, né?!  

[você tem alguma pergunta específica para fazer? Porque eu fico meio...] 
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Elson– Então posso fazer. No nosso trabalho a gente identificou uma diferença no doping, inclusive em 

relação a quem tem uma renda grande e uma renda pequena, o iniciante de carreira, por exemplo, toma 

aspirina, anador, analgésico para melhorar a dor e continuar treinando. 

O.B.– Sim.  

Elson– Lá em cima tem lá os laboratoriais, né?! Mas a minha questão é mais em relação à melhora do 

desempenho e suportar a dor. O que significa um avanço do tempo de trabalho naquele tempo de 

repouso.  

O.B.– Sim.  

Elson– Nesse sentido, assim, você pode dizer [vou te deixar mais à vontade ainda] nas nossas leituras, 

algumas entrevistas dizem assim, “olhe, todo mundo usa, então a gente entra num acordo tácito, não 

escrito”, se ele usa, eu vou usar também, então deixa de ser “levar vantagem” para ser “equiparar 

condições”. Você acompanharia essa fala? Mais de uma, inclusive.  

O.B.– Entendi. Na verdade, talvez algumas pessoas usem e outras não, né?! (risos), talvez algumas 

pessoas consigam mascarar isso e outras não. Mas eu posso dizer que o rigor é muito forte mesmo. Eu 

acho que isso não impede as pessoas de usarem porque tem gente que tem mais acesso a formas de 

burlar isso e outra não. Ao meu exemplo, que não tenho formas de burlar isso (risos). Mas você vê né, 

o próprio Anderson Silva, vários foram pegos, porque de fato, há uma melhora de desempenho e a 

exigência que se faz da gente é uma exigência muito sobre-humana. Então acredito que muita gente usa 

por conta disso, e se arrisca mesmo, tipo assim “ posso ser pego ou não, podem me testar ou não”, porque 

pode ser teste surpresa também. Chegar alguém aqui agora e me testar. Então isso também dificulta, que 

se burle. 

Elson– Espero que não cheguem durante a nossa entrevista.  

O.B.– Está tudo bem, podem vir. (risos) 

Elson– Nós verificamos que desde que a UFC firmou esse contrato com a Usada, até 2017, se não me 

engano, 60 pessoas foram pegas no doping e é um número alto.  

Você percebe, [questão de percepção mesmo, foge do contrato], você percebe um tratamento 

diferenciado nestes testes, se for um atleta de renome e ser um atleta inicial? Você tem uma percepção 

disso? 

O.B.– Sim. Com certeza, não só eu. Uma atleta foi pega agora. Ela já tinha sido pega, na verdade, ficou 

dois anos suspensa e agora foi pega com um restinho, resíduo, que provavelmente pode até ter sido de 

algum anterior e ela foi demitida, e enfim, já está para aposentar, porque acho que ela tem 34 anos. Ela 

pegou 4 anos de punição. E ela mesma estava falando, por exemplo, Jon Jones teve resíduos e enfim 

[...], com certeza eu acho que existe isso, que eles têm critérios que não são objetivos. Alguns atletas 

recebem uma punição maior, outros recebem punição menor. 

Elson– Então nesse campo você percebe que o doping no UFC, ele não é diferente nas demais 

modalidades esportivas? Onde se existe um combate, mas alguns interesses ali acabam fazendo com que 

as pessoas tentem burlar isso. Até por necessidade de ficar na empresa, no time [...] o que quer que seja.  

O.B.– Sim, sim. Acho que é exatamente assim. 

Elson– Não é tão diferente de outros esportes. 

O.B.– Acredito que não.  

BLOCO 6 – MUDANÇA DE PESO 
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Elson– Então agora, trabalhando sobre mudança de peso, a gente fala no geral porque existe também o 

ganho de peso, mas pela literatura nós percebemos que o que acontece mais e de forma mais perigosa é 

a perda de peso. Eu lhe pergunto dos dois tipos, você já fez esse procedimento de mudança de peso? 

Você perde ou você tem que ganhar peso para lutar? 

O.B.– Eu perco. E sim, sempre faço, todas as lutas a gente sempre faz que é o processo de desidratação. 

Perco em torno de [...] na desidratação, 5 kg. 

Elson– Você faz isso no longo prazo ou você usa o que estão chamando hoje de perda de peso rápida? 

O.B.– Então, esses 5kg ele é do processo de desidratação, que realmente é aquela perda rápida mesmo, 

tá entendendo? Que é a retirada de líquido, etc. Mas antes eu faço um acompanhamento nutricional por 

meses, para me adaptar ao peso que vou lutar, por exemplo. Mas existe o processo de desidratação, que 

é a retirada rápida mesmo e geralmente é inevitável no MMA nos moldes de hoje. 

Elson– Mas é até para a gente não identificar o peso que você está, mas a quantidade que você perde tá 

limitada a esses 5kg, ou chega ser um pouco mais?  

O.B.– É, ao fim e ao cabo, um pouco mais, quase 10 kg. 

Elson– Só uma pergunta sobre aqueles 5kg, que é a fase um pouco mais de desidratação, você tem de 

cabeça quanto tempo antes da luta você perde os 5kg? 

O.B.– A gente começa o processo de desidratação na segunda-feira. 

Elson– De uma luta do sábado.  

O.B.– Isso. De segunda a sexta.  

Elson– Então você perde 5kg na última semana? 

O.B.– Isso. 

Elson– Ok. Qual técnica você usa, você já respondeu que é a desidratação, mas não ingerir líquido já é 

o suficiente ou você precisa de sauna, piscina [...] de hidromassagem? 

O.B.– Nós temos isso disponibilizado para a gente. 

Elson– Pelo UFC? 

O.B.– Pelo UFC. A sauna; banheira na verdade é a que a gente tem no hotel. Então tem também. Mas 

hoje, a gente faz empiricamente mesmo. Meu empresário fez a retirada de outras atletas e meio que ele 

aprendeu sobre isso. Há pouca coisa na literatura sobre esse processo, a galera meio que foi aprendendo 

na pratica. Então a gente tenta fazer da forma menos danosa, o que não quer dizer que não haja danos, 

mas é a menos danosa possível. Aí a gente vai fazendo, na verdade, primeiro a retirada calórica e 

diminuindo a quantidade de líquido. 

Elson– Você já falou que empresário, de certa forma, incentiva. Mais alguém participa te 

acompanhando? 

O.B.– Sim. Toda a equipe.  

Elson– O profissional de saúde orienta, acompanha? 

O.B.– Na verdade, eu costumo fazer o acompanhamento nutricional até determinado ponto, porque 

geralmente os profissionais de saúde não compreendem como uma forma saudável. Então essa última 

parte de desidratação fica por nossa conta mesmo.  

Elson– Certo. Que tipo de alteração você percebe no seu corpo durante essa fase? 
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O.B.– Fico mais debilitada, mais fraca, não tem jeito, mais irritada, porque o carboidrato é a fonte 

primaria do sistema nervoso central. Então, irritação, fome, obviamente, você fica mais vulnerável. 

Elson– Você já ultrapassou o limite do tipo, ter algum problema de saúde, ter que parar no hospital, 

fazer tratamento? 

O.B.– Não. Comigo até então, não.  

Elson– Você conhece alguém que [...] 

O.B.– Sim, inclusive muitas lutas caem por conta disso. Porque acaba passando mal [...], não pode lutar, 

ou então não bate o peso, porque chegou ali no limite, desmaiou. Isso é comum.  

Elson– Certo.  

Diante da ciência que você tem, sobre o que a gente está pesquisando que é justamente as relações de 

trabalho, entre o UFC e os/as atletas, existe mais alguma coisa nessa relação que você queira falar? Que 

envolva a intensificação do seu trabalho, e o avanço sobre o tempo de não trabalho? Alguma coisa 

contratual que você queira falar que incida diretamente nisso, ou você acha que aqui já temos 

informações suficientes? 

O.B.– Acho que é isso, que o nível de profissionalismo aumenta, então tudo meio que vira parte da tua 

rotina, o nível de pressão também aumenta das pessoas ao teu redor, da parte técnica, de forma geral. E 

eu acho que o que diferencia, falando subjetivamente, da minha prática anterior é que hoje eu vivo disso. 

Então eu preciso tratar disso de forma mais profissional, e é “a comida no prato”, então isso que 

determina, tudo, as relações ao redor [...]. 

Elson– Então, você até me autoriza a fazer uma pergunta geral e com essa eu finalizo. A leitura que nós 

fazemos da realidade mostra que no mercado chegam dois proprietários, falando de forma individual, 

você, proprietária da sua força de trabalho, essa força de trabalho lutatória, e os managers do UFC, 

portadores do evento. Você sente, percebe uma condição desigual de negociação entre esses dois 

proprietários? Isso é perceptível para você na sua experiência ou no que você tem visto? Existe uma 

relação desigual, pouco desigual ou extremamente desigual? 

O.B.– Eu acho que sim. Que existe. Tem condições que você precisa cumprir que nem sempre são 

recíprocas. Acho que é uma relação hierárquica mesmo, de trabalhador [...] 

Elson– Você acha que chegando ao nível do Connor McGregor você tem mais bagagem nessa 

negociação? Você começa a impor algumas condições? 

O.B.– Sim, sim. Acredito que sim.  

Elson– O iniciante tem essa condição? 

O.B.– Não.  

Elson– E a iniciante? 

O.B.– Não. (risos) 

Elson– Você, além do fato que você já falou, o fato da mulher não ficar limitada àquilo que os estudiosos 

de Bourdieu chamam de capital lutatório, ela tem que ter um capital corporal, a Ronda é um exemplo 

disso, não à toa foi para Hollywood gravar filme, e que vá ganhar seu dinheiro de forma honesta, tem 

mais alguma coisa que você sente diferente? Você se sente pressionada para ter um corpo, do que balizou 

ser de mulher para estar nesse UFC, e tem que viver essa contradição? Ter que ter um corpo de lutadora, 

mas lutadora mulher. Você percebe isso? 
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O.B.– Sim. De alguma maneira, sim. Aí a gente vai cair na mesma coisa, ne?! Não sei se o corpo, 

fisicamente falando, mas a forma como tu se expressa, a forma como você se veste, existe isso. Mas já 

existiu mais.  

Elson– Mas isso é perceptível no UFC? 

O.B.– Eu não digo só no UFC, né?! E não é perceptível, por exemplo, a pessoa dizer “você precisa fazer 

assim”, mas já estive em grupos, por exemplo, de mulheres, que tinha algumas pessoas que eram 

empresários e diziam: “meninas, vocês precisam fazer assim”. Inclusive sobre a sexualidade também, 

tipo assim “beleza, você pode ser homossexual e tal, só não precisa mostrar isso”. Então a forma de você 

se expressar, etc., sim. O UFC não faz essa cobrança, explicitamente, mas a gente percebe quem vende 

mais, quem fica mais no evento, dentro outras coisas.  

Elson– Sobre isso então, o seu desempenho, como atleta, embora seja o carro chefe que você tem a 

mostrar, mas ele é insuficiente para te garantir contratos no UFC, confere? 

O.B.– É, eu acredito que insuficiente é a palavra, mas não que eu não vá garantir, mas as vezes é. Você 

tem que ser muito melhor tecnicamente. Ninguém pode duvidar de você, tecnicamente, para que você 

esteja lá e pronto.  

Elson– Vender luta e ter um apelo nacional que venda luta. 

O.B.– Isso. Exatamente.  

Elson– Ok. Finalizamos essa entrevista agradecendo a Onna-bugeisha. Não agradeceremos com todos 

os elementos para que ela não seja identificada.  

 

 

 

  
 


