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Los cortes de luz, 

una salpicadura de barrro 

y el valor del Fútbol

PALAVRAS CHAVE:

Fútbol. Práctica social. Valores morales.

Valores estéticos. Significado.

RESUMO

El fútbol es un deporte de innegable popularidad global. A pesar de ello, en algunos círcu-

los sociales este deporte ha sido concebido como una actividad baladí. Es conocido el me-

nosprecio del escritor argentino Jorge Luis Borges por el fútbol, quien lo consideraba “una 

forma del tedio”. Esta actitud está implícita en un cuento y una breve reflexión periodística 

de reciente publicación. Frente a infortunados cortes de luz y la declaración de emergencia 

energética, una periodista argentina protesta que se sigan organizando partidos de fútbol 

nocturnos, “que se realizan bajo verdaderas eyaculaciones lumínicas”. Sarcásticamente 

dice que se regocija de saber que el gobierno y las empresas del ramo intenten “que uno 

se sienta bien”. Por otro lado, una escritora, también argentina, narra la historia de una 

abnegada maestra quien, olvidada, pasa penurias económicas en la última etapa de su vida. 

Esperando en la cola para cobrar su magra jubilación, un camión con muchachos excitados 

por un triunfo futbolístico le salpica las medias con barro. Mientras se limpia, alguien que 

la observa justifica la peripecia diciendo: “Es el entusiasmo, sabe, esos muchachos son 

admiradores del equipo que se sacrificó por el país, por la Patria, sabe”. La mujer sólo res-

ponde con un suspiroso: “¡Ah…!”. El contraste entre la importancia social de las maestras 

y los futbolistas, así como de sus respectivos quehaceres, es innegable. En esta ponen-

cia exploraré la posición que presenta al fútbol como una actividad baladí y argumentaré 

que la misma carece de fundamento. Asimismo defenderé el valor de este deporte. Para 
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RESUMO

La distinción estándar entre terapia/mejora se relaciona con el cuidado de la salud y asu-

me, en consecuencia, algún criterio de normalidad de la misma. Mi intención es cuestionar 

esta asunción. Para ello propondré que la distinción terapia/mejora puede comprenderse 

mejor a partir del análisis cuantitativo y cualitativo de las intervenciones médicas. En tanto 

que “salud” y “normalidad” son conceptos vagos dentro de los cuales es posible realizar 

ulteriores distinciones, propondré tres sentidos diferentes del concepto de normalidad que, 

a mi juicio, permiten comprender apropiadamente la distinción terapia/mejora. Al igual 

que ocurre con la distinción anterior, la diferencia entre deportistas y no deportistas sue-

le expresarse también en términos de “salud” y “normalidad”. En mi opinión, la distinción 

entre unos y otros debe tener como referente la práctica y el rendimiento deportivos. Al 

menos si tomamos mínimamente en serio las estrictas exigencias a las que se ve some-

tida la salud de los deportistas. Para terminar, volveré de nuevo sobre la distinción terapia/

mejora aplicada al deporte. Trataré de mostrar que para que la distinción sea viable en este 

ámbito, deben tenerse en cuenta el esfuerzo cotidiano de los deportistas y diferenciar entre 

casos de tratamiento en situaciones de normalidad y excepcionalidad. Mi interés es tratar 

de evitar errores embarazosos que pueden poner en riesgo la salud y carrera de los depor-

tistas. Concluiré formulando un par de cuestiones relacionadas con el desafío que plantea 

la distinción terapia/mejora en el deporte al afectar a algunos de los valores básicos de las 

competiciones deportistas. 
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Cuando lo normal implica 

cuidar menos a quien rinde 

más. Sobre la distincíon terapia/ 

mejora en el deporte.

PALAVRAS CHAVE:

Deporte. Terapia. Mejora. De equidad. 

De igualdad.

ello, utilizando el trabajo del filósofo escocés Alasdair MacIntyre, articularé al deporte 

como una práctica social de dimensiones tanto morales como estéticas. También utilizaré 

el concepto de compromiso de todo corazón (wholehearted engagement) que el filósofo 

estadounidense William J. Morgan aplica al deporte. Según Morgan el compromiso de todo 

corazón, apasionado, consciente, atento y comunitario, orienta y enriquece la existencia 

humana. Entendido como una práctica social que invita al compromiso de todo corazón, el 

fútbol, lejos de considerarse una actividad baladí pasa a ser una actividad con potencial 

para inspirar una buena vida, plena de sentido, individual y colectivamente. Esto no sugiere 

que ante cortes de luz y emergencias energéticas el fútbol nocturno deba continuar irre-

flexivamente ni explica el inadecuado salario de las maestras, pero probablemente ayude 

a comprender el valor del futbol así como su innegable popularidad global.
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integradores, incluyentes, globales y abarcadores que lo constituyen en corporeidad, en 

una entidad única, sorprendentemente múltiple y a la vez exclusiva: en la vida misma. “Mi 

corporeidad es mi vida, soy yo y todo aquello en lo que me corporizo, todo aquello que me 

identifica”. La corporeidad está presente aun cuando la persona no lo está físicamente, una 

carta escrita con su letra, un reloj pulsera usado cotidianamente, el gesto o la mueca que 

heredó un hijo, la frase de cariño que lo distingue, una foto o película con su imagen, corpo-

riza en el otro y/o en lo otro, aun después de muertos. El significado se encuentra entonces 

en la forma de ser, de tener, de hacer y de estar en el mundo, desplegando la pluralidad de 

cuerpos materiales e inmateriales que forman el mundo de nuestra corporeidad. 

 El significado 

de la corporeidad

PALAVRAS CHAVE:

Corporeidad. Vida. Identidad. Pluralidad.

RESUMO

Cuando hablamos de corporeidad nos situarnos en una palabra signo diseñada para dar 

significado a una idea sumamente compleja, dado que el ser humano es el objeto material 

representado, y no existe una explicación universal al respecto. Desde su origen la huma-

nidad busca comprender y definir al ser humano, surgiendo esclarecimientos filosóficos y 

religiosos, con una visión parcial y dualista del hombre: cuerpo-mente, cuerpo-alma. Actu-

almente el hombre es considerado un ser físico, psíquico, mental, espiritual, orgánico, aní-

mico, gestual, emocional, motriz, social, etc. Y en ese desmenuzamiento se compone una 

ciencia para el estudio de cada fragmento, estudiando en detalle una condición, una cate-

goría, una característica, un estado, un nivel, un atributo o un aspecto de lo humano. Lo 

corporal se constituye entonces en tema de salud, deporte y/o arte donde emergen infini-

dad de ámbitos, tantos como posturas ideológicas existen. En el marco de la Fenomenolo-

gía, ciencia que estudia los fenómenos naturales y sociales, Edmund Husserl (1858-1938) 

y Maurice Merleau Ponty (1908-1961) definen dimensiones de cuerpo: como estructura 

experiencial vivida “Yo no estoy delante de mi cuerpo, estoy en mi cuerpo, soy mi cuerpo”, 

y como ámbito de mecanismos cognitivos o de la consciencia ¨Percibir es tornar presente 

cualquier cosa con ayuda del cuerpo”. Es entonces cuando el cuerpo adquiere significados 
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Nesta etapa, contamos com a participação voluntária de 194 pessoas adultas de ambos 

os sexos (114 homens e 80 mulheres). Elas foram convidadas a colaborar com a pesquisa, 

citando de uma a três palavras ou expressões que lhes tenham vindo imediatamente à 

lembrança a partir do termo indutor (malhar). Do total de 436 palavras e/ou expressões 

evocadas, registramos 137 diferentes que foram por sua vez reduzidas por afinidade se-

mântica a seis categorias: (1) saúde; (2) beleza; (3) exercício; (4) sensação/sentimento; 

(5) condição;(6) sentido etimológico. Destacamos que a palavra malhar, nos dias atuais, 

no Brasil, é predominantemente associada pelo senso comum à exercitação física e suas 

conexões e/ou ao universo das praticas físico-esportivas e suas conexões, o que justifica o 

fato de a mesma ter se juntado à polissemia das entidades lexicais (metáfora morta) com 

o significado de “fazer ginástica ou exercício físico para fortalecer os músculos e manter 

a linha”. Quando focamos no propósito de formular hipóteses e/ou questões acerca do 

acontecimento de emersão da palavra malhar como metáfora (viva) da exercitação física, 

as evocações nos fornecem elementos que permitem entrever certa historicidade, estabe-

lecendo relações com o sentido etimológico da palavra em tela, que abarca em si a ideia de 

mancha (mácula), de bater, contundir e dar pancada, de castigar o corpo. Trata-se de um 

movimento interpretativo que pode ser ilustrado com a seguinte sentença ficcional, inspi-

rada nos dados coletados: “Sinto-me obrigada/o a praticar exercício físico para emagre-

cer, para ficar na moda, para ficar gostosa/o, musculosa/o, para exibir o meu corpo, para 

chamar atenção nas festas, mesmo tendo preguiça, apesar de não gostar, de gerar tédio 

e de ser chato; tanto mais, para praticar exercício físico é necessário disposição, energia, 

esforço e perseverança, ou seja, é preciso batalhar”.

 O malhar como metáfora 

da exercitação física

PALAVRAS CHAVE:

Corporeidad. Vida. Identidad. Pluralidad.

RESUMO

Tendo como foco a reflexão vinculada ao problema da motivação para a prática regular de 

atividades físico-esportivas, nossa questão se coloca nos seguintes termos: uma atividade 

de análise e interpretação sobre a utilização (no Brasil) da palavra malhar como metáfora 

da exercitação física pode contribuir para uma melhor compreensão dessa prática e/ou 

do fazer corporal físico-esportivo? Trata-se de uma pesquisa que se estabelece ancora-

da à compreensão de que a metáfora tem sua historicidade; delineia-se em um campo 

enunciativo onde adquire lugar e status, que lhe apresenta relações com o passado e lhe 

descortina um futuro eventual. Conforme Ricoeur, a união inédita de dois campos semân-

ticos incompatíveis conforme as regras usuais da classificação cria a faísca de sentido 

constitutivo da “metáfora viva”. Mas, ainda, quando o efeito de sentido a que chamamos 

metáfora alcançar a mudança de sentido que aumenta a polissemia (tornando-se uma sig-

nificação usual e juntando-se à polissemia das entidades lexicais, código ou sistema), nos 

termos de Ricoeur, a metáfora deixará de ser metáfora viva e passará a ser “metáfora mor-

ta”. Metodologicamente, nossa investigação se desdobra em dois momentos. O trabalho 

ora apresentado corresponde ao primeiro momento, tempo em que nos aproximamos dos 

elementos da representação social do “malhar” através do “método de associação livre”. 
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ainda é, para alguns jovens, pouco claro. Aproximadamente metade mencionou que nunca 

abordou esta temática nas aulas de Educação Física. Relativamente aos valores gerais da 

humanidade, o valor com maior relevância foi o valor ético, seguindo-se o valor hedonístico 

e o valor prático. Sem qualquer evidência surgiram o valor estético, o valor lógico e o valor 

religioso. Quanto às categorias do valor ético, o mais referenciado pelos entrevistados foi o 

valor da amizade, seguindo-se o da responsabilidade e, por último, o valor da autodetermina-

ção/obediência/autoridade. Nas categorias dos valores do fair-play, o valor mais acentuado 

foi o do não doping/honestidade e o valor não-violência, seguido do valor da lealdade/des-

portivismo e valor igualdade/mutuo – respeito, posteriormente o valor não – discriminação/

equidade e, por fim, o valor amizade – fidelidade.

Os valores e os jovens:

Estudo centrado 

em praticantes de Futebol

PALAVRAS CHAVE:

Ética. fair-play. Desporto.

RESUMO

Diversos são os documentos internacionais (Carta Olímpica, Carta Internacional da Edu-

cação Física e do Desporto, Código de Ética Desportiva, Carta Internacional de Educação 

para o Lazer, Livro Branco do Desporto da Comissão Europeia, entre outros) que abordam 

e sublinham a importância da Ética no Desporto. Por outro lado, nos últimos, em Portugal, 

múltiplas têm sido as iniciativas desenvolvidas com o propósito de divulgar e sensibilizar 

para as boas práticas relacionadas com esta temática. Perante estas recomendações e 

ações de divulgação é importante conhecer o nível da sua concretização em termos de 

competições desportivas. Assim, este estudo teve como propósito identificar os valores 

que regulavam a prática desportiva dos jovens. Foram inquiridos 15 jovens que frequenta-

vam o 9º, 10º e 11º ano de escolaridade e praticavam futebol federado, no escalão sub 17, 

em três clubes da zona norte do distrito de Viseu. A técnica de recolha de dados utilizada 

foi a entrevista semiestruturada, sendo o guião da mesma sido construído tendo em conta 

o sistema de valores expresso por Patrício (1993). A técnica de tratamento de dados utili-

zada foi a Análise de Conteúdo. A construção do sistema categorial foi feita a priori e a pos-

teriori (Bardin, 2008), de acordo com bibliografia (Garcia & Lemos 2005; Lucas, Monteiro 

& Pereira, 2012; Patrício, 1993). Os resultados obtidos indicam que o conceito de ética 
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do com base em bibliografia relevante nesta temática (Baker, Côté & Abernethy, 2003; 

Bento, 2004; Bento, 2006; Côté, Ericsson & Law, 2005; Holt & Dunn, 2004; Matos, Cruz 

& Almeida, 2011; Miller & Kerr, 2002). A análise dos dados foram analisados através da 

técnica de análise de conteúdo, com o software QSR Nvivo 10. Os resultados evidenciam 

que a dimensão axiológica, relacionada com a formação dos valores humanos, é altamen-

te potenciadora dos desempenhos da excelência na orientação. Verificou-se também ao 

nível da dimensão da realização que a influência dos fatores sociocontextuais, associados 

a pessoas significativas e a aspetos socioculturais, constituem-se como importantes cata-

lisadores e modeladores da excelência. Por outro lado, os entrevistados defendem que é 

necessária uma equilibrada interação entre estas duas dimensões para o desenvolvimento 

e manutenção da excelência na orientação. Uma vez que os resultados apontam no sentido 

de que a excelência apresenta uma matriz multidimensional, considera-se determinante 

para a sua efetiva concretização, a interação bem-sucedida entre a dimensão axiológica do 

indivíduo e as dimensões sociocontextuais que envolvem a modalidade. Consequentemen-

te, subentende-se que a excelência na orientação se encontra intimamente relacionada 

com a necessidade do desenvolvimento integral do atleta, isto é, não apenas promovendo 

a excelência de desempenho, mas sim a sua excelência pessoal. Em suma, a excelência 

na orientação não se situa apenas no ser, mas exige igualmente um conjunto de valores e 

referências que a fazem transcender sua realização ao mundo da axiologia.

Representações de excelência

no desporto orientação:

O papel dos valores 

e da ética

PALAVRAS CHAVE:

Desporto. Expertise. Axiologia. 

Fatores determinantes.

RESUMO

O desporto deve ser entendido como uma manifestação da saúde moral existente no con-

texto social (Bento, 2004). Nesse sentido, ser desportista é ter carácter, é assumir-se 

como figura moral, exibindo sempre uma postura ética em quaisquer circunstâncias. No 

desporto, o ideal de aperfeiçoamento envolve o apelo a que o desportista seja construtor 

de si próprio, através de muito empenho e esforço tenta corresponder ao desejo de extrair 

de si mesmo o mais possível, de se ultrapassar a si e aos outros. Deste modo, um campeão 

é um modelo da performance de excelência, da moral, não apenas por saber aquilo que 

é correto, mas sobretudo por saber agir em conformidade exibindo, pois, um alto índice 

de formação integral (Bento, 2006). A excelência não surge, pois, a qualquer preço, é o 

produto da vontade, da perseverança, da honestidade e da correção em busca da aretê. 

Por conseguinte, a excelência no desporto “é de natureza ontológica, que se define pelo 

ser e não pelo ter” (Patrício, 2008). Face a esta conceção, este estudo pretendeu conhe-

cer as representações que um grupo de atletas e treinadores de elite de orientação tem 

acerca dos fatores determinantes para a excelência. De um mais específico, procurou-se 

saber qual o papel desempenhado pelos valores e a ética no âmbito dos mesmos. Através 

da realização de entrevistas semiestruturadas foram inquiridos dez treinadores ibéricos 

de elite e catorze atletas que integram as seleções nacionais da Suíça, Noruega, Dina-

marca, França, Itália, Bulgária, Roménia e Letónia. O guião da entrevista foi desenvolvi-
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co representaba a Holanda; y Panamá tendrá una representante que hace 7 años competía 

por Estados Unidos. De estas deportistas, todas se encuentran viviendo y entrenando en 

sus países de nacimiento. Es decir que 5 plazas destinadas a representantes latinoame-

ricanas están siendo ocupadas por deportistas preparadas y entrenadas en países líderes 

en este deporte y no por deportistas preparadas y entrenadas por sus propios países. En 

cierto modo, esta práctica rompe con el equilibrio que intentaba imponer el COI y puede, 

incluso, clasificar como una práctica de competencia desleal. Aun cuando esta práctica no 

se encuentra prohibida dentro del Movimiento Olímpico, en esta comunicación intentaré 

mostrar las consecuencias negativas que trae en dos niveles: Uno, frente a las deportistas 

nacionales del país que ha importado a otras deportistas para hacer lo que las primeras no 

han podido hacer. Y en segundo lugar, la ventaja –desleal – que supone frente al resto de 

los países de esa región que sí compiten con sus deportistas. Argumentaré, por tanto, que 

ésta es una práctica de competencia desleal que puede llegar a contravenir los principios 

de juego limpio e igualdad de condiciones, fundamentales del Movimiento Olímpico. 

Cambio de nacionalidad 

y la adquisición de ganadoras 

en el movimiento olímpico. 

Legal, per ¿ Legítimo ?

PALAVRAS CHAVE:

Justicia deportiva. Igualdad de condiciones.

Juego limpio. 

RESUMO

En un artículo sugerente, Ayelet Shachar denominó “ciudadanía olímpica” la práctica lleva-

da a cabo por distintos Estados de adquirir deportistas de alto nivel para representar a ese 

país en los Juegos Olímpicos. Esto, a pesar de que no existe vínculo con dicha comunidad 

nacional y, en ocasiones, las deportistas seleccionadas nunca han estado en el territorio 

estatal. Ésta práctica la describe como “picking winners”. El motivo principal que tienen los 

Estados de adquirir ganadoras es que el nivel competitivo de sus deportistas nacionales es 

insuficiente para imponerse dentro de su región. Y ser líderes dentro de la misma es funda-

mental, ya que el Comité Olímpico Internacional (COI) reparte plazas olímpicas de manera 

equitativa entre las distintas regiones del mundo, con la finalidad de que cada región tenga 

representación en los Juegos Olímpicos y así, evitar la ausencia de representantes pertene-

cientes a regiones desventajadas y sobrerrepresentación de regiones más prósperas. El fin 

es procurar un equilibrio. Sin embargo, cuando los Estados adquieren ganadoras lo hacen 

normalmente de aquéllos países que son líderes en determinado deporte. Así, hemos visto 

que deportistas provenientes de países que pertenecen a regiones especialmente fuertes 

en un deporte, actualmente representan a países de regiones menos prósperas. Por ejem-

plo, para Rio de Janeiro 2016, de las 24 plazas destinadas a deportistas latinoamericanas 

en el deporte de Esgrima, Brasil contará con tres esgrimistas que en Londres 2012 repre-

sentaban a países europeos; Colombia contará con una esgrimista que hace un ciclo olímpi-
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“normais”. Ou será que este será um conceito questionado para as Olimpíadas futuras? 

São questões que parecem derivadas da ficção científica, mas considerando-se os atuais 

avanços da ciência em diferentes áreas, não se podem desconsiderar as possibilidades de 

reflexão conceitual e ética que as mesmas remetem, pois a partir destas definições, se 

estará consolidando ou não o famoso ideal olímpico...o importante é competir.

Corpo(reidade) e Olimpismo:

Humanos x cyborgs 

x pós-Humanos ... qual 

a fronteira a seguir?

PALAVRAS CHAVE:

Corporeidade. Vivências. Aprendizagem.

RESUMO

Este resumo é uma reflexão sobre que tipo de corpo(reidade) participará das Olimpíadas 

nos anos futuros. Muito já se escreveu sobre o nascimento das atuais Olimpíadas e sua evo-

lução a medida que novas modalidades foram incluídas em suas modalidades. Ao mesmo 

tempo, estas olimpíadas revelaram-se um espaço único de inclusão social ao implantarem 

os Jogos Paralímpicos, se oportunizado a milhares de pessoas uma oportunidade única de 

encontro entre sujeitos com limitações corporais de diferentes nações num momento sin-

gular de integração. Mas os atuais avanços da ciência em diferentes campos (Neurociência, 

Inteligência Artificial, Computação quântica, Nanotecnologia, Biologia Sintética, etc.) vêm 

realizando pesquisas que intervém na anatomia e nas condições funcionais desta estrutu-

ra corpo que já têm seu design inalterado há milhares de anos. Hoje existem possibilidades 

regenerativas de segmentos corporais que apontam caminhos futuros para amputados. 

Neste caso, um atleta paralimpico que tem recuperado seu membro continuará a competir 

nesta modalidade ou deixará de pertencer à mesma? E no caso das pesquisas sobre a 

recuperação da visão na utilização de artefatos que permitem um tipo de visão que ainda 

está em estágio inicial? E no caso de tetraplégicos que recuperam sua mobilidade funcio-

nal, através de exoesqueletos, constituirá uma categoria a partir dos modelos derivados 

de atualização de software? Hoje já existem pessoas amputadas que dispõem de próte-

ses que potencializam sua mobilidade em melhor desempenho do que os ditos sujeitos 
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partir das análises encontra-se elementos que como diz VARELA (1993) “o cérebro não é 

um computador. Não podemos entender a cognição se a abstrairmos de sua encarnação”. 

Estamos tão habituados ao fluxo constante de nossa experiência corporal e de suas va-

riantes sensoriais que não percebemos o quanto ela está implicada em nossa construção 

do mundo, situação que VARELA chama de “enação”. Não se trata de um mundo definido 

por uma lista de propriedades, como se faz nas simulações de computador. Fala-se de 

embodied cognition, cognição encarnada, ou ainda, em enação “O cérebro existe no corpo, 

o corpo existe no mundo e o organismo age, se mexe, caça, reproduz-se, sonha, imagina. E 

é dessa atividade permanente que emergem o sentido do seu mundo e as coisas” (VARELA, 

1991). As implicações conceituais das áreas pesquisadas apontam preliminarmente para 

esta vertente de pesquisa como um foco produtivo de futuras investigações e possibilidade 

de aplicações pedagógicas significativas no cotidiano da educação.

Corporeidade:

Uma referência para

a filosofia do esporte

PALAVRAS CHAVE:

Corporeidade. Vivências. Aprendizagem.

RESUMO

INTRODUÇÂO: Este trabalho analisou a cognição humana como processo emergente de fa-

tores complexos e não lineares na corporeidade como experiência significativa no processo 

de aprender. Pressupostos da abordagem: 1)O trabalho cognitivo em instituições de apren-

dizagem caracteriza-se por abordagem dicotomizada entre bases biológicas do cérebro e a 

relação com a mente, privilegiando aspectos discursivos 2) Apesar dos avanços conceitu-

ais em várias ciências (neurociências, etologia, psicologia cognitiva, IA, filosofia da mente) 

as repercussões destes conhecimentos no aprender, não avançou no fundamento da ação 

pedagógica. 3) Neste trabalho o processo de conhecer é conceituado como sistema com-

plexo cuja emergência na corporeidade ecologicamente situada implica múltiplos fatores 

que necessitam de atenção para o desenvolvimento harmônico. 4) Todo ser humano existe 

enquanto corporeidade vivencial num contexto delimitado em estrutura e organização. Di-

ferentes estudos apontam que a cognição não é apenas função específica do córtex cere-

bral, mas um processo em emergência de sistemas complexos em dinâmicas não-lineares. 

METODOLOGIA: revisão bibliográfica nas atuais pesquisas em neurociências, Inteligência 

artificial, epistemologia evolutiva, ciências cognitivas, procurando-se a construção de re-

flexões sobre as implicações pedagógicas destas áreas. Debater a questão da corporeida-

de como dinâmica do conhecer enquanto processo vital alavancado em categorias ligadas 

aos sistemas complexos e auto-organizativos de dinâmicas não-lineares. CONCLUSÕES:A 

AUTORES:

Clézio J dos Santos Gonçalves 3

Martha M. Roessler 2

1 Universidade Federal de Rio Grande do 
Sul, Brasil

2 Universidade Federal de Rio Grande 
do Sul, Brasil

Correspondência: Clézio José dos Santos Gonçalves. drclezio@yahoo.com.br.



525  —  RPCD 16 (S2.R)

abordaje propuestos serán originales. Thomas y Rintala (1989) han analizado las lesiones 

en deportistas de alto rendimiento como casos de alienación sartreana. Traduciendo a tér-

minos pragmatistas, podemos decir que el cuerpo del deportista sano es sujeto de un flujo 

de experiencia que integra cuerpo y mente, pero al lesionarse, el cuerpo se torna objeto, 

obstáculo, impedimento para realizar la práctica deportiva. Hay en este proceso la opor-

tunidad para auto-evaluación y auto-conocimiento. Pero el análisis se refiere a deportistas 

de alto rendimiento. En esta ponencia, se discutirá el caso de deportistas que consideran 

su práctica deportiva parte integral de su vida, sin ser necesariamente profesionales o 

atletas de alto rendimiento. Por otra parte, Tracey (2013) ofrece un abordaje pragmatista 

según el cual las lesiones deportivas no son experiencias puramente negativas (impedi-

mento de la práctica), sino también positivas, al ofrecer oportunidades de dominio propio 

y superación. Sin embargo, Tracey aborda el caso de lesiones que pueden ser superadas 

por deportistas de alto rendimiento. En esta ponencia, se tratará el caso de personas que 

deben aceptar el fin de una práctica deportiva por lesión, adaptarse, aceptarse y procurar 

nuevas alternativas para continuar viviendo el deporte en sus vidas. 

Lesiones desportivas:

Una perspectiva personal

PALAVRAS CHAVE:

Persona. Afecto. Actividad. Fin. 

Práctica deportiva. Lesión. 

RESUMO

En esta ponencia se discutirá la experiencia personal del deportista cuando sufre una lesi-

ón que le impide continuar con la práctica de su deporte. Se entenderá por “personalidad” 

la coordinación de afectos, actividades y fines (telos) de un ser orgánico—por ejemplo, 

de un ser humano concebido como bodymind, esto es, un continuo cuerpo-mente, un ser 

interior-exterior adaptado a un ambiente biológico, social y cultural (Peirce 1893). La hipó-

tesis por discutir será que cuando el deportista sufre una lesión que acaba con su práctica 

deportiva, vive un profundo proceso de cambio personal. Este cambio lo experimenta a 

niveles afectivos (sensaciones, emociones y sentimientos), de actividades (interrupción 

de la práctica, recuperación psicosomática, búsqueda de nuevas alternativas para la prác-

tica deportiva, etc.), y de sus fines y objetivos personales (la función y el propósito de las 

prácticas deportivas en su vida integral como ser orgánico-social). Se abordará la discusión 

desde una perspectiva personal. Esto quiere decir que se discutirá el proceso de cambio des-

de la perspectiva de la primera persona, de cómo lo vive “desde dentro” el deportista. Habrá 

elementos narrativos de experiencias personales como formas de sugerir a la audiencia las 

experiencias de que se trata e iniciar un diálogo. Este es un procedimiento filosófico clásico del 

pragmatismo. La perspectiva de cada persona surge en sus procesos propios de relacionarse 

y adaptarse a sus medios biológicos y sociales y de responder a sus vivencias particulares. El 

diálogo filosófico puede surgir desde la discusión de cada una de estas perspectivas. El tema y 
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s’individuano nuovi bisogni educativi, nuove entità da educare e nuove agenzie educative da 

cui far fluire interventi pedagogico-educativi sempre più orientati verso scopi maggiormen-

te distintivi e specialistici. Ci si riferisce, qui, all’opportunità di riflettere sul ruolo della pe-

dagogia applicata allo sport ovvero il ruolo che tale disciplina dovrebbe svolgere all’interno 

delle attività sportive. Nella società della postmodernità la vita e le pratiche sportive rin-

viano a una sòrta di protagonismo e cultura del corpo, da leggersi quasi in chiave assoluta. 

Le ricerche in campo pedagogico ed educativo, infatti, tracciano un profilo di una società 

abbastanza instabile, sia a livello familiare – con fratture intergenerazionali e distanza 

crescente dall’impegno civico e sociale dei consociati – sia a livello di esperienze interuma-

ne. La conseguenza di ciò è l’aumento della povertà relazionale tra gli uomini. L’impegno 

della società nell’educazione, specie dei minori, perciò, deve assume valore fondamentale 

perché ri-organizzare e ri-educare le comunità educanti al senso dell’umano – quasi del 

tutto scomparso – deve essere l’obiettivo per avvicinare l’uomo a se stesso, al fine di ra-

ggiungere il bene comune, la felicità, lo star bene attraverso l’attività motoria e sportiva 

considerata non obiettivo di vita, bensì elemento attraverso cui liberarsi dell’apparenza e 

conquistare il ben-essere.    

Dalla pedagogia 

general alla pedagogia 

dello sport. Considerazioni 

epistemologiche

PALAVRAS CHAVE:

Pedagogia sociale. Felicità. Sport. 

 

RESUMO

La presente ricerca presenta una breve nota sull’evoluzione epistemologica della disciplina 

ancella dell’educazione, ossia della pedagogia. Essa, nella società complessa, rappresenta 

la sintesi della formazione umana e propone modelli rispettosi dei diritti umani e della 

dignità della persona. Gli ambiti maggiormente d’interesse sono sia quelli generali della 

tensione al bene comune e alla felicità sia quelli prettamente sociali della postmodernità 

con interesse per gli aspetti motorio-sportivi. La pedagogia generale si delinea e sostanzia 

grazie all’epistemologia e, per mezzo di questa, si diversifica in base agli strumenti, ai 

mezzi e agli studi che compie. I settori d’indagine pedagogica così derivati sono tenuti a 

strutturare e ad attivare azioni educative comuni e rispondenti alle necessità sociali e a 

quelle del singolo educando. Lo studio della formazione come dimensione sociale, poi, è sì 

affrontato da tutte le scienze interessate all’uomo, ma la pedagogia, precisandosi in ordine 

alla propria consistenza ermeneutica, approfondisce tematiche relative allo spazio inte-

rumano e sociale, tanto da agevolarne già la descrizione. La pedagogia sociale, però, non 

opera soltanto osservando o descrivendo la realtà, ma analizza i mutamenti sociali nella 

comunità educante così come nella quotidianità. Proprio per tale ragione questa forma di 

pedagogia partecipa non poco alla costruzione di base della personalità dell’educando, al 

consolidamento e al completamento di essa in prospettiva del bene individuale, sociale e 

universale. Per mezzo delle tematiche trattate dalla pedagogia sociale, nelle collettività, 

AUTORES:

Maria Gabriella de Santis 1

Vincenzo de Rosa 1

Paola Alonzo 2

1 Università di Cassino e del Lazio 
Meridionale (UNICLAM), Itália

2 L.A.P.A,SS. (Laboratorio di Ricerche 
Antropologiche, Pedagogiche e di Attività 
Sportive), UNICLAM, Itália



529  —  RPCD 16 (S2.R)

Este estudo tem por objetivo analisar a relação entre as mulheres atletas de MMA e o seu 

corpo, dentro e fora do octógono. Dessa forma, instiga-nos o seguinte questionamento: 

Que discursos atravessam o campo esportivo e produzem os corpos das atletas de MMA? 

Para isso, serão estabelecidos diálogos com as falas de transmissões e narrações das 

lutas e reportagens que abordam o MMA praticado por mulheres.

Mulheres no MMA: 

Corpos fora do lugar?

PALAVRAS CHAVE:

Mulheres. Mixed martial arts. 

Corpo. Gênero.

 

RESUMO

No contexto esportivo, os corpos e todas as suas formas de expressões tornam-se protago-

nistas da história do nosso tempo e de outros, ganham formas, ativam desejos e tornam-se, 

sobretudo, habilidosos, disciplinados e generificados. São olhares antagônicos que produ-

zem discursos que colocam as mulheres numa condição de desigualdade, subordinadas 

a uma ordem de gênero, mas que também estimulam resistência e insubmissão (Silva et 

al., 2012; Vaz, 2011). Mesmo com tantas amarras sociais elas sentiram-se seduzidas e 

ingressarem nos esportes de combate, a exemplo do Mixed Martial Arts (MMA). Aqui os 

seus corpos edificam-se como uma forma de reivindicar novos discursos, agora marcados 

por outras visibilidades e possibilidades de se (re)pensar as configurações sobre o cor-

po (Butler, 1993; Jaeger & Goellner, 2011; Millen et al., 2016). Se no centro do octógono 

cobra-se a agressividade e racionalização de técnicas corporais, fora dele a feminilidade 

e sensualidade são cada vez mais legitimadas em imagens de revistas do esporte. Essas 

ações representam microrrelações de dominação que foram estabelecidas como forma de 

controle dos corpos que ali estão (Foucault, 1980). São os mesmos corpos que migram em 

diferentes espaços e que trazem em si um mundo de significações associados a valores 

sociais e culturais, mas que também expressão desejos e se constroem (Foucault, 2010). 
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enfoques). Estes enfoques apresentam sua origem em dois âmbitos: natureza perpendicu-

lar e transversal. A natureza perpendicular está relacionada a temas específicos da área 

da Educação Física, como, por exemplo, a cultura corporal, além de considerar o conceito 

de práticas corporais. Por outro lado, a natureza transversal está relacionada aos enfo-

ques extrínsecos à Educação Física, e suas categorias sofrem influência das grandes áreas 

das Ciências Humanas e Sociais, sendo, portanto, temas recorrentes na área da Educação 

Física. Tais modelos contribuem para a organização do conhecimento e recuperação das 

obras infantis, auxiliando o professorado na identificação, análise e utilização deste tipo de 

literatura em diferentes etapas e blocos de conteúdos referentes ao ensino de Educação 

Física, no contexto da Educação Básica. 

Os modelos heurísticos 

e suas contribuições 

à resolução de problemas:

Apresentação e análise 

de exemplos na área 

da Educação Física

PALAVRAS CHAVE:

Modelo heurístico. Ciência. Educação Física. 

RESUMO

As pesquisas que utilizam métodos e recursos provenientes da Heurística podem ainda 

ser consideradas escassas e incipientes na área da Educação Física. Como bem elucida 

Moustakas (1990, p. 9, tradução nossa), “a pesquisa heurística se refere a um processo de 

busca interna, por meio do qual um pesquisador encontra a natureza e o significado de uma 

determinada experiência, além de desenvolver métodos e procedimentos de pesquisa”. 

Portanto, um instrumento heurístico possui um valor de descobrimento, de invento. Sua 

criação está relacionada à resolução de um problema específico. Por conseguinte, este 

instrumento terá valor se, uma vez aplicado, contribuir para o progresso de um determina-

do campo científico. Diante das contribuições da Heurística, os objetivos deste texto são: 

(a) apresentar alguns modelos heurísticos desenvolvidos no contexto das línguas ibero-

-ocidentais (em particular, do português e do castelhano) da Educação Física; (b) circuns-

tanciar os processos e etapas de criação dos modelos heurísticos; e (c) analisar a aplica-

ção destes modelos no ensino de Educação Física. Os modelos foram desenvolvidos para 

análise e determinação dos enfoques de dois corpora de livros de literatura infantil com 

temática relacionada à Educação Física e ao Esporte, publicados no Brasil e na Espanha. A 

análise de conteúdo é a principal técnica metodológica a ser empregada na utilização dos 

modelos heurísticos, que estão constituídos por um conjunto de categorias (denominadas 
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Wu De – Reflexão filosófica

acerca do código de ética

marcial do Kung-Fu

PALAVRAS CHAVE:

Ética. Confucionismo. Arte marcial. 

Kung-Fu. Wu De.   

RESUMO

Ao Wu De (武德) ou Wu Te está subjacente um quadro axiológico, designadamente de va-

lores ético-morais, que serve como norteador do comportamento dos kungfuístas, pra-

ticantes de Kung-Fu (arte marcial chinesa). Este código de ética marcial já milenar teve 

sua grande fonte inspiradora nos ensinamentos filosóficos de Confúcio (孔夫子) (551 a.C. 

– 479 a.C.). Suas obras geraram o movimento filosófico e educacional conhecido como 

Confucionismo. Ali são relatadas as virtudes áureas que o ser humano deve buscar incon-

dicionalmente para permear a paz no mundo, em sua sociedade e em si mesmo, tais como: 

sabedoria (智), decoro (禮), benevolência (仁), fidelidade (信) e justiça (義). Pontua-se que 

o Wu De se mistura constantemente com os ensinamentos teóricos e práticos das técni-

cas do Kung-Fu, objetivando que o aspecto educacional seja carreado para o cotidiano do 

praticante, no lar, na rua, no trabalho, colaborando através do seu cunho filosófico e refle-

xivo. Outrossim, a ideologia do pacifismo confucionista mesclada à cultura do Kung-Fu, faz 

desta arte marcial uma representação da ideia maior apregoada filosoficamente na busca 

constante da harmonia, afastando-se verticalmente da violência. Todos esses princípios 

filosóficos recaem ainda mais sobre os indivíduos mais graduados (Mestres), que devem 

expressar em vida e em seu cotidiano o conceito confucionista da etocracia, onde os su-

periores buscam ser exemplos-vivos técnicos e morais para os seus subordinados. Enfim, 

uma atuação holística filosófica e reflexiva para a superação e transcendência do ser na 
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Encontrando plenitud

en la vacuidad: Holismo

enactivo y comparativo

PALAVRAS CHAVE:

Habilidad o destreza. Enactivismo. 

Holismo. Filosofía y cultura Japonesa.    

RESUMO

El alto rendimiento en el deporte y prácticas similares (artes marciales y escénicas) tiene carácter 

y cualidades peculiares. Las explicaciones computacionales de la acción han sido criticadas con 

acierto por filósofos punteros – John Searle (1983) y Hubert Dreyfus (1986) – por un número de 

razones que van desde la velocidad de procesamiento requerida a requerimientos de represen-

tación cognitiva explícita. A su vez, se ha demostrado que estas críticas tienen varios problemas, 

tal como que es cuestionable la aplicabilidad de las condiciones de fondo [Background] de Searle 

(Moe 2007), o la perspectiva sobre la consciencia a modo caja negra o zombie de Dreyfus (Breivik 

2013) y su inabilidad para explicar adecuadamente los deportes de riesgo. Esto nos aboca al vacío 

a la hora de explicar la pericia de los expertos de manera que haga justicia a su complejidad. Preci-

samente ahondando en este vacío y explorando la mismísima noción de la vacuidad podemos 

desarrollar un prometedor modelo de destreza basado en el enactivismo radical y el holismo 

comparativo. La ponencia une la explicación de la acción que propone el enactivismo (Hutto 

& Myin 2013) con un modelo holístico (Kretchmar 2013) que a su vez tiene miras globales 

y comparativas, al asentarse dentro de la filosofía y cultura Japonesa (Ilundáin-Agurruza 

2016). El enactivismo propone una noción de mentes básicas sin representaciones, esto es, 

sin contenido o vacías. Por su parte, el holismo comparativo se ubica dentro de la filosofía 

oriental y sus prácticas de auto-cultivo, donde la vacuidad y conceptos similares explican 

teóricalmente, a la par que desarrollan de manera práctica, las destrezas de los expertos y 

su carácter.
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Do pensamento centrífugo 

de Paulo Cunha e Silva 

ao corpo desportivo 

e seu valor estético

PALAVRAS CHAVE:

Paulo Cunha e Silva. Corpo. Desporto. 

Valor estético. Estética do desporto.

  

RESUMO

O corpo desportivo apresenta-se como um elemento de primordial importância na compre-

ensão da estética do desporto. A fruição, o agrado ou o gozo, o desprazer, a insatisfação 

ou o desinteresse experimentados por aqueles que testemunham as práticas desportivas, 

derivam em boa medida da capacidade que o corpo atlético manifesta em comunicar por 

meio das acções técnico-tácticas, convertendo essas acções em performance desportiva. 

O ser que habita o mundo do desporto, o desportista, fá-lo pelo corpo, que esboça e traça 

no espaço e no tempo a configuração do movimento desportivo. Em certa medida próximo 

do artista, o desportista constrói e define, sente e conhece o universo do desporto, dá-se 

a apreciar e a compreender ao público, justamente com e pelo corpo. Pensar o corpo des-

portivo foi algo que fez parte da matriz da obra académica de Paulo Cunha e Silva (1962-

2015). No início da década de 90 do século passado, quando os discursos sobre o corpo 

se multiplicavam na conjuntura filosófica, antropológica e social, o médico que adoptou 

fenomenologicamente a elocução de Abel Salazar, Um médico que só sabe medicina, nem 

medicina sabe, emergiu como uma das principais figuras portuguesas a reflectir acerca do 

protagonismo do corpo no desporto. No contexto universitário (a partir da Faculdade de 

Desporto da Universidade do Porto) ou fora dele, Paulo Cunha e Silva contaminou os mais 

diferentes palcos culturais com a sua corporologia. Profundamente comprometido com a 
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busca pelo bem e harmonia. O propósito deste trabalho é situar o código de ética marcial 

Wu De em relação ao seu papel axiológico no Kung-Fu e clarificar seus conceitos no en-

quadramento ético-moral. A pesquisa terá por base a revisão de literatura conjuntamente 

com a análise da narrativa de uma Grã-Mestre de Kung-Fu líder do Yen Jao Fan Tsi Moon 

ou “estilo Garra de Águia Acrobático” (鷹爪翻子門), prática com cerca de mil anos de exis-

tência, criada na China durante a dinastia Sung do Sul (1127-1279 d.C.).
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Kostas Axelos 

e o jogo do mundo

PALAVRAS CHAVE:

Kostas Axelos. Jogo do mundo. Jogador. 

Joguete (jouet). “de-jogado” (déjoué).

  

RESUMO

Kostas Axelos (1924-2010) é um filósofo grego cujo pensamento, sendo influenciado por 

autores tão importantes e diversos tais como, entre outros, Heraclito, Marx e Heidegger, 

revela uma originalidade indiscutível e uma importância nem sempre tão reconhecida 

como seria merecido. Na filosofia de Kostas Axelos, o conceito de jogo ocupa uma posição 

muito relevante. Desde logo, porque, de acordo com o filósofo grego, o Homem não se 

encontra em face do Mundo. Por exemplo, não é rigoroso dizer-se que o Homem contem-

pla o Mundo. Ou que o Homem transforma o Mundo. Menos ainda que o Homem comanda 

o Mundo. Neste sentido, Kostas Axelos demarca-se nitidamente do movimento essencial 

que define o que poderíamos chamar pensamento da filosofia moderna, segundo o qual a 

relação entre o Homem e o Mundo se traduz no binómio sujeito-objecto. Essa relação assu-

me para Axelos uma outra configuração, a saber, a do Jogo do Mundo. Quem joga o jogo do 

Mundo? O Homem, certamente. Mas, no mesmo lance em que joga, é também jogado por 

esse Jogo que, constantemente, o implica e também o transcende. A presente comunica-

ção visa, para além de apresentar as linhas principais da filosofia de Kostas Axelos, indicar 

o lugar que ele ocupa no conjunto dos filósofos do século XX que dedicaram ao conceito 

de jogo uma especial atenção (nomeadamente Huizinga, Fink, Gadamer e Derrida), bem 

como desenhar pistas que permitam repensar filosoficamente e de forma estimulante o 

desporto, entendido antes de mais como jogo e competição.
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arte de pensar a vida, o homem e o mundo, e o futuro deste tripé, Paulo Cunha e Silva olhava 

o desporto inequivocamente como um fenómeno cultural, que aportava ao imanente corpo 

motor a possibilidade de, pelo esforço de superação, perseguir a transcendência, revelando-

-se no corpo desportivo – um corpo de variabilidades que, pelo uso do movimento desportivo 

convoca a estética para o universo do desporto. Apesar de constrangido pelo treino e pelo 

quadro regulamentar de cada modalidade, o corpo desportivo pode oscilar e até transitar 

entre um corpo centrípeto e um corpo centrífugo. Neste trabalho argumenta-se acerca da 

importância da figura de Paulo Cunha e Silva na compreensão do valor estético do despor-

to, chamando a atenção para uma das facetas do pensamento de um investigador que foi 

fundamentalmente um activista do pensamento contemporâneo.
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va constructivista También considerando el contexto del aula como un ámbito en donde 

vive activamente el triángulo pedagógico, viendo la intervención del profesor como un guía 

para presentar e invitar a la temática de los contenidos éticos. Y, dado que bajo esta pers-

pectiva el alumno es un agente activo en su proceso de aprendizaje, el proponer que sea a 

través del ejercicio físico, el juego y la práctica del deporte el medio para generar estrate-

gias que presenten los contenidos y más importante para que con su acción y elección en 

las diversas situaciones en la que se verán inmersos puedan aprender a pensar, a elegir, a 

actuar con virtudes. Por supuesto, que este es un camino, un proceso de reflexión constan-

te, de ejercitar la mente, el cuerpo, de aprender a elegir jugando y compitiendo, para que el 

aprendizaje sea significativo, y al ser de este modo afecta e influye en la vida del alumno. 

El carácter axiológico del juego y el deporte conlleva la posibilidad de obtener a través de 

la diversión, la recreación, el tiempo libre y el gozo del juego mismo, ser mejor persona a 

través de aprender virtudes de manera vivencial y teniendo una experiencia filosófica de 

apropiación de ciertos conocimientos.

Aprender virtudes

a través del juego y la prática

del deporte

PALAVRAS CHAVE:

Virtud. Educación. Juego. Deporte.

  

RESUMO

Desde la perspectiva de la filosofía del deporte se buscará involucrar a los estudiantes a 

través del juego y la práctica del deporte para generar en ellos habilidades para aprender 

haciendo, para aprender a elegir, para aprender a pensar y para aprender virtudes. Desde 

la postura de que el deporte ofrece los sentimientos y emociones de una experiencia pare-

cida a las que se vive en la cotidianidad se contempla que puede desarrollarse moralmente 

a través de la práctica misma del deporte y con ello el ámbito moral del encuentra susten-

to con las elecciones que el jugador debe ir ejecutando como práctica de la cotidianidad 

desde un regulador de principios morales, reglas y normas. Uno de los problemas de la 

enseñanza de la filosofía en el nivel medio superior es un proceso pedagógico carente de 

intervención por parte del profesor, y que limita por lo tanto, la participación del alumno 

en su aprendizaje. Aunado a esta situación, la falta de enseñar la posibilidad pragmática 

y de aplicación de los contenidos filosóficos nos motiva a buscar diversas soluciones y 

posibilidades para mostrar a la filosofía y a la ética – en esta investigación – como áreas 

de saber que tienen una relevancia en la vida cotidiana de los alumnos, y, contrario a lo 

que se puede creer que puede ayudar a través de aprender a pensar, de reflexionar y de 

aprender a actuar, ¿para qué? Para aprender a vivir. La contribución de la investigación 

es ofrecer soluciones a estos problemas mencionados y la manera de cómo dar atención 

y solución es considerando el proceso de enseñanza – aprendizaje desde una perspecti-
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Adorno conceitos que nos ajudam a mais bem compreender a obra esportiva, a partir de con-

ceitos como matéria, material e forma, além de indicações sobre as relações entre mimese 

e técnica na construção da obra de arte. Os resultados indicam: 1) que os cuidados com o 

corpo compõem o quadro de preocupações das praticantes dessa modalidade, na medida 

em que este se coloca como matéria para a obra esportiva; 2) que os gestos técnicos da 

modalidade são fundamentais para a produção de forma, constituindo-se como material da 

obra; 3) que a forma de jogo preferida pelas jogadoras relaciona-se com o que chamam de 

jogo aberto, que é veloz, ofensivo e malandro; 4) que a composição da obra esportiva parece 

aproximar-se com a da obra de arte, na medida em que ambas conjugam espírito e natureza, 

técnica e mimese, na elaboração do belo.

Esporte e estética:

Indicações para se pensar

uma obra esportiva

PALAVRAS CHAVE:

Esporte. Estética. Rúgbi. Obra esportiva.

  

RESUMO

O presente trabalho traz para o centro do debate relações entre estética e esporte, enten-

dendo o fenômeno esportivo como uma das experiências que mais proporciona prazer e be-

leza no contemporâneo. Perguntamos pelas representações estéticas no esporte, deslocan-

do o olhar dos espectadores para os praticantes, numa tentativa de compreender a questão 

por um ângulo distinto daquele comumente encontrado na literatura, o da recepção, com 

ênfase sobre os espectadores e não sobre os artistas, se quisermos fazer uma clara alusão à 

arte. Para tal, lidamos com dados oriundos de uma pesquisa empírica realizada junto a uma 

equipe feminina de rúgbi sediada em uma cidade ao sul do Brasil, que conta com um conjunto 

de observações do cotidiano do time (como treinos, jogos, momentos de confraternização) 

e com 4 entrevistas semiestruturadas feitas com jogadoras com destacada performance, 

notadamente, com participação no selecionado nacional. A eleição desta modalidade ocor-

reu de forma exploratória, considerando que pouco ainda se conhece (e se discute) rúgbi 

no Brasil. Trabalhamos com a perspectiva de que o cotidiano de treinamento, bem como o 

momento de jogo materializado nas disputas, são tempos singulares de construção do que 

denominamos obra esportiva. No que concerne ao referencial teórico com o qual dialogamos, 

destacamos as análises de Gunter Gebauer (sobre as relações entre esporte e mimese) e 

Hans Ulrich Gumbrecht (no que diz respeito ao lugar privilegiado do esporte no âmbito da 

estética da presença). Somado a isso, buscamos também na Teoria Estética de Theodor W. 
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cepção dos censores; c) o personagem central não é apresentado como um herói no sen-

tido clássico, mas sim como um anti-herói com uma personalidade ambígua; d) o persona-

gem é mobilizado para expor uma visão não idílica de Lisboa; e) os paralelos metafóricos 

entre o boxeador e a cidade também se operam no que tange à uma suposta decadência da 

nação. Vale ainda destacar as opções narrativas do diretor, em muitos momentos, similar 

à dinâmica de uma luta de boxe. O narrador/repórter espreme os entrevistados, os faz cair 

em contradição. Eles se contradizem, suas ambiguidades afloram. Belarmino, inclusive, 

confunde ao misturar documentário e ficção. Enfim, vale destacar que a película, tão vincu-

lada à renovação e da linguagem cinematográfica, disposta a lançar um olhar crítico sobre 

o tempo histórico, usa um esportista como expressão emblemática do que estava a ocorrer.

O boxe como metáfora 

da nação: Belarmino (Fernando 

Lopes, Portugal, 1964)

PALAVRAS CHAVE:

Boxe. Nação. Cinema.

  

RESUMO

Belarmino foi lançado em Lisboa, em novembro de 1964. Dirigido por Fernando Lopes, é 

considerado um dos filmes que inaugurou uma nova forma de conceber a produção cine-

matográfica em Portugal, um dos pioneiros do Novo Cinema português. Incensado pela 

crítica nacional e internacional, ajudou a chamar a atenção para o movimento que jovens 

cineastas consolidavam em um país em crise, cujo governo ditatorial já durava mais de 

três décadas e, sofrendo pressões de vários lados, dava sinais de exaustão. É posição cor-

rente entre vários pesquisadores que a película se refere menos à trajetória de um pugilis-

ta do que a Lisboa, chamando a atenção para uma faceta da cidade que era conhecida por 

grande parte da população, mas negligenciada pelas autoridades governamentais. De toda 

forma, podemos perguntar, por que o cineasta escolheu a vida de um boxeador como eixo 

condutor? Como o pugilismo foi mobilizado, do ponto de vista do conteúdo e da forma, no 

âmbito das suas intenções? Esse artigo objetiva discutir como o boxe foi tratado nesse que 

é considerado um dos mais importantes filmes de Portugal. Para alcance do objetivo, tive 

em conta as reflexões de Peter Burke (2004), a perspectiva de T.J. Clark (2004) e o modelo 

de análise/interpretação proposto por Melo (2009). Foi possível perceber que: a) a escolha 

do pugilista tratou-se de uma estratégia para proceder críticas ao regime sem torná-las 

explícitas, uma forma de tentar burlar o controle; b) a ênfase nos aspectos psicológicos 

intentava disfarçar a abordagem das questões de caráter mais político, dificultando a per-
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sentido, es significativa la relación que establece Pierre Parlebas (1981) entre la distancia 

de guardia y la violencia de las técnicas de ataque de los deportes de combate, de manera 

que cuanto mayor es la primera, más violentas resultan estas acciones. Algunos deportes 

de combate, como los de lucha con agarre (judo, lucha libre olímpica, lucha grecorromana 

o lucha canaria), han evolucionado en sus reglamentos eliminando las acciones peligrosas 

o que pudiesen dañar al adversario (Brousse, Villamón y Molina, 2011; Villamón y Brous-

se, 2002). Otros deportes de combate, como los que emplean armas (esgrima, kendo) o 

los que se basan en golpes (como el taekwondo o el kárate), además de eliminar algunas 

acciones peligrosas, es obligatorio el uso de protecciones corporales. El problema está en 

aquellas modalidades de combate que no utilizan o minimizan el uso de estas proteccio-

nes y que, además, son muy permisivas en la utilización de técnicas de combate cuerpo a 

cuerpo, porque su objetivo en competición consiste directamente en dañar al adversario 

intentándolo noquear, dejándole fuera de combate. ¿Podemos considerar como deporte 

estas modalidades de combate cuerpo a cuerpo?

Las artes marciales mixtas: 

Un análisis crítico

PALAVRAS CHAVE:

Violencia. Proceso de civilización. 

Deportivización. Deportes de combate.

RESUMO

Estamos en un momento en que cualquier propuesta de actividad físico-deportiva es bien-

venida por la sociedad, que inmediatamente le asocia repercusiones positivas sobre la sa-

lud, la belleza, el espíritu, la moral, la educación, la socialización, la recreación o cualquier 

aspecto socialmente deseable. Así encontramos una amalgama cada vez más extensa de 

actividades de fitness, en la naturaleza, deportes de riesgo y una larga, si no infinita, va-

riedad de modalidades. En el ámbito de los deportes de combate en los últimos años ha 

proliferado la práctica de una serie de disciplinas como el full contact, el kickboxing, el va-

letudo o las denominadas artes marciales mixtas con una importante carga violenta en el 

desarrollo de sus competiciones. En este trabajo se realiza un análisis crítico de estas mo-

dalidades partiendo de la teoría del deporte en el proceso de civilización, de Norbert Elias y 

Eric Dunnnig (1992). Para estos autores el deporte moderno supone un cambio estructural 

respecto a las prácticas físicas anteriores. La principal característica del deporte moderno, 

dentro del proceso civilizador, está en el control de la violencia a través de un enfrenta-

miento, limitado en el tiempo y el espacio, basado en la emoción por ganar pero en el mar-

co de un reglamento. La evolución de los reglamentos de los diversos deportes se caracte-

riza por un control cada vez mayor de la violencia. La mayoría de los deportes, aunque en 

algunos de ellos exista contacto físico, el objetivo de la competición no está en el cuerpo de 

los adversarios. El problema surge cuando el objetivo es el cuerpo del adversario. En este 
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sociais, de Votre, Alves e Melillo. O suporte teórico provém das configurações de Norbert 

Elias, da semiótica de Peirce e da teoria ator-rede de Bruno Latour. A conclusão é que para 

docentes e responsáveis, a resiliência e o empoderamento dos atletas é parte da rotina de 

cada dia. Já os paratletas não têm consciência de empoderamento, nem de atos heróicos 

ou de superação das dificuldades. Eles afirmam terem vida normal, com suporte do Mi-

nistério do Esporte para treinar, com bolsa, e sonham com as medalhas olímpicas, o que 

justifica seu empenho nas ações que realizam.

Nadando a favor 

da corrente – Percepções 

dos protagonistas

PALAVRAS CHAVE:

Nadando contra a corrente. Superação. 

Dificuldades. Empoderamento. Resiliência.

RESUMO

O presente estudo se insere na Semiótica das atividades humanas, que abrange a análise 

e a interpretação de aspectos relevantes do empoderamento humano através do discurso 

e das práticas físico-desportivas. O objetivo do estudo é identificar, descrever e interpre-

tar percepções e representações sociais dos protagonistas do projeto Nadando contra a 

corrente, sobre os modos como se tornaram mais resilientes e mais empoderados, no con-

texto de vida, treinamento e competição. O estudo se deu em uma Vila Olímpica da Zona 

Oeste da Cidade do Rio de Janeiro. Fizeram parte do estudo 38 crianças e jovens, quatro 

professores, uma psicóloga e uma assistente social. Os docentes atuam como gestores 

do programa, enquanto os responsáveis mantêm contato estreito com os paratletas. As 

ações e os discursos de paratletas, responsáveis, docentes, psicóloga e assistente social 

são concebidas como produção de informantes de elite. Os temas da entrevista individual 

diziam da rotina de treinamento intensivo, dificuldades, facilidades, sonhos e conquistas 

dos paratletas. Após edição das entrevistas individuais, os temas recorrentes foram apre-

sentados aos grupos focais dos alunos, dos pais/responsáveis, dos professores e à dupla 

psicóloga/assistente social. Procedeu-se à análise do conteúdo das falas, para levanta-

mento e análise de consensos e dissensos. O método de investigação combina etnografia 

das atividades cotidianas do programa Nadando contra a corrente, e entrevista individual 

e em grupo, segundo a abordagem de análise radical das representações e percepções 
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Elementos para analizar

la relación entre deporte 

de alto rendimiento y política

PALAVRAS CHAVE:

Deporte. Alto rendimiento. Política. 

Cultura. Cuerpo.

RESUMO

En este trabajo se pone a consideración una serie de reflexiones en torno a la relación en-

tre deporte y política, especialmente respecto a lo que habitualmente se denomina como 

deporte de alto rendimiento. Dentro de su relación con la política, nos interesa destacar el 

deporte como ámbito de indistinción entre posiciones de derecha e izquierda, indistinción 

aguzada cuando se trata de capitalismo tardío. En la medida en que la principal forma de 

organización de una población dentro de un territorio es la forma Estado, nuestra reflexión 

aborda la cuestión del apoyo estatal al deporte. En toda esta problemática, a su vez, hay 

un aspecto específico cuyo análisis es políticamente minimizado: se trata del cuerpo, y 

de la posible distinción entre cuerpo y organismo, distinción fundamental que se articula 

tempranamente en la configuración moderna de la política. El deporte se vale hoy, de una 

forma inédita, de la ideología. Si durante el ascenso del nazismo, el fascismo y la guerra 

fría fue un elemento ideológico clave, en las últimas décadas se ha caracterizado por la 

negación ideológica de la ideología, es decir, por la hegemonía cultural del pragmatismo, 

cuyo parámetro fundamental es, en última instancia, el rendimiento (económico). No por 

acaso el neoliberalismo se ha valido de la lógica de la competencia, donde el deporte se 

presenta como una civilización del enfrentamiento. Salve deporte, eres la continuación de 

la economía por otros medios. 
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Ética nas organizações 

esportivas: O fair play como 

prática, ilusão ou solução

PALAVRAS CHAVE:

Ética. Gestão. Fair play.

RESUMO

As questões éticas, historicamente, têm sido objeto de discussão sempre que a solidez e a con-

tinuidade dos valores se quebra, que as normas que pareciam óbvias são postas em xeque, que 

os critérios de legitimação e os princípios estabelecidos para diferenciar o bem do mal deixam 

de ser operacionais. Neste contemporâneo, percebe-se que as correntes éticas se quebraram 

ou deixaram de produzir efeito em determinados contextos, o que gera um mal estar genera-

lizado. Neste campo de tensão, pensar a ética nas organizações é adentrar em um território 

móvel, sem consensos teórico-práticos. Isso se aplica também às organizações esportivas. 

Haja visto o caso QATARGATE, referente à escolha do Qatar para sediar a Copa do Mundo de 

2022, que envolve desde dirigentes esportivos até Chefes de Estado em situações que, no li-

mite, beiram a um comercialismo desenfreado e atingem níveis elevados de corrupção. Assim 

sendo, neste trabalho apresentaremos um contexto teórico que sirva como ponto de referência 

para a reflexão que confronte estes comportamentos organizacionais fortemente arraigados, 

em especial a corrupção, com uma ética das organizações esportivas. Focam-se dois eixos 

principais: a) a corrupção como modus operandi e a quebra do código moral e ético, restando 

o esvaziamento moral e a ética como resíduo nas organizações esportivas; b) o fair play como 

prática nas organizações esportivas, principalmente no apoio e no suporte à tomada de deci-

são de seus gestores. Para concluir, trazemos como proposta uma redefinição do comporta-

mento ético dos gestores destas organizações, cuja inserção e protagonismo esteja consoante 

com a demanda contemporânea, reconciliando valores e restabelecendo a ética como primeva. 
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cooperação, analisando, explorando alguns aspectos do jogo cooperativo, em geral, na cul-

tura humana. Enfatizaremos como a colaboração entre determinados indivíduos rompe 

barreiras da competição, seja por agregar inúmeros indivíduos sob um mesmo objetivo 

comum de superação ou por colocar o objetivo final – a vitória – como momento parcial do 

processo de desenvolvimento do próprio humano e não como meta final e definidora deste. 

Ao final ponderaremos sobre a possibilidade concebê-los articulados num jogo onde essas 

duas perspectivas compõem uma terceira via, positiva, que propõe um modo de pensar mais 

tolerante e uma posição mais universal e vantajosa do ponto de vista humano. Isso é possi-

bilitado pela percepção de que tanto a competição quanto a cooperação podem trazer resul-

tados satisfatórios, e, tomados conjuntamente, instauram um novo paradigma, que é capaz 

de unir o impulso competitivo com cooperativo em uma interação que é essencialmente ética.

O jogo ético entre 

a colaboração e a competição

PALAVRAS CHAVE:

Ética. Jogos cooperativos e competitivos.

RESUMO

Abordar o tema dos esportes, ao menos em filosofia do esporte, requer, de certa modo, 

algum tipo de consideração acerca da díade competição-cooperação. Aliás, pensar no pró-

prio ser humano e em suas representações lúdicas ou em seu próprio desenvolvimento 

biológico, social e político nos remete a uma investigação sobre o jogo do ponto de vista 

competitivo e/ou colaborativo. Ora, por que tendemos a tencionar e polarizar os concei-

tos de competição e cooperação se eles não necessariamente devem ser compreendidos 

como opostos? É nesse sentido que o presente artigo se propõe a balizar ambos os concei-

tos e colocá-los em diálogo, de modo que seja possível concebê-los de forma mais com-

plementar e não simplesmente oposicional, negadora e unilateral. Além disso, eles podem 

ser concebidos como um jogo ético. Na primeira seção, teceremos algumas considerações 

sobre a competição e o caráter vantajoso dessa modalidade de jogo e de desenvolvimento 

do próprio ser humano. Nosso objetivo será explicitar os inúmeros pontos positivos da 

competição e de como a disputa podem funcionar de modo positivo relativamente à vida 

humana. Também exploraremos como alguns valores da competitividade são extrema-

mente salutares e necessários ao desenvolvimento econômico, social e político, não po-

dendo ser simplesmente relegados em nome de uma lógica exclusivamente cooperativa. 

Na segunda seção, refletiremos sobre os elementos formadores e definidores do polo da 

AUTORES:

Luiz Rohden 1

Leonardo Marques Kussler 2

1 Unisinos/Brasil

2 CAPES/Prosup & Unisinos, Brasil

Correspondência: Luiz Rohden. ohden@unisinos.br.



553  —  RPCD 16 (S2.R)

mundo com o uso das palavras. O suporte teórico é de BOFF (2015), LEFF (2015), FRANCIS-

CO I (2015) e LATOUR (2012). O projeto está em andamento e os resultados preliminares 

indicam que os alunos estão motivados e produzem textos mais convincentes, além de 

mais coerentes e coesos. Fazendo usos das tecnologias da informação, está em curso a 

produção de ferramentas educativas sobre ecologia humana e ecoética, tendo como inspi-

ração a Carta da Terra.

Leitura e produção de textos 

no curso da Educação Física: 

Uma proposta inovativa

PALAVRAS CHAVE:

Ecologia humana. Educação Física. 

Ensino superior. Tecnologia da informação. 

Ecoética.

RESUMO

Leitura e produção textual são atividades interativas e complexas de produção de sentidos, 

que representam desafios sérios para os alunos de camadas populares que entram nas 

universidades brasileiras. O conhecimento sobre o tema a ser abordado, a criatividade e a 

habilidade na utilização dos recursos da língua contribuem para uma redação eficiente. O 

foco de nosso trabalho nos últimos 09 anos é o ensino de leitura e produção textual para 

alunos da educação física, na graduação, numa IES – Instituição de Ensino Superior, priva-

da, da Zona Oeste da Cidade do Rio de Janeiro. Nos últimos cinco anos, usamos em nossas 

aulas as temáticas da ecoética e da ecologia humana e social. Constatamos que ementas 

orientadas para apontar ocorrências linguísticas nos textos lidos não conseguiam atingir 

o objetivo de tornar os alunos produtores de textos eficazes, e que a diferença entre os 

universos conceptuais dos textos de professores e dos alunos constitua obstáculo para 

desenvolver a escrita. Estas constatações provocaram um olhar crítico e uma orientação 

inovativa sobre as práticas de leitura e produção textual que até então desenvolvíamos. Os 

estudantes que fazem parte desta pesquisa são alunos da já referida IES. A proposta é de 

leitura e interação com textos sobre o tema ecoética, para que os alunos ampliem o conhe-

cimento sobre o assunto, escrevam sobre a temática e marquem sua identidade nos textos 

produzidos, valorizando o poder das ideias que têm. O pressuposto é que podem mudar o 
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donde el hombre está eyectado). Todo ello para desvelar un proceso de evolución cultural 

que nos habla acerca del hombre, donde el deporte no debe contribuir al olvido del ser, sino 

a su afirmación. Finalmente, desde la antropología filosófica, analizamos el significado que 

tienen las pruebas atléticas que se realizan en un estadio de atletismo para comprender 

que es el hombre quien les da sentido y significado, donde el deporte es un modo de ser 

del “dasein” muy particular en su relación con el mundo. Todo ello lo abordamos desde 

dos niveles de análisis consecutivos: 1) analizando el significado existencial que aportan 

al estudio del hombre los principales agones del estadio (carreras, saltos y lanzamientos), 

y 2) analizando los valores ínsitos a la naturaleza de estas pruebas (meta, límites, métrica, 

disciplina). Como conclusión, entendemos que puesto que es el hombre quien da sentido 

al mundo, no podemos comprender las pruebas atléticas fuera de su significado antropo-

lógico y existencial.

Viage existencial al anillo: 

Significado antropofilosófico

del estadio olímpico

PALAVRAS CHAVE:

Atletismo. Valores. Ontología. Fenomenología.

RESUMO

En el presente artículo, reflexionamos acerca del significado antropofilosófico del deporte, 

tomando como foco de estudio el deporte del atletismo que se realiza en una pista olímpica. 

Para ello, el método que utilizamos consiste en la combinación de tres perspectivas filosó-

ficas de forma complementaria: la duda metódica cartesiana; la fenomenología husserlia-

na; y la ontología heideggeriana. Para ello, procedemos de la siguiente forma: a) partimos 

de la duda cartesiana como duda metódica, y de la interioridad del hombre, haciéndonos 

dudar de nuestros propios sentidos a la hora de valorar las hazañas deportivas y su difi-

cultad (desde una perspectiva sujeto-objeto), pudiendo así entender el significado de las 

distintas modalidades atléticas, poniendo en tela de juicio el relativismo de tales activida-

des; b) a continuación, desde una comprensión del hombre como ser arrojado hacia afuera, 

ponemos entre paréntesis los datos provenientes del sentido común (desde una perspec-

tiva sujeto-mundo donde el hombre está arrojado), en virtud de los cuales normalizamos 

acciones excepcionales que han perdido su utilidad y perspectiva, debido a que son consi-

derados exclusivamente como fenómenos, ya que la conciencia humana es intencional y 

va más allá de sí misma; c) por último, nos adentraremos en el significado ontológico de 

las pruebas atléticas ante los desafíos del espacio y el tiempo heideggerianos, intentando 

comprender el “dasein” como un homo deportivus (desde una perspectiva sujeto-mundo 
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deportiva, tenemos que, de una manera estructuralmente pragmatista, vemos la bondad 

de una acción deportiva representada en sus éxitos y sus récords –al menos el periodismo 

deportivo hace un constante alarde de ello –o, peor todavía, en el hecho de ganar a toda 

costa y no sólo ganar, sino complacerse en la derrota del “adversario” de una forma un 

tanto presuntuosa. Por tanto, acogerse a un modelo pragmatista tiene varias consecuen-

cias de muy poco valor educativo como que el juego limpio es implausible; y otras dos con-

secuencias dirigidas hacia la experiencia de logro en el deporte que están entrelazadas: 

primero, la satisfacción disminuye en tanto que la única motivación del deportista suele 

ser obtener aquellas consecuencias visiblemente satisfactorias a los ojos de la sociedad 

y, segundo, que la competitividad puede derivar en un peligroso juego de suma cero, como 

diría Simon e, incluso que, siguiendo a Kojève, “los seres humanos arriesgarán su propia 

vida biológica con tal de satisfacer su deseo no biológico” –el deseo de reconocimiento. El 

argumento que utilizaremos para apoyar esta idea es la llamada que realizaron algunos 

filósofos (Anscombe, Murdoch, Williams, etc.) a los teóricos de la moral para recordar que 

nuestra psicología (las emociones de manera especial) nos acompaña en nuestras accio-

nes y decisiones. Con ello, tenemos el objetivo de persuadir sobre la pérdida de satisfac-

ción o logro existente cuando se separan, por ejemplo, los éxitos exteriores obtenidos y la 

manera de haberlos conseguido.

Modelo pragmatista 

vs. modelo "ascético": 

Consecuencias éticas 

en la aplicación al deporte

PALAVRAS CHAVE:

Pragmatismo. Logro. Modernidad. 

Auto-superación. Competitividad.

RESUMO

En este trabajo trataré de exponer la pugna existente entre dos modelos predominantes de 

la actualidad en lo que a la concepción del deporte se refiere: el modelo pragmatista y el mo-

delo “ascético”. Analizaré brevemente los presupuestos de ambos para defender, finalmente, 

el segundo modelo proveniente de Frankl como más adecuado tanto para la educación ética 

e integral de la persona que practica deporte como para fomentar la experiencia de logro, 

experiencia que forma parte de la vida ética entendida como la búsqueda de la vida lograda. 

Nuestro punto de partida es que la concepción de la vida lograda no puede desestimar ni 

el aspecto subjetivo (afinidades, gustos, pasiones) ni el objetivo (bienes y capacidades). 

No obstante, la dialéctica filosófica que aparece en la modernidad sumada a las premisas 

de la revolución científica inician un quiebre entre ambos aspectos devaluando cada uno 

de ellos. Otra forma de decirlo es que ha habido una separación teórica y práctica entre 

el hecho y el valor, entre las razones y la motivación, entre lo público y lo privado, entre 

la interioridad y la conducta, etc. Por tanto, si como decía Murdoch “las reglas públicas 

determinan ahora lo que es cierto”, y sólo justificamos la satisfacción deportiva en los 

éxitos alcanzados de una forma “objetiva” o si sólo estamos motivados por los beneficios 

y consecuencias que trae la práctica deportiva, es muy probable que una dimensión vital 

de la misma se pierda. Aplicando las consecuencias de la filosofía moderna a la actualidad 
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nos permita melhor explorar nosso diálogo com o ambiente. Além de ampliar os estudos 

acerca da espacialidade e temporalidade, esta discussão permite pensarmos sobre mo-

dos diferentes e excitantes de habitarmos o mundo. O modo como as crianças habitam, 

exploram e interagem com ambientes onde há a presença de elementos da natureza são 

paradigmáticos para pensarmos autonomia, independência e comprometimento ativo do 

ser humano com o ambiente.

O brincar espontâneo 

na natureza – Tempo, 

espaço e imaginação

PALAVRAS CHAVE:

Brincar. Imaginação. Espacialidade. 

Temporalidade. Fenomenologia.

RESUMO

Este trabalho explora a experiência humana de espaço, tempo e imaginação tendo como 

ponto de referência o modo como crianças interagem com a natureza pelo brincar espon-

tâneo. Jogos e brincadeiras nos permitem reconhecer uma experiência que não está rela-

cionada ao tempo cronológico ou ao espaço geométrico, mas à provocação da experiência 

imaginativa. Esta experiência é analisada à luz das noções de temporalidade e espaciali-

dade presentes em Merleau-Ponty e da noção de imaginação poética presente em Gaston 

Bachelard. Merleau-Ponty descreve o caráter vivido do tempo relacionado à nossa espa-

cialidade. Habitamos espaço e tempo. A substância oferecida pela natureza provoca nossa 

imaginação poética, conceito bachelardiano que subsidia sua fenomenologia da imagem. 

Estas questões são percebidas e tematizadas a partir da observação de crianças brincan-

do em diferentes ambientes naturais no Brasil. As análises foram realizadas a partir de 

vídeos produzidos que sublinham a forte relação entre as crianças e o mundo, levando em 

conta as provocações ambientais e os desafios oferecidos. Nota-se a presença de risco e 

instabilidade no diálogo com os elementos e com os outros. Mas, diante do brincar espon-

tâneo, é a imaginação que dialoga com os desafios e é a ação espontânea condutora do 

modo como as crianças habitam tempo e espaço. Estas experiências podem nos ensinar 

um modo de interrogar e olhar para o mundo. Requerem uma sensibilidade peculiar que 

AUTORAS:

Soraia Chung Saura 1

Ana Cristina Zimmermann 1

1 Departamento de Pedagogia 
do Movimento do Corpo Humano / Escola 
de Educação Física e Esporte – EEFE
Universidade de São Paulo / USP, Brasil

Correspondência: Soraia Chung Saura. soraiacs@usp.br.



561  —  RPCD 16 (S2.R)

que dão sentido à análise, escolhemos um esporte coletivo e outro individual, quais sejam, 

basquete em cadeiras de rodas e atletismo. O primeiro por sua dimensão de jogo, mais pre-

sente em relação a eventos individuais, e por ser altamente performático; com o segundo, 

com foco na prova de salto em distância, tentamos analisar a profunda simbiose entre os 

atletas e suas próteses. As duas manifestações apontam uma presença muito marcante do 

aparato técnico que parece pretender dominar, disciplinar e potencializar o corpo deficien-

te, produzindo a possibilidade de uma estética do esporte paralímpico. Por fim apontamos 

elementos que oferecem novas discussões sobre o fenômeno, e como tal discussão pode 

proporcionar uma análise do tempo contemporâneo.

Esporte paralímpico:

Inclusão difícil, incorporação 

tecnológica, corpos competitivos

PALAVRAS CHAVE:

Esporte paralímpico. Estética. 

Incorporação tecnológica.

RESUMO

A ideia de potência corporal parece ser uma constante nos tempos contemporâneos, mate-

rializando-se em mais saúde, mais beleza, mais desempenho, em geral. O esporte é uma de 

suas marcas privilegiadas. Se nem sempre é fácil pensar em corpos normativos no esporte 

olímpico, dada a diversidade que vemos desfilar nos Jogos em distintas modalidades, a per-

gunta se amplia quando nos debruçamos sobre o paralimpismo. Não são muitos os estudos 

sobre estética do esporte que se ocupam dos corpos vistos como “anormais”. Neste traba-

lho, dedicamo-nos ao tema buscando nos corpos paralímpicos a possibilidade de expressões 

estéticas. Nosso diálogo central é com a noção de uma estética da presença (Gumbrecht), 

de onde operamos, em especial, com o conceito de fascínios. Para isso destacamos dois 

dos sete fascínios apontados por Gumbrecht, que nos parecem os mais importantes para o 

objeto em tela. O primeiro seria a beleza presente nos corpos dos paratletas, que realizam 

feitos pouco comuns se comparados aos não paratletas – mas deficientes – e que, moldados 

pelo treinamento, tornam-se capazes de performances graciosas. No segundo, analisamos o 

esporte paralímpico tomando em conta, essencialmente, as diferenças técnicas e de incor-

poração tecnológica (próteses, cadeiras de rodas etc.) que ele comporta, diferenciando-se 

da vida deficiente cotidiana e proporcionando, nas palavras Gumbrecht, segundo as interpre-

tamos, a fusão de elementos não humanos com o corpo atlético. Como situações exemplares 
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atividades e que Vergílio Ferreira perspicazmente constatou. Se a escrita cansa, esgota, o 

desporto também. Se é necessário uma recuperação de forças depois da escrita, no des-

porto é pronunciado o mesmo caminho: “e é então preciso que o tempo me recomponha na 

minha vitalidade como ao atleta depois de uma prova desportiva…” (CC IV, 172) pois para 

terminar alguns dos seus livros, aquando das indesejadas constipações e tosse, “precisava 

de «estar em forma», como se diz no desporto, para a parte final deste escrito e volume” 

(CC IV, 480). 

O desporto segundo a filosofia

de Vergílio Ferreira

PALAVRAS CHAVE:

Corpo. Desporto. Filosofia.

RESUMO

Historicamente, a palavra desport ou disport, era utilizada na Idade Média para designar 

distração, divertimento. Hodiernamente, o desporto ganhou contornos e mediatismo pe-

culiares, onde se assumiu, e continuar-se-á a afirmar, o fenómeno de maior magia deste e 

do século passado. Aos grandes autores literários, este fenómeno não se camuflou e não 

se fez passar despercebido, pelo que encontramos em muitas obras póstumas, o desporto 

como pano de fundo. Igualmente Vergílio Ferreira não se alheou a este fato e a sua escrita 

descreve episódios desportivos envoltos de um enredo fascinante e com soberba cientifici-

dade. Apesar de nunca ter sido um praticante federado e fervoroso de desporto, o próprio 

interesse existencialista pelo corpo, na esteira fenomenológica, levou-o a criar romances 

e ensaios onde este era o palco desaguador de todos os mistérios da divindade do Homem. 

Como sabemos, para ele o desporto girava unicamente à volta do seu clube de futebol, a 

Académica de Coimbra, “o resto pouco vai além de um espreguiçar-me pela manhã” (CC 

ns IV, 25). Também os percursos de bicicleta eram uma constante, descritos na diarística 

com uma mestria, que só quem experimenta e sente verdadeiramente o corpo, o pode 

fazer. Ou as caminhadas na Avenida de Roma! Entre a sua escrita e o desporto, há uma 

constante metaforização, uma comparação, que comprova a afinidade entre estas duas 
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gico y ético desde las bases de una propuesta hermenéutica del deporte. La hermenéutica 

del deporte no sólo trata de hacer frente a muchas de las ideas clásicas de la disciplina 

tales como el imperativo ético de la excelencia física. La hermenéutica deportiva también 

puede servir como alternativa crítica para explorar nuevas regiones ontológicas y éticas 

del deporte; especialmente desde el prisma novedoso de la interpretación de la facticidad 

constitutiva de la actividad deportiva. En definitiva, nuestra comunicación trata de presen-

tar no sólo las bases de una ética ascética del deporte a la luz de obras recientes como la 

de Sloterdijk. También trata de presentar algunas alternativas dignas de ser consideradas 

por sus posibilidades interpretativas y porque, a nuestro juicio, la hermenéutica del deporte 

puede convertirse en un espacio de movilidad ontológica y ética dentro de regiones inmóviles 

dentro de la filosofía del deporte. 

La ética ascética 

del deporte en Peter 

Sloterdijk y la contrapostura 

hermenéutica del deporte

PALAVRAS CHAVE:

Sloterdijk. Ascetismo. Deporte. Hermenéutica.

RESUMO

En la presente comunicación vamos a presentar lo que, a nuestro juicio, puede denominar-

se como una ética ascética del deporte a partir de la obra de Sloterdijk ¡Has de cambiar 

tu vida! Como veremos, nuestra intención no sólo pasa por presentar las bases de dicha 

propuesta ascética del deporte sino que, además, presentaremos una alternativa crítica a 

dicha visión ascética del deporte. Para ello, haremos uso de una emergente y propuesta 

en la disciplina como es la hermenéutica del deporte. Tal y como trataremos de demostrar, 

la obra de Sloterdijk presenta una propuesta tanto ontológica (la capacidad del hombre 

por superar sus limitaciones a través del training, el ejercicio y el esfuerzo) pero, también, 

de orden ético (la obligación moral de seguir el imperativo ascético de cambiar nuestras 

vidas a través de dicha capacidad óntica del ejercicio). Como veremos, Sloterdijk toma 

como ejemplo al deportista o atleta de la antigua Grecia como paradigma del esfuerzo, la 

ejercitación física y metal y, también, del ansia de superación de sus propios límites. Al hilo 

de la propuesta ascética del deporte presentada por Sloterdijk, nosotros trataremos de 

mostrar no sólo las fuentes y bases filosóficas de dicha ética ascética del deporte sino que, 

también, trataremos de presentar algunas objeciones de orden crítico, a la luz de otros tra-

bajos presentados recientemente en la filosofía del deporte. Nos referimos, especialmente, 

a los trabajos que Francisco Javier López Frías y Xavier Gimeno Monfort han presentado 

en los últimos meses, y en los que se despliegan una serie de objeciones de orden ontoló-
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"De corpo e alma na avenida":

O corpo no carnaval carioca

PALAVRAS CHAVE:

Corpo. Carnaval. Escolas de samba.

RESUMO

Esta pesquisa buscou investigar o significado do corpo no carnaval atual do Rio de Ja-

neiro, em específico, no desfile das escolas de samba. Tal pesquisa, centrada numa pers-

pectiva sociológica, é relevante para a Educação Física, uma vez que aponta subsídios 

para a compreensão dos sentidos da transmutação dos papéis assumidos pelo corpo na 

história do carnaval carioca. O carnaval, enquanto festa popular, caótica, barroca, sempre 

nos impressiona e, apesar deste ritmo frenético e caótico, apresenta uma dimensão ritua-

lística e fortemente padronizada. Assim é o carnaval carioca, uma grande festa permeada 

por intensa rivalidade, em que o trabalho, o talento e a energia de milhares de pessoas se 

consomem em alguns dias e horas de intensa e memorável experiência corporal. O prota-

gonista dessa festa é o corpo humano. No carnaval o folião utiliza-se de seu corpo para dar 

produzir um texto repleto de corpos de personagens que compõem seu discurso corporal. 

Um momento dedicado ao culto à beleza do corpo, principalmente o feminino, à alegria e à 

diversão sem meios termos. A pesquisa parte de uma análise histórico-cultural da natureza 

espetacular do desfile das escolas de samba no carnaval carioca, identificando os signifi-

cados do corpo nesta evolução. Corpo e o carnaval estão intimamente inter-relacionados. 

Apesar de ser um evento local, o carnaval carioca é “levado” a todo o Brasil e, atualmente, 
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El big data y los cambios

en el deporte

PALAVRAS CHAVE:

Sloterdijk. Ascetismo. Deporte. Hermenéutica.

RESUMO

La revolución que la capacidad que, el big data, la tecnología ofrece de recabar, almace-

nar y analizar datos relativos al juego, las estrategias, el rendimiento físico de jugadores, 

etc. está suponiendo un cambio drástico el mundo del deporte -como también en otros 

ambitos: economía, política, etc. Piénsese por ejemplo que con las modernas cámaras se 

pueden recoger millones de datos en un partido que después son procesados por poten-

tes ordenadores bajo los patrones suministrados por programas creados expresamente 

para manejar y relacionar aquellos. Así se han hecho famosos programas como Big Data 

Analytics que fue utilizado por la selección alemana en el pasado Mundial de Brasil. Dado 

que la selección alemana se alzó brillantemente con el título es legítimo elucubrar si ese 

éxito se debe en parte a Big Data Analytics. En el presento trabajo pretendo ofrecer un 

panorama de los distintos usos de del big data en el deporte (monitorización de jugadores, 

estrategias, penalties y otras aplicaciones) para a continuación analizar las ventajas (capaci-

dad explicativa, perfectibilidad) y desventajas (imprecisión, superfluidad e irrelevancia) que 

puede ofrecer al deporte en general.
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Una ética de la ciencia 

ficción del deporte: 

El future del dopaje

PALAVRAS CHAVE:

Tecnología. Deporte. Mejora humana. 

Ciencia ficción. Ética.

RESUMO

Siguiendo la sugerencia de Nick Bostrom y Julian Savulescu de concebir el debate ético 

en torno a la mejora humana como una ética de la ciencia ficción, este trabajo se propone 

llevar a cabo una ética de la ciencia ficción del deporte. Para ello, parte de la ciencia fic-

ción con el fin de identificar y anticipar las repercusiones éticas del uso de las técnicas de 

dopaje del futuro. Estas nuevas técnicas de dopaje, que en otro lugar he denominado como 

“dopaje del siglo XXI”, se basan en el uso de biotecnologías (como los implantes tecnológi-

cos y la modificación genética) para mejorar radicalmente la naturaleza de los deportistas. 

Al igual que en el caso de Bostrom y Savulescu, lo ficcional es sólo el punto de partida de 

la ética de la ciencia ficción. La meta es separar la ciencia de la ficción y quedarnos con la 

primera. Con ello, nos centramos tanto en aquello que la ciencia es capaz de hacer a día de 

hoy (y a corto plazo), como en la identificación de los principios normativos clave para eva-

luar el impacto de la aplicación de la tecnología. Esta reflexión resulta clave para mantener 

el elemento propiamente humano que nos define como seres humanos y que da sentido a 

prácticas sociales como el deporte. En nuestro caso, dos serán los principios normativos 

clave: el reconocimiento mutuo, entendido a través de la obra de Axel Honneth, y las capa-

cidades humanas que hacen posible que el deporte tenga sentido para nosotros en tanto 

que, siguiendo a Bernard Suits, un intento voluntario de superar obstáculos innecesarios. 
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transmitido para o mundo, via televisão. Para muitos, geograficamente distantes do sam-

bódromo, o carnaval é um momento de estirar-se diante da televisão e vislumbrar o maior 

espetáculo da terra, lotado de gente salpicada de purpurina, plumas, paetês e lantejoulas. 

Para tantos outros, o carnaval é a oportunidade de colocar o “corpo em forma” através de 

muita “malhação”, modificar a alimentação e aumentar o estoque de preservativos. Há-

bitos que possivelmente serão abandonados após o carnaval. É o carnaval, o tempo de 

oportunidades. Oportunidade de brilhar, se mostrar de fato! Oportunidade de conseguir o 

tão sonhado contrato com alguma revista masculina. É, ainda, a oportunidade de protestar. 

Surgiram diversas composições de protestos, como “E por falar em saudade” com seu 

inesquecível refrão “tem bumbum de fora pra chuchu... qualquer dia é todo mundo nu”, de-

nunciando o nudismo cada vez mais presente nos desfiles. Foi necessário reinventar-se. As 

escolas de samba contornaram as dificuldades financeiras oriundas, inicialmente pela falta 

de recursos públicos e posteriormente recursos do “jogo do bicho”. Nas últimas décadas as 

mesmas se mercantilizaram, o que trouxe novos sentido e novos significados para o corpo. A 

figura do sambista foi subjugada à modelos impostos pela televisão que detém o controle do 

festival. Corpos sarados, esculturados, fabricados de fato, se tornaram referenciais. O corpo, 

de “brincante”, assume o papel de “vitrine”. Nesta perspectiva o carnaval exalta a vitória do 

“merchandising”. E, nós, vamos acreditando que a felicidade está ao alcance da mão, ma-

lhando sempre às vésperas do carnaval e dourando o corpo no calor do verão carioca en-

quanto que no copo, brilhante e refrescante, nos saciamos de cerveja nesse calor tropical. 
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um roteiro argumentativo que explora o especial papel da educação física e a relevância da 

corporeidade na educação da sensibilidade estético-ética dos alunos no seu percurso esco-

lar. Nas conclusões deste roteiro foram particularmente enfatizados quatro elementos com 

potencialidade estético-ética que contribuem para uma estético-ética do desporto recupera-

dora da unidade da experiência processo-produto no desporto. Esses elementos, que podem 

ser transportados do desporto para a vida no caminho do florescimento humano, foram a 

vulnerabilidade, a afetividade, a identidade e a competição.

Educação Física: 

Elementos de uma educação 

estético-ética

PALAVRAS CHAVE:

Desporto. Educação Física. Estética. 

Ética. Estetico-ética.

RESUMO

A investigação no contexto da filosofia do desporto adota, tradicionalmente, abordagens à 

estética e à ética separadas, distintas e marcadamente diferenciadas e independentes, sen-

do dada preponderância, por norma, aos trabalhos do âmbito da ética, que em volume mar-

cam uma presença consideravelmente superior nas principais revistas internacionais deste 

campo de estudo (Torres, 2012). Estando o potencial pedagógico estético e ético do desporto 

amplamente descrito na literatura, e procurando na nossa abordagem evitar o erro separa-

tista de tratamento da estética e da ética (Eaton, 2001), o objetivo deste estudo prende-se 

com a discussão de alguns dos elementos estéticos do desporto que requerem referenciais 

éticos e vice-versa, procurando as zonas de entrecruzamento e interinfluência destes âmbi-

tos numa abordagem estético-ética da educação física, que lhe pode conferir um inovador e 

diferenciado potencial pedagógico (Gagliardini Graça e Lacerda, 2012). Para a persecução 

deste objetivo, o itinerário metodológico integrou a recolha, análise e discussão, a partir de 

uma perspetiva hermenêutica e fenomenológica, dos discursos contidos em entrevistas se-

miestruturadas de caráter exploratório, realizadas a um grupo de estudo que compreendeu 

dezanove professores/investigadores nas áreas da estética, da ética, do desporto e da edu-

cação física. A discussão e triangulação entre conteúdo proveniente das entrevistas com as 

reflexões já disponíveis sobre a temática na literatura permitiu-nos obter como resultado 
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ele caminham lado a lado. Começa a ser premente uma reflexão, mais de cariz humanista 

e menos tecnicista, acerca do desporto, do homem e da vida. Intentaremos levar a cabo 

esta tarefa, abrindo o coração à poesia, seu esplendor e verdade; à filosofia, seu logos e 

veleidade; e à utopia, tendo como linha orientadora a seguinte afirmação de Paulo Freire 

(1992, p. 10): “prescindir da esperança na luta para melhorar o mundo, como se a luta se 

pudesse reduzir a atos calculados apenas, à pura cientificidade, é frívola ilusão”. E a nossa 

abertura à esperança comanda a vontade de nos transcendermos e aspirarmos a uma 

outra realidade existencial, que nos aproxima do pensamento de Fernando Savater (2011, 

p. 65) “e queremos também ser tratados como seres humanos, porque a humanidade é 

algo que depende em boa medida do que fazemos uns com os outros”. Levamos dentro de 

nós este ensinamento, na certeza de que é a ação lhana e plena que nos caracteriza como 

humanos. Posto isto, só nos resta fazer frente a tudo o que nos tolhe e reduz, sob pena de 

nos rendermos à imbecilidade e mediocridade que se entranha no sangue por comodismo, 

por ignorância ou mesmo por uma jactância sertaneja e falaz.

Para um desporto centrado

no humanismo

PALAVRAS CHAVE:

Desporto. Utopia. Humanismo. 

Dignidade humana.

RESUMO

Está na hora de nos tornarmos mais humanos. De afastarmos de nós a ânsia desmedida de 

poder, de vaidade, de reconhecimento bacoco e perverso. Está na hora de nos despojarmos 

de tudo o que não nos faz falta e de abrimos os braços à humildade, à solidariedade, ao hu-

manismo. Cremos tal como Teixeira de Pascoaes (1993, p. 49) que “cada homem é poten-

cialmente humanidade”. Por tanto, o que aqui nos une, nesta ágora do desporto e da vida, 

é a vontade de sublimação do homem nas suas mais diversas vertentes, conhecimentos e 

aceções. A dignidade humana deve ser sempre o nosso principal propósito, o nosso eleva-

do preceito, a nossa intensa preocupação. Por isso a nossa palavra não cai no repouso do 

tinteiro, pelo contrário, a nossa palavra é encantamento e devoção. Ela toma forma através 

da pena que a ilumina e vai deslizando sobre as trevas da borra que a demência do mundo 

representa. A nossa palavra não se esconde do mundo. Não faz vénias à mentira e não se 

subjuga perante a miséria. Ela luta. É. Ama. Leva dentro de si uma manhã de primavera a 

latejar – límpida, clara, transparente. Sem mácula. Por isso com ela nos sentimos ousados 

e inspirados. E com ela percorreremos este nosso ensejo com o intuito de dar a conhecer 

a nossa inquietação perante a falta de humanismo que se vai entranhando, sorrateira e 

intensamente, na alma humana e que se estende por toda a parte. O desporto parece não 

escapar a este desígnio. Estamos olvidados da sua real intenção e dos valores que com 
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observa. Assim, a busca da união vívida e genuína dos valores ético e estético na vida do 

ser, tendo a alegria de se superar e vencer os desafios sejam eles transitórios ou constan-

tes, ampliando também sua visão de capacidades e possiblidades, como expressado no 

conceito Homo Disciplinatus. O presente trabalho resulta dum projecto de doutoramento 

que se encontra na sua fase inicial. Nesta pesquisa objetiva-se identificar e compreender 

o valor ético e estético do Kung-Fu tradicional, evidenciando as potencialidades desta arte 

marcial como veículo de educação ético-estética dos praticantes. No que se refere à meto-

dologia, esta inscreve-se no paradigma qualitativo. Prevê-se realizar uma revisão sistemá-

tica da literatura, que permitirá esboçar o estado da arte nesta matéria. O suporte teórico 

será ainda fundamental para a construção de uma entrevista semiestruturada a realizar 

a peritos em artes marciais. Projecta-se, deste modo, uma abordagem fenomenológica e 

hermenêutica. Por meio desta apresentação espera-se recolher o contributo informado e 

esclarecido dos investigadores em filosofia do desporto, com vista ao aprofundamento e 

robustecimento deste projecto de doutoramento.

O valor educativo do Kung-Fu

à luz da ética e estética

PALAVRAS CHAVE:

Ética. Estética. Kung-Fu. Arte Marcial. 

 Valores Educacionais.

RESUMO

As artes marciais são algumas das práticas desportivas mais antigas da humanidade. Por 

meio delas é possível aprender muito mais que apenas métodos defensivos, mas tam-

bém história, cultura e hábitos de povos, meios de promoção da saúde e qualidade de vida, 

formas de lazer, práticas de competição desportiva e valores educacionais. Uma das ar-

tes marciais mais antigas e famosas do mundo é popularmente conhecida como Kung-Fu, 

sendo um símbolo sólido da cultura corporal, marcial, histórica, artística e representante 

do ethos chinês. Valorizando as atitudes cotidianas, os Mestres e Professores, membros 

mais altos da hierarquia no Kung-Fu, buscam ser exemplos vivos aos seus subordinados, 

tanto técnica quanto moralmente. Tais ensinamentos cultivam o comportamento ético e 

estético do ser humano. Na ética, nota-se a busca do controle do ego humano afastando-

-se de conflitos intra e interpessoais, o estímulo às capacidades volitivas reflexivas cen-

tradas na civilidade e moral e a gratidão aos antepassados e ancestrais que colaboraram 

com a transmissão de tudo que já foi vivido e estudado até então. Já na estética, a prática 

incessante pela melhoria interna e externa do ser, buscando a harmonia, a solidificação da 

força de vontade superando as adversidades impostas na vida, focando a qualidade técnica 

mais elevada, perseguindo através de sua expressão constante a transcendência para algo 

superior e belo, atingindo o virtuosismo em suas ações tocando e contaminando quem o 
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sino como un derecho subjetivo de las personas. La respuesta a esa pregunta es lo que se 

buscará establecer en esta comunicación, en donde a partir del reconocimiento constitu-

cional (artículo 4º, último párrafo) del derecho a la práctica del deporte en México el 12 de 

octubre de 2011, tal parece que la ecuación ha cambiado, con lo que la práctica del depor-

te ha dejado de ser sólo un objeto de regulación para convertirse en un derecho que tiene 

toda persona. Eso significa que buscaré establecer, a partir de desarrollos previos que he 

propuesto en relación a cuál es su contenido esencial como derecho humano, a quién se le 

reconoce, qué limitaciones admite, cómo se manifiesta, las garantías o recursos efectivos 

para su protección y cuáles pueden ser las consecuencias de su violación; cuál está siendo 

su impacto, cuál es la relación que tiene con el derecho a la educación y salud, así como 

si su reconocimiento como derecho humano ha o está transformando su entendimiento. 

Si bien este ejercicio se desarrollará en gran medida a partir del texto constitucional me-

xicano, se buscará dar respuestas que sean aplicables a toda norma jurídica vinculante 

que reconozca en idéntica o de similar manera a la que se hace en México a la práctica del 

deporte como un derecho humano. 

¿La prática del deporte 

un derecho humano 

en México?

PALAVRAS CHAVE:

Justicia deportiva. Constitución. 

Derecho humano. Práctica del deporte.

RESUMO

La práctica del deporte ha sido reconocida como derecho humano a nivel internacional en 

al menos dos documentos de gran importancia en el ámbito deportivo: el artículo primero 

de la Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte aprobada en el seno de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura – [t]odo ser 

humano tiene el derecho fundamental de acceder a la educación física y al deporte, que 

son indispensables para el pleno desarrollo de su personalidad–; así como en el principio 4 

de la Carta Olímpica aprobada por el Comité Olímpico Internacional –[l]a práctica depor-

tiva es un derecho humano. Sin embargo, ninguno de esos dos documentos tiene la fuerza 

jurídica de un tratado y, por tanto, dicho reconocimiento como derecho humano es más 

bien de tipo político o moral, que de estricta naturaleza jurídica obligatoria. Ello ha tenido 

como consecuencia que el deporte sea considerado y desarrollado como una política pú-

blica, como un medio para el desarrollo de algunos otros objetivos políticos, sociales, eco-

nómicos y/o culturales, así como un área de la actividad humana en la cual deben aplicarse 

y estar presentes muchos de los que históricamente han sido reconocidos como derechos 

humanos y otros valores éticos de la sociedad. Pero ¿qué pasa cuando la práctica del de-

porte es reconocida como derecho humano en una Constitución? Ya no como una actividad 

que se debe promover, impulsar, financiar o regular por parte de los órganos del Estado, 
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levam dentro de si o entendimento de agir ética e virtuosamente aquando da relação com 

o atleta. No entender de Agostinho da Silva (1944) um mestre não é mestre quando evita ir 

de coração aberto ao encontro dos homens. As relações de confiança nascem com base no 

respeito, na lealdade e na nobreza de carácter. Ser mestre implica ser humano, ser exem-

plo de rigor, serenidade, humanidade e compreensão. Sabe-se que o futebol é vivido a uma 

velocidade estonteante. Parece não existir tempo para discutir estas questões de natureza 

ética. O que realmente importa é o resultado, não se pensando na importância do processo 

e do planeamento rigoroso e a longo prazo. O ganhar a todo o custo parece ser o lema do 

momento. Caímos irremediavelmente na era do vazio de que nos fala Lipovetsky (1989). 

Está na hora de mudar o estado das coisas e de apostar definitivamente numa formação 

mais efetiva para treinadores, onde estas questões de cariz mais pedagógico e ético sejam 

tratadas com a relevância que merecem. Não nos podemos esquecer que um profissional 

excelente reúne em toda a sua plenitude a excelência da essência humana com a exce-

lência da essência profissional/conhecimento. Só assim é possível pensar, sentir e viver o 

futebol com autenticidade e sentido. 

Do compromisso ético

do teinador de Futebol

PALAVRAS CHAVE:

Treinador. Compromisso. Ética. Excelência.

RESUMO

É cada vez mais importante fazer referência à postura ética do treinador de futebol, tanto 

dentro como fora do campo. A sua presença deve educar, respeitar e responsabilizar-se 

pelo homem que está em cada atleta, compreendendo as suas fraquezas, aspirações e 

desilusões. Um treinador deve pautar-se por uma cultura de exigência e perfectibilidade, 

respeitando sempre as formas morais, espirituais e corporais do seu atleta. O seu labor 

não passa somente pela visão do modelo de jogo que quer implementar; pela ministração 

dos programas, das técnicas e das táticas exploradas no treino; o seu ideal deve também 

adentrar-se pelo campo da partilha, do compromisso, da justiça e do respeito na formação 

de homens autónomos e participativos. Por isso, o treinador é um pedagogo no momento 

em leva dentro de si o cuidado, o comprometimento e a disponibilidade. O treino é na sua 

essência uma relação pedagógica: uma relação de labor, cumplicidade e disciplina. É o 

diálogo do/no treino que fomenta a prática desportiva preocupada, plena, proba e que no 

entender de Jorge Bento (2004, p. 147): “não pode deixar de ser presidido por ideais peda-

gógicos, tais como a formação, desenvolvimento e autonomia dos atletas. E isto exige do 

treinador um apurado sentido de responsabilidade e de fidelidade a tais ideais”. Sabe-se 

que esta sensibilidade que inspira o atleta a conhecer-se e a ser sempre mais e melhor 

dentro do campo, não é uma qualidade universal a todos os treinadores, já que muitos não 
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vive a criança são refletidos nos livros que são a base para a sociedade adulta na qual 

está incluída”. No âmbito brasileiro, pode afirmar-se que as pesquisas que identificam os 

livros infantis e o quadro teórico que discute a Ética e o Esporte no contexto da Educação 

Física ainda são considerados incipientes. Diante do exposto, os objetivos deste texto são: 

(a) identificar os livros de literatura infantil relacionados à Educação Física e ao Esporte 

publicados no Brasil cujo enfoque seja a Ética; (b) tematizar os assuntos e os conteúdos 

destas obras com os blocos de ensino da Educação Física. Para esta tematização, serão 

utilizadas as atividades propostas no livro Ética e valores: métodos para um ensino trans-

versal (Puig, 1999). Os livros foram identificados e obtidos mediante consulta ao Banco 

de Livros Infantis em Educação Física e Esporte no Brasil. Somente as obras que apre-

sentaram o Enfoque da Ética foram analisadas. Este enfoque foi retirado de um modelo 

heurístico, criado para análise de livros de literatura infantil. No referido modelo a Ética é 

compreendida como uma categoria mais ampla, que inclui noções de lealdade a uma equi-

pe e aos companheiros, alteridade, dilemas morais, saber perder e ganhar, não trapacear 

em uma competição esportiva, a rejeição às substâncias proibidas (doping), role playing, 

role model, educação para o desenvolvimento e a paz, além da não violência, ou outras no-

ções relacionadas aos valores ético-morais. Pouco mais de 20 livros infantis (com algumas 

histórias repetidas) foram recuperados. Seus assuntos e conteúdos são diversos, abordam 

desde tópicos como o futebol até conteúdos mais específicos, como, por exemplo, as lutas, 

o fair-play e o bullying.

A ética na literatura infantil 

relacionada à Educação Física 

e ao esporte: Identificação, 

análise e tematização de obras 

publicadas no Brasil

PALAVRAS CHAVE:
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RESUMO

No discurso social a Ética é um dos temas recorrentes quando se aborda o Esporte e suas 

manifestações. Não obstante, as relações e reflexões estabelecidas são limitadas, super-

ficiais e, muitas vezes, desprovidas de materialidade, aplicabilidade e utilidade na prática 

pedagógica da Educação Física. Estabelecer a Ética como um dos conteúdos balizadores 

no âmbito escolar é tarefa pendente e premente no âmbito da Educação Física. Como pro-

piciar, por exemplo, que alunos e alunas dos anos iniciais tenham contato com esta discus-

são de uma maneira mais suave e utilizando um recurso mais lúdico? Existem materiais 

didáticos e paradidáticos que possibilitam este tipo de reflexão? Como realizar este tipo de 

abordagem utilizando o Esporte e as demais manifestações da Cultura Corporal de Movi-

mento? A “ausência de materiais” é, decerto, o discurso adotado pelo professorado. Como 

bem recordam Mosquera González, Lera Navarro e Sánchez Pato (2000, p. 96, tradução 

nossa), “não é fácil realizar uma seleção de materiais didáticos e recursos que nos permi-

tam trabalhar na linha da educação para a não violência”. Os referidos autores mencionam, 

ainda, seis livros de literatura infantil publicados na Espanha, sendo metade com temática 

relacionada à Educação Física e ao Esporte. Portanto, as obras infantis se apresentam 

como material factível de ser utilizado em um contexto de Educação Física. Como bem 

destaca Sarto (1994, p. 66, tradução nossa), “os valores que afetam a sociedade em que 
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