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Resumo 

 
Diversos autores têm vindo a debruçar-se sobre a relação entre 

Desporto e Estética, desenvolvendo estudos e realçando o potencial estético 

do Desporto, afirmando que qualquer actividade pode ser perspectivada do 

ponto de vista estético (Best, 1988a, 1988b; Marques, 1993; Arnold, 1997; 

Lovisolo, 1997; Lacerda, 2002a). 

A televisão tem contribuído muito para o aumento da apreciação 

estética do desporto. A sua evolução, tanto a nível de qualidade de imagem 

como das novas tecnologias que utiliza, favoreceu um olhar mais atento, 

novas leituras do fenómeno desportivo e uma maior cumplicidade entre o 

espectador que assiste na comodidade da sua casa e o próprio espectáculo. 

O objectivo central deste estudo é verificar se há tendência para uma 

mudança de opinião relativamente à apreciação estética do desporto devido 

à influência de imagens desportivas veiculadas pelos meios de comunicação. 

Pretendemos investigar a possibilidade dos meios de comunicação 

influenciarem a apreciação estética do desporto através das imagens 

constantemente utilizadas, e em alguns casos manipuladas. Procuraremos 

estudar a Estética do Desporto e a apreciação estética por intermédio de dois 

olhares distintos, os que se inserem no mundo desportivo e os que se 

inserem no mundo da comunicação e das imagens. Como tal, a amostra foi 

constituída por dois grupos, um de estudantes de Ciências do Desporto e 

outro de estudantes de Som e Imagem. Recorremos à aplicação de um 

questionário para a recolha de informação da opinião dos dois grupos em 

estudo, em dois momentos temporais distintos, e à aplicação de um filme 

com imagens desportivas.  

Dos principais resultados e conclusões evidencia-se que ambos os 

grupos reconhecem valor estético a um grupo diferenciado de desportos, 

neste caso concreto, a doze modalidades desportivas. Os resultados 

demonstraram que os desportos categorizados de formais, tais como a 

patinagem artística, a ginástica, a natação sincronizada e os saltos para a 

água são mais valorizadas por ambos os grupos.. Os resultados permitiram 

ainda apurar que ambos os grupos consideram que os meios de 
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comunicação em geral, e a televisão em particular, determinam a sua 

apreciação estética global dos desportos. Por último, observámos que a 

projecção de imagens momentâneas não é suficiente para alterar 

significativamente a valorização estética atribuída pelos grupos aos objectos 

desportivos introduzidos. 

 

Palavras-chave: ESTÉTICA, DESPORTO, APRECIAÇÃO ESTÉTICA, MEIOS DE 

COMUNICAÇÃO SOCIAL 



 

 
 

1. Introdução 
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A Estética é um dos temas cada vez mais presentes no nosso 

quotidiano. Como não poderia deixar de ser, o Desporto também começou a 

ser influenciado por esta temática que vai, cada vez mais, sendo alvo de 

estudo e curiosidade. No desporto podemos reconhecer qualidades que nos 

permitem caracterizá-lo como uma actividade estética. A observação do 

desenrolar de um jogo, da actuação de um desportista suscita-nos, por um 

lado, experiências de prazer e de agrado, ou também de frustração, podendo 

as sensações variar da valência positiva até à negativa. São variadíssimos os 

autores que o afirmam, considerando que qualquer actividade pode ser 

perspectivada do ponto de vista estético (Best, 1988a; Marques, 1993; 

Arnold, 1997; Lovisolo, 1997; Lacerda, 2002a). Tal como outros objectos e 

actividades, também o desporto pode ser apreciado numa perspectiva 

diferente daquela que apenas o remete à sua utilidade, tornando-se por isso 

indutor de experiências estéticas e de juízos de gosto/estéticos.  

Tal como o estudo da estética, também o estudo dos meios de 

comunicação, das suas funções e efeitos não é recente. No entanto, de 

acordo com Sfez (1991), nunca na história do mundo se falou tanto de 

comunicação. Esta invade todos os campos, desde o sector das relações 

humanas, nos meios políticos, na própria imprensa, no campo do audiovisual, 

na publicidade, nas editoras, na esfera religiosa, nas psicoterapias individuais 

e de grupo, nas ciências exactas, nas ciências cognitivas, entre outras.  

Vivemos num mundo em que os meios de comunicação são 

omnipresentes. Como sabemos, cada vez mais pessoas dedicam o seu 

tempo a ver televisão, a ler jornais e revistas, a ouvir música (UNESCO, 1982 

cit. por Lousada, 2004; Pinto, 2002) e a navegar na internet. Estamos perante 

um abundância de imagens, de palavras, e de sons de grande poder. Alguns 

autores afirmam que os meios de comunicação são essenciais (Giddens, 

1997; Masterman, 1985 cit. por Oliveira, Vieira e Palma, 1997), no entanto 

outros há que afirmam que apenas se interessam pelo aspecto financeiro 

(Giddens, 1997).  

Nos dias de hoje, a televisão constitui-se como o mais poderoso meio 

de comunicação social, contribuído significativamente para o aumento da 

apreciação estética do desporto. A sua evolução, tanto a nível de qualidade 
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de imagem como das novas tecnologias que utiliza, favoreceu um olhar mais 

atento, novas leituras do fenómeno desportivo e uma maior cumplicidade 

entre o espectador que assiste na comodidade da sua casa e o próprio 

espectáculo. Assiste-se a uma valorização de vários aspectos resultante da 

melhoria do enquadramento técnico devido a uma utilização cada vez maior 

do número de câmaras envolvidas na captação de imagens, melhoria da 

captação de som ambiente, conhecimento cada vez mais aprofundado dos 

aspectos técnicos e tácticos característicos das modalidades por parte dos 

comentadores e pelos efeitos especiais utilizados (Lacerda, 2002c). 

 

A principal intenção deste estudo é verificar se há tendência para uma 

mudança de opinião relativamente à apreciação estética do desporto devido 

à observação de imagens desportivas por parte dos espectadores. 

Pretendemos investigar a possibilidade dos meios de comunicação 

influenciarem a apreciação estética do desporto através das imagens 

constantemente utilizadas e, em alguns casos, manipuladas. Procuraremos 

estudar a Estética do Desporto e a apreciação estética por intermédio de dois 

olhares distintos, os que se inserem no mundo desportivo e os que se 

inserem no mundo da comunicação e das imagens. Como tal, foram 

constituídos dois grupos, um de estudantes de Ciências do Desporto e outro 

de estudantes de Som e Imagem. 

Face à ausência de estudos que se tenham debruçado especificamente 

sobre esta temática, os objectivos do presente estudo são:  

- conhecer o valor estético atribuído a um grupo diferenciado de 

desportos por parte de observadores ligados ao mundo desportivo e 

observadores ligados ao mundo das imagens veiculadas pelos meios 

de comunicação; 

- conhecer a opinião dos observadores de Desporto relativamente à 

consciência que possuem quanto à influência das imagens 

desportivas veiculadas pela televisão, no processo de apreciação 

estética; 

- identificar alguma relação entre a atribuição de valor estético e o papel 

desempenhado pelos meios de comunicação, mais especificamente 

o papel das imagens televisivas como influenciadoras da opinião do 
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observador. Procuramos saber se a observação de imagens 

desportivas televisivas induz alguma influência imediata na opinião 

do espectador relativamente à atribuição de valor estético ao 

desporto. 

 

A formulação destes objectivos conduziu-nos à elaboração das 

seguintes hipóteses de trabalho: 

Hipótese 1 – os alunos de Desporto e os alunos de Som e Imagem, 

reconhecem valor estético a um conjunto diferenciado de modalidades 

desportivas; 

Hipótese 2 – os grupos em estudo possuem a convicção de que as 

imagens emitidas pelos meios de comunicação influenciam a sua apreciação 

estética do desporto; 

Hipótese 3 – a exposição a imagens televisivas sequenciadas num 

pequeno filme com suporte musical, realizado com o objectivo de 

desencadear uma experiência estética, induz um efeito imediato no 

observador, efeito esse que se repercute numa maior valorização estética 

dos desportos visualizados. 

 

A pertinência deste estudo situa-se na possibilidade de dar continuidade 

a estudos na Estética do Desporto e também em enveredar por novos 

caminhos, pois como dissemos anteriormente, não foram encontrados 

quaisquer trabalhos que relacionassem a estética e os meios de 

comunicação, temas tão presentes na nossa sociedade.  

 

O presente trabalho encontra-se estruturado em cinco capítulos. 

No primeiro capítulo é realizada uma revisão da literatura, encontrando-

se esta subdividida em duas partes. Na primeira parte é abordada a Estética, 

desde a experiência estética, apreciação estética até ao seu contributo para 

com o Desporto. A segunda parte está direccionada para os meios de 

comunicação, suas funções e efeitos. 

O segundo capítulo é constituído pelo enquadramento metodológico do 

estudo, mais precisamente a caracterização da amostra, instrumentos e 

procedimentos estatísticos utilizados na análise dos dados.  
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No capítulo três é realizada a apresentação dos resultados bem como a 

sua discussão e interpretação. 

Por último são apresentadas as conclusões obtidas por este estudo e as 

suas limitações. 



 

 

2. Revisão Bibliográfica 
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2.1 Estética 
 

“Ninguém que eu conheça se iludiu em definir Matemática 
e ninguém duvida da sua existência. Alguém tentou definir a vida, 

mas o sucesso do seu esforço foi sempre em vão: 
a vida existe igualmente. A Estética existe.” 

Paul Valery 
 

 

Etimologicamente, o termo Estética surge do uso substantivo do 

adjectivo grego aisthetike, que nos remete para a palavra grega aisthesis, 

que significa sensação e sentimento (Franzini, 1999, cit. por Lacerda, 2002a; 

Ferreira, Ximenez & Gottschalk, 1994 cit. por Lacerda, 1997; Herrerro, 1988). 

A este é por norma associado o conceito de beleza seguido de harmonia, 

plasticidade, amplitude, expressividade e emoção (Lacerda, 1997). 

As primeiras tentativas de definição de estética surgiram no século 

XVIII, mais precisamente em 1750 em pleno Iluminismo, através da edição do 

livro intitulado “Asthetica” de Alexander Baumgarten (Munro, 1962; Sauriau, 

1970; Suassuna, 1996, cit. por Lacerda, 2002a; Herrero, 1988; Bayer, 1993; 

Pombo, 1995). Baumgarten referia-se a um conjunto de objectos que 

possibilitavam mais do que outros atingir um tipo de experiência que 

designava por aisthèsis. Esses objectos tinham ainda a particularidade de se 

dirigirem quer aos sentidos quer ao entendimento, preenchendo o significado 

do conceito de beleza (Pombo, 1995). O termo foi assim criado por 

Baumgarten para nomear uma forma de apreensão da realidade (Lacerda, 

2002a), remetendo-nos para o âmbito da sensação, da sensibilidade e da 

imaginação (Bayer, 1993). 

Em épocas distintas da História da Humanidade, os valores estéticos 

estiveram associados tanto a valores morais como a valores políticos. No 

século XX a Estética iniciou a sua autonomização, mantendo-se ainda não 

completamente independente da Ética e da Filosofia (Marques e Gomes, 

1990).  

 

Herrero (1988) define Estética como sendo a reflexão filosófica sobre 

certos objectos artísticos e naturais, que provocam em nós juízos peculiares 
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de beleza, sublimidade e fealdade, de acordo com sentimentos próprios e 

individuais. Esta reflexão é portanto algo exclusivo, que caracteriza cada ser 

na sua individualidade. 

Ao conceito de Estética é normalmente associado o conceito de beleza, 

harmonia, plasticidade, expressividade, emoção. No entanto, o uso da 

palavra belo deixou de ser autoritário, visto que a Estética limita-se a dizer 

como alguém considera belo certo objecto ou acontecimento, ou seja, como 

encontram nele satisfação (Dufrenne, 1976, cit. por Lacerda, 1997). 

Por sua vez, Beardsley e Hospers (1990, cit. por Lacerda, 2002a) 

afirmam que Estética é o ramo da Filosofia que se encarrega de analisar os 

conceitos e resolver os problemas que se colocam quando apreciamos 

objectos estéticos, constituindo-se como objectos estéticos todos os objectos 

da experiência estética. Do ponto de vista dos autores, os objectos estéticos 

são aqueles em torno dos quais se emitem juízos, examinando assim a 

Estética os conceitos de valor estético e de experiência estética.  

Segundo Pombo (1995), a Estética deve ser entendida como uma 

ciência autónoma que tem como objectivo descrever o mundo dos valores 

estéticos, que não são valores do objecto real.  

Na maioria das vezes, a Estética é confundida e associada somente à 

Arte. No entanto, há que distinguir Estética de Arte. Enquanto que a Arte é 

uma prática, a Estética é uma reflexão sobre essa prática e sobre as suas 

obras (Souriau, 1990, cit. por Lacerda, 2002a). Levinson (2003) acrescenta 

ainda que a Arte é um veículo de expressão ou comunicação, especialmente 

de estados de espírito. De acordo com Lacerda (1997), a Estética 

contemporânea acompanha a Arte mas não a pretende orientar. A mesma 

autora refere que não se observa mais uma relação autoritária entre Estética 

e Arte, mas sim uma Estética que promove uma multiplicação e conjunção de 

pluralidades de perspectivas da Arte. 

Herrero (1988) diz-nos que a Estética estuda a Beleza e a Arte, 

estabelecendo uma profunda relação de interdependência entre ambas mas 

não confundindo os dois conceitos. Quantas vezes não somos confrontados 

com peças de arte que não gostamos, tendo a tendência de as adjectivar de 

desproporcionadas, feias, indecentes, o que nos leva a concluir que a 

associação dos dois termos não é nem será a mais correcta. 
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Para Pita (1995, cit. por Pita, 1999), existe uma diferença entre uma 

obra de arte e um objecto estético, residindo esta na possibilidade da obra de 

arte poder ser considerada uma coisa vulgar mas também um objecto 

estético. Ou seja, para que uma obra de arte seja considerada objecto 

estético é necessário haver uma apreciação estética. É necessário que esse 

objecto nos afecte os sentidos, nos faça fixar de tal forma a atenção nele que 

apenas a sua forma se desenhe no nosso pensamento. Mas um qualquer 

objecto é passível de contemplação estética, basta que o sujeito que o 

observa adopte uma atitude de apreciação estética (Pombo, 1995).  

Como pudemos verificar, a Estética não existe no abstracto, revelando-

se a partir das percepções de uma certa realidade e mediada por 

variadíssimos factores, tais como a cultura e o conhecimento que se tem de 

determinado assunto. Tendo a cultura um carácter diversificado e 

circunstancial, o enquadramento da Estética em regras únicas e gerais é 

inviabilizado (Martins, 1999).  

Apesar das várias definições, surgeridas por diversos autores, todas 

elas convergem para aspectos semelhantes tais como (Lacerda, 2002a; 

2002c): 

• Sensorialidade e sensibilidade, ou seja, percepção e sentimento; 

• Existência de uma atitude diversa da atitude prática, cognitiva ou 

moral, atitude que se caracteriza fundamentalmente pela sua 

natureza desinteressada e que conduz a uma apreciação ou 

julgamento; 

• Estes aspectos confluem para a possibilidade de perante diferentes 

objectos ou actividades, o sujeito ser capaz de viver uma experiência 

estética. Esta caracteriza-se, genericamente, pela sua dimensão não 

utilitária e simultaneamente pela fruição, pelo prazer, resultantes da 

interacção do sujeito com o objecto. 

 

Ligada ao conceito de Estética encontramos a noção de experiência 

estética. Segundo Pita (1999), a presença, a representação e o sentimento 

são as categorias para a compreensibilidade desta experiência. O mesmo 

autor afirma que “a experiência estética não é uma experiência entre outras 

experiências possíveis mas a experiência na sua maior radicalidade” (p. 141).  
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De acordo com Pombo (1995), a experiência estética promove outras 

formas de interpretação do mundo, possibilitando percepções só acessíveis 

através dessa mesma experiência. A mesma autora afirma ainda que se trata 

de uma mera reacção orgânica a determinado universo de sensações, “um 

relâmpago, um golpe no peito, um estremecimento, uma respiração profunda, 

uma agitação, um calafrio na medula, lágrimas nos olhos (...) para não falar 

de milhares de sintomas impossíveis de designar: é o que podemos sentir no 

momento em que a beleza nos excita” (Plazaola, 1973, cit. por Pombo, 1995, 

p. 338). Trata-se portanto de uma experiência em que os sentidos atingem 

um particular apogeu, ou ainda nas palavras de Dufrenne (1953, cit. por 

Pombo, 1995), trata-se da “plenitude de ser sensível” (p. 339). 

A experiência estética implica a individualidade da apreensão e da 

contemplação dessa mesma experiência (Pombo, 1995). Tal como vimos em 

Herrero (1988), este tipo de experiência é algo exclusivo, próprio, que o 

sujeito vivencia de um modo singular. Este tipo de experiência leva-nos a 

tecer juízos estéticos sobre os objectos em causa, ou seja, a emitir um juízo 

com base naquilo que se sente. De uma forma geral, o juízo estético indica 

um juízo emitido baseado no que se sente e não naquilo que é susceptível de 

ser completamente motivado por uma explicação lógica. Este tipo de juízo é 

interpretado em termos de gosto, sentido humano que é transferido para o 

mundo valorativo das obras de arte e da natureza, na medida em que estas 

suscitam prazer ou desprazer nos indivíduos (Morais, s.d.).  

Não se trata de um juízo de conhecimento, pois visa resultados de 

ordem sensitiva e não cognitiva. Como tal, a realidade do objecto não é em si 

importante, pois o que promove o prazer ou desprazer é a pura 

representação desse mesmo objecto (Pombo, 1995). Podemos então ser 

levados a fornecer atributos a partir dos juízos estéticos, tais como sublime, 

pitoresco, grotesco, entre outras. Estes atributos denominam-se por 

categorias estéticas (Carchia e D’Angelo, 1999).  

No início do século XX, Dessoir (s.d., cit. por Carchia e D’Angelo, 1999) 

distingue seis formas estéticas fundamentais: o sublime, o trágico, o belo, o 

feio, o bonito e o cómico, tendo entrado apenas em uso a expressão 

categorias estéticas em finais do século XIX em França, através de V. Basch 

(sd, cit. por Carchia e D’Angelo, 1999). Em 1926, Ch. Lalo identificou nove 
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categorias estéticas principais: belo, sublime, espiritual, grandioso, trágico, 

cómico, gracioso, dramático e humorístico (Carchia e D’Angelo, 1999).  

As categorias estéticas assumem uma importância e uma extensão 

muito diversa em épocas históricas diferentes, pelo que muitas dessas 

categorias parecem de escasso ou nulo préstimo para a compreensão da 

arte contemporânea (ibid.). 

 

Associada igualmente à Estética encontramos a noção de percepção 

estética. Através desta, o observador terá acesso a uma experiência que lhe 

proporcionará agrado e prazer. É extremamente difícil indicar univocamente 

os traços que definem a percepção estética.  

Percepção é o modo como se processa a interpretação dos 

variadíssimos estímulos a que estamos sujeitos, que são registados no 

cérebro por mecanismos dos sentidos. No entanto, a percepção está 

impregnada de experiências passadas, pelo que integra outros fenómenos 

como a formação de conceitos e a significação A possibilidade da percepção 

ser uma operação que consiste em utilizar a informação para sugerir e 

averiguar hipóteses, justifica a competência do sistema visual em fazer uso 

da informação não verbal e ir além do que lhe é fornecido pelos sentidos 

(Chaves, Lima e Vasconcelos, 1993).  

De acordo com os mesmos autores, os processos de percepção visual 

têm como base um código que é elaborado através da interacção entre 

estímulos de um determinado campo e os esquemas perceptivos adquiridos 

por aprendizagem. Os estímulos são organizados segundo linhas de 

tendência naturais que podem ser relacionadas com a função integradora, 

organizadora e simplificadora do cérebro. 

Na percepção estética o objecto necessita do espectador/observador 

para se realizar, ligando-se, por um lado, à subjectividade do criador e por 

outro à subjectividade do espectador/observador ao qual solicita a sua 

percepção. A apreciação estética dirige-se aos objectos artísticos, àqueles 

que forçam e captam a nossa atenção (Pombo, 1995). Mas não só a objectos 

artísticos, pois tal como afirma Genette (1997, cit. por Lacerda, 2002a), 

determinados objectos que não são obras de arte podem suscitar da mesma 
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forma uma reacção estética eventualmente ainda mais intensa, como é o 

caso do Desporto. 

 

2.2 Estética e Desporto 
 
De acordo com Marques (2000, p. 15), “o desporto é uma emanação do 

corpo”. Bento (1998) refere que no desporto pode-se cultivar a beleza das 

formas de acção livres da pressão utilitarista do dia-a-dia. 

Podemos afirmar que o desporto é uma micro-sociedade onde são 

reflectidos os valores da sociedade.  

Martins (1999) diz-nos que qualquer consideração referente ao 

fenómeno desportivo implica que se reconheça inicialmente como uma 

componente social que comporta as determinantes culturais da sociedade no 

qual está inserido e a que se apresenta condicionado em termos históricos. 

Poderíamos ficar a discorrer sobre a definição de desporto de 

variadíssimos autores mas, no entanto, este trabalho não se restringe a essa 

temática, pelo que não nos iremos alargar sobre esse assunto.  

Se recuarmos ao ano de 1896, ano do nascimento dos Jogos Olímpicos 

da Era Moderna, constatamos que foi Pierre de Coubertin que reafirmou no 

âmbito desportivo dos finais do século XIX a relação entre Estética e 

Desporto (Martins, 1999). Na sua obra “Pedagogia Desportiva” de 1913, 

Coubertin afirma que o desporto deve ser entendido como um produtor de 

arte e ocasião de arte, não deixando qualquer espaço para dúvida 

relativamente à sua opinião sobre a associação entre Estética e Desporto 

(ibid). 

Diversos autores, tanto a nível nacional como internacional se têm vindo 

a debruçar sobre esta relação entre Desporto e Estética, desenvolvendo 

estudos e realçando o potencial estético do desporto, afirmando que a 

actividade desportiva pode ser perspectivada do ponto de vista estético (Best, 

1988a, 1988b; Marques, 1993; Arnold, 1997; Lovisolo, 1997; Lacerda, 

2002a). 

De acordo com Lacerda (2002c), a Estética é um dos possíveis 

antídotos no combate ao negativismo desportivo que se vive hoje em dia. A 

sociedade em que vivemos encontra-se numa crise de valores, 
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representando a estética a abertura a variadas e novas possibilidades de 

fruição da actividade desportiva. 

A caracterização do desporto como fenómeno estético manifestou-se 

inicialmente através do reconhecimento de qualidades estéticas no gesto 

desportivo e no corpo do atleta (Baitsch et al, 1974, cit. por Martins, 1999). 

Best (1988a) também partilha da mesma opinião. Para este autor, todos os 

desportos podem ser classificados sob um ponto de vista estético, mas 

apenas certas modalidades fazem da estética um dos seus aspectos 

centrais. Também para o autor português Cunha e Silva (1999), todos os 

desportos são potenciais portadores de qualidades estéticas, sendo o 

movimento corporal do desportista uma mais-valia estética para o desporto.  

Aspin (1974, cit. por Osterhoudt, 1991) é da opinião que desde que 

desporto e estética sejam definidos como formas intrínsecas de observar ou 

compreender os acontecimentos, o desporto pode ser qualificado como um 

tipo de actividade que demonstra qualidades estéticas e ascende aos 

padrões estéticos mais elevados. 

Witt (1982, cit. por Marques, 1993) é da opinião que quanto maior for o 

grau de subjectividade na avaliação das performances de um desporto mais 

aumentam as possibilidades de este ser incluído nos desportos estéticos 

junto do senso comum. Afirma ainda que o mundo do desporto é repleto de 

valores estéticos (entre outros), mas devido à subjectividade da apreciação 

estética originam-se dificuldades em determinar as qualidades estéticas 

específicas de cada desporto (Witt, 1989). Para Takács (1989), o valor 

estético do desporto e a sua beleza decorrem da expressão da liberdade do 

homem (no sentido filosófico) qualidade que, sendo comum a todos os 

desportos, implicaria que todos possuíssem valor estético.  

Por seu lado, Aspin (1974, cit. por Marques, 1993) afirma que o valor 

estético de um desporto é tanto maior quanto mais elevada for a expressão 

do seu rendimento. 

Kuntz (1985) concorda igualmente que a estética também se aplica ao 

desporto, visto que é geralmente citada como respeitante às artes, podendo 

os atletas ser considerados um novo tipo de artistas e os acontecimentos 

desportivos julgados em concordância com padrões estéticos. O mesmo 

autor afirma que um espectador atento consegue sentir as qualidades 
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estéticas que o desporto transmite, estabelecendo-se uma comunicação 

silenciosa, de forma intencional ou não, entre executante e observador. O 

autor cita Elliot (sd, cit. por Kuntz, 1985), que atribui um carácter estético à 

actividade desportiva, afirmando que a cultura inclui todas as actividades e 

interesses característicos das pessoas. 

Também Lacerda (2002a) enfatiza o valor estético do desporto, 

evidenciando que é extremamente amplo o leque de desportos nos quais 

podem ser reconhecidas diferentes categorias estéticas. A autora chama 

ainda a atenção para os factores como o domínio técnico, a plástica do corpo 

na realização dos movimentos ou o morfótipo dos desportistas (entre outros), 

factores esses que se revelam de grande influência na apreciação estética do 

desporto.  

Podemos então concluir que a dimensão estética se encontra presente 

no desporto e que se torna necessário aprofundar o estudo da Estética do 

Desporto. Todos os desportos são potenciais portadores de qualidades 

estéticas, sendo geradores de emoções, vivências, recordações e momentos 

de grande valor estético (Marques, 1993). 

Para Lovisolo (1997), os desportos deveriam ser matéria-prima para 

discussão estética, para o entendimento da necessidade humana de Beleza 

e para despertar posições de respeito e admiração perante as variadas 

expressões do Belo. 

A Estética do Desporto radica e converge justamente na sua dimensão 

antropológica, tornando-se mais uma componente que permite diferenciar o 

desporto como um fenómeno cultural. Ela transmite ao desporto uma energia 

renovada, possibilitando que um acontecimento desportivo possa ser 

revisitado várias vezes, e em cada leitura revelar novas relações. Neste 

sentido, em muito têm contribuído as tecnologias televisivas. Há uma série de 

aspectos que se valorizam pela melhoria do enquadramento técnico, pelas 

inovações a nível da recolha de som, imagens e efeitos especiais (Lacerda, 

2002c).  

 

Não podemos deixar de salientar que a relação Desporto – Estética é 

ainda um pouco polémica, controversa, requer uma fundamentação 

adequada e tem muito por explorar (Lacerda, 2002b). No entanto, em países 
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do leste europeu, a Estética do Desporto é já considerada uma nova área 

científica, perfilando-se fundamentalmente a partir das exigências do 

desporto de rendimento (Marques e Gomes, 1990). Como disciplina 

científica, tem procurado ao longo do tempo alargar os seus campos de 

intervenção na investigação e formação. De acordo com Thierß e Schnabel 

(1986, cit. por Marques e Gomes, 1990, p. 222), a Estética do Desporto 

procura investigar: 

o “as qualidades estéticas especificas das manifestações da cultura 

física e do desporto; 

o as suas funções estéticas na sociedade; 

o as qualidades estéticas do corpo humano e dos seus movimentos 

nos diferentes modos e formas das acções desportivas; 

o as qualidades estéticas do treino e das competições desportivas; 

o as emoções estéticas das acções desportivas na sua dimensão 

espectáculo; 

o os reflexos das qualidades estéticas do desporto nas obras de arte e 

no pensamento estético; 

o os efeitos da cultura física e do desporto na consciência estética da 

sociedade”. 

Como podemos observar, a Estética do Desporto envolve um vasto 

campo de estudo, sendo importante identificar e procurar o tipo de 

componentes e características que podem ser observadas no desporto 

passíveis de serem consideradas qualidades estéticas (Godinho, 2004). 

Lowe (1977, cit. por Osterhoudt, 1991) refere que a Estética do 

Desporto funciona como uma expressão humana concreta em termos de 

qualidades estéticas sensitivas, tais como controlo, esforço, fluidez, graça, 

harmonia, alegria, equilíbrio, poder, precisão, proporção, ritmo, risco, 

velocidade, estratégia, força, simetria e unidade. Aspin (1983) adiciona ainda 

a este conjunto a criatividade e a imaginação.  

Kuntz (1985) num artigo dedicada à Ginástica e publicado na Sports 

Rules Encyclopedia, fez um levantamento das categorias consideradas como 

indicadoras de uma performance estética: agilidade, equilíbrio, força, 

elasticidade, ritmo, harmonia, proporcionalidade, elegância, facilidade, 

precisão e estilo. Mas para Witt (1989), mais importante do que a 
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classificação das qualidades estéticas é o reconhecimento de qualidades 

estéticas comuns. Este autor afirma que é possível determinar certos traços 

comuns, tais como o corpo humano e os seus movimentos submetidos à 

interferência do desporto. Um outro aspecto é a possibilidade dos desportos 

se constituírem como fonte de prazer estético.  

É evidente que tanto o desporto como a sociedade em geral podem 

perdurar sem a estética, mas o facto é que na sua presença tornam-se mais 

completos e mais ricos (Lacerda, 2002b). Neste campo existe ainda uma 

grande lacuna relativamente a pesquisas centradas na opinião de quem 

interage directamente com o desporto, ou seja, o atleta ou o espectador. 

Enquanto o atleta vive uma experiência estética na medida em que 

desempenha o movimento desportivo, o espectador observa e analisa esse 

acontecimento, tornando-se também ele construtor desse mesmo 

espectáculo e vivendo uma experiência estética (Vidal, 1999; Lacerda, 

2002b). Também Boxill (1988) afirma que são as qualidades estéticas do 

desporto que suscitam prazer tanto nos atletas como nos espectadores, 

sendo a resposta estética maior quanto maior for a sua compreensão e 

apreciação do conteúdo desportivo. Kupfer (1988) diz-nos que o observador 

desportivo vive uma experiência estética ao identificar e apreciar 

determinadas qualidades estéticas nas diferentes actividades desportivas. 

Martins (1996) complementa esta ideia, afirmando que a contemplação de 

um espectáculo desportivo não parece um acto passivo mas sim uma forma 

de fornecer ao espectador os dados necessários para que este formule juízos 

estéticos relativamente ao espectáculo que observa. Recorrendo a Aspin 

(1974, cit. por Lacerda, 2002a), podemos dizer que a estética subentende 

uma apreensão por parte do observador, existindo portanto nos olhos ou na 

experiência deste.  

A emoção que o espectador sente ao estar presente numa competição 

ou espectáculo desportivo, ao participar e viver esse mesmo acontecimento, 

é naturalmente de carácter estético (Lacerda, 2002a).  

Lacerda (2004), com base nas investigações de outros autores, que 

pretenderam caracterizar a natureza da experiência estética através da 

interacção com obras de arte, procurou adequar as quatro dimensões da 

experiência estética áquelas observadas pela acção do desporto. 
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Relativamente à dimensão perceptiva ou formal, a autora diz-nos que as 

infra-estruturas onde decorrem os espectáculos desportivos, os materiais, o 

vestuário e equipamentos favorecem em grande medida a estruturação da 

experiência estética. Esta foi considerada pela autora como “a porta de 

entrada para as outras dimensões. Se não for estimulada e cultivada, difícil 

se tornará o acesso às restantes dimensões” (p. 304). A dimensão 

emocional, como o nome indica, está relacionada com a esfera da 

sensibilidade, dos sentimentos e emoções desencadeadas pelo contacto com 

o desporto, podendo estes ser positivos ou negativos. a dimensão intelectual 

é relativa ao desporto enquanto instituição cultural, é composto por teoria e 

regulamentação, tem uma história, baseia-se em procedimentos técnicos e 

tácticos. Como tal, o conhecimento destes aspectos pelo observador facilita a 

experiência estética. No entanto, esta dimensão não se relaciona apenas 

com a quantidade de elementos compreendidos, mas também se pressupõe 

que a interacção desses mesmos elementos sejam de qualidade. Por último, 

a dimensão comunicativa, remete-nos para o diálogo entre o praticante e o 

observador. Esta comunicação que se observa transforma-se numa 

experiência multidimensional, integrando as dimensões perceptiva, emocional 

e intelectual (Lacerda, 2004). 

   

Lacerda (2002a) pretendeu estudar a tendência para a hierarquização 

de um conjunto diferenciado de desportos em função do seu valor estético. 

Foram poucos os desportos aos quais o grupo em estudo atribuiu reduzido 

ou nenhum valor estético, levando a autora a concluir que a Estética do 

Desporto se aplica a um variadíssimo leque de actividades desportivas.  

Kupfer (1988) defende que o desporto é um ritual estético do corpo, 

mas o simples facto de o observar não é suficiente para que haja apreciação 

estética, dependendo da forma como o observamos e a razão pela qual o 

fazemos. Este autor agrupa os desportos em três categorias: os desportos 

quantitativos/lineares, os desportos qualitativos/formais e os desportos 

competitivos. Os desportos quantitativos ou lineares são aqueles em que o 

espaço e/ou o tempo são fundamentais. Nestes, incluem-se desportos como 

o atletismo e a natação (Kupfer, 1988). Para o autor, o prazer que se sente 

quando se bate um record, quando se visualizam os progressos na 
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velocidade ou na força não constitui por si só um prazer estético. Admite, 

pelo contrário, que esta atitude desvia o olhar do espectador da performance 

propriamente dita, encorajando uma atitude anti-estética de contar e ordenar.  

De acordo com o mesmo autor, nos desportos qualitativos ou formais 

(ou ainda estilísticos) os atletas não têm necessidade de se preocuparem 

com o espaço percorrido ou o tempo gasto, centrando-se apenas na 

expressão corporal e no aspecto exterior da sua performance. A dificuldade 

dos elementos pode incrementar as qualidades estéticas dos movimentos, 

embora esta não seja avaliada do ponto de vista estético. Estes desportos 

necessitam de um julgamento estético por parte dos juízes, elementos 

essenciais e imprescindíveis, que julgam a aparência, o aspecto e a forma do 

movimento corporal (Kupfer, 1988). O autor inclui nesta categoria desportos 

como a patinagem artística, a ginástica ou os saltos para a água.  

Por último, os desportos considerados competitivos, são aqueles que o 

autor considera de índole social, nos quais a confrontação e a oposição os 

aproximam de certa forma da arte dramática. Ao contrário dos desportos 

lineares e dos formais, a oposição humana é essencial para a prestação, 

afirmando o autor que são encontros e desafios intra e inter-pessoas (Kupfer, 

1988). Tal como nos desportos lineares, a quantificação também é um 

aspecto importante nesta categoria de desportos, na medida em que a 

grande maioria têm um tempo limite de realização. Nesta categoria 

encontramos desportos como o futebol, o voleibol e o andebol, ou seja, jogos 

desportivos colectivos e também o ténis, a luta ou a esgrima (Lacerda, 

2002a).  

 

 

Como pudemos observar, o desporto encerra em si características que 

o elegem a actividade de carácter estético, na medida em que induz 

experiências de agrado e prazer no espectador que observa o movimento do 

corpo do atleta, o desfecho da jogada e até as frustrações ou júbilo dos 

atletas.    
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2.3 Os meios de comunicação social 

 
Os meios de comunicação são recebidos diariamente  

como hóspedes familiares em muitos lares e famílias.  

João Paulo II 
 

Nunca na história do mundo se falou tanto de comunicação. Esta invade 

todos os campos, desde o sector das relações humanas, nos meios políticos, 

na própria imprensa, no campo do audiovisual, na publicidade, nas editoras, 

na esfera religiosa, nas psicoterapias individuais e de grupo, nas ciências 

exactas, nas ciências cognitivas, entre outras (Sfez, 1991).  

Muitas vezes ouvimos falar de meios de comunicação social, media ou 

mass media. Pelo que pudemos apurar, todos estes termos representam o 

mesmo embora com expressões diferentes. Ao longo deste trabalho, iremos 

usar preferencialmente a expressão “meios de comunicação social”. 

Santos (1992) define comunicação como sendo “o transporte de ideias 

e emoções expressas através de um código. Ou seja, comunicar significa 

essencialmente transmitir sentidos, casuais ou intencionais, de um ponto 

para o outro” (p. 10). O autor não sabe localizar a origem da comunicação 

enquanto transmissão intencional, afirmando que os primeiros actos 

comunicativos foram gestos e expressões e que só mais tarde, de uma forma 

ainda misteriosa, é que apareceram as primeiras palavras.  

A comunicação tem como primeira função partilhar informações entre os 

interlocutores intervenientes no processo (Lousada, 2004).  

Para que se possa determinar a eficiência da comunicação num certo 

contexto é necessário ter em conta os valores desse mesmo contexto e a 

identidade do grupo, cuja posição está a ser estudada (Lasswell, 1948). 

Lousada (2004) refere ainda que a eficácia deste processo é tanto maior 

quanto mais ajustada aos destinatários for a mensagem. 

Poderá dizer-se que vivemos num mundo em que os meios de 

comunicação são omnipresentes. Cada vez mais pessoas dispendem o seu 

tempo a ver televisão, a ler jornais e revistas, a ouvir música (UNESCO, 1982 

cit. por Lousada, 2004; Pinto, 2002) e a navegar na internet. Estamos perante 

uma abundância de imagens, de palavras, e de sons de grande poder. 
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Os meios de comunicação social têm vindo a assumir um papel 

fundamental na representação social da realidade, alterando os tradicionais 

processos de produção de conhecimentos e de circulação da informação, 

promovendo novas formas de socialização e uma nova cultura (Oliveira, 

Vieira e Palma, 1997; Lousada, 2004). 

Giddens (1997) é da opinião que os meios de comunicação social são 

fundamentais às nossas vidas, fornecendo-nos muitos serviços de 

informação necessários e oportunidades de esclarecimento e entretenimento. 

Quando nos referimos aos meios de comunicação social, estamos a 

falar de “um sistema organizado de produção, circulação e recepção de 

mensagens, baseado em saberes e tecnologias apropriadas por profissionais 

específicos, assente numa dimensão institucional – empresarial e que 

desenvolve a sua acção num determinado contexto socioeconómico, cultural 

e político” (Rodrigues, s.d. cit. por Pinto, 2002, p. 33). Sarlin (1997) 

acrescenta que são meios de comunicação poderosos e amplamente 

divulgados e pelos quais a informação e o entretenimento são difundidos. 

Estes vendem mercadorias (mensagens) que as pessoas compram 

directamente (comprando um jornal, uma revista, um lugar no cinema) ou 

indirectamente (transmissão de programas). 

Os meios de comunicação social fornecem-nos uma ilusão de 

proximidade com o mundo que nos rodeia, mas todos somos conhecedores 

da discrepância que existe entre o que acontece todos os dias e o que é 

contado, sabemos que as palavras ou até uma fotografia podem distorcer a 

realidade (Sarlin, 1997). Esta distorção tem como objectivo prender a atenção 

do espectador ou leitor, impressioná-lo de alguma forma, tornando a imagem 

mais assustadora ou deslumbrante do que o é na realidade.  

Actualmente, os meios de comunicação social preocupam-se 

essencialmente com o lucro, sendo inflexíveis na procura de grandes 

audiências, tanto ao nível de jornais como televisão e publicidade. Giddens 

(1997) concorda com esta ideia, acrescentando que nos dias de hoje a 

televisão é “um grande negócio”, estando na grande parte dos países o 

Estado envolvido na sua administração. Como a sociedade se tornou 

desejosa de informação, esta foi alterada para um produto, ou seja, algo que 

pode ser comprado e vendido (Sarlin, 1997).  
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Do ponto de vista histórico, os meios impressos (jornais) têm um lugar 

solidamente constituído desde há mais de dois séculos, enquanto que o 

cinema só se tornou um fenómeno de massas nas primeiras décadas do 

século XX, a rádio nas décadas de 30 e 40 e a televisão nas décadas de 50 e 

60 do mesmo século. A internet surge em todo o seu esplendor na recta final 

do século XX (Pinto, 2002).  

Ao contrário dos outros meios de comunicação, o cinema foi o que 

ganhou mais audiência num mais curto espaço de tempo (Sarlin, 1997). No 

entanto, nos dias de hoje, a televisão constitui-se como o mais poderoso 

meio de comunicação social.  

Estes meios são já elementos inseparáveis da nossa forma de ver e 

interpretar a realidade (Oliveira, Vieira e Palma, 1997). Segundo Masterman 

(1985, cit. por Oliveira, Vieira e Palma, 1997), os meios de comunicação 

social são “importantes modeladores das nossas percepções e ideias (...) não 

só proporcionam informação acerca do mundo, como também modos do o 

ver e de o entender (...) assinalam o que é importante e o que é trivial, 

mediante o que ressaltam e o que ignoram, mediante o que silenciam ou 

omitem” (p. 17).  

Ferrés (1993, cit. por Oliveira, Viera e Palma, 1997) afirma ainda que 

ver televisão, nos países industrializados, se converteu na terceira actividade 

a que os adultos mais tempo dedicam, depois do trabalho e do sono, e a 

segunda a que mais tempo dedicam os estudantes, após o sono. Giddens 

(1997) acrescenta que, se se mantiverem as tendências actuais, cada criança 

nascida hoje quando chegar aos 18 anos terá passado mais tempo a ver 

televisão do que em qualquer outra actividade, à excepção de dormir. Sendo 

assim, os meios de comunicação têm completa consciência que são um 

canal privilegiado de transmissão de ideias e ideais, e que de uma forma 

rápida alcançam um enorme número leque de pessoas através das suas 

emissões.  

 

Visto este trabalho se debruçar mais especificamente sobre a influência 

da televisão e das imagens que nos fornece enquanto espectadores, 
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tentaremos incidir a nossa atenção mais sobre a televisão em detrimento dos 

outros meios de comunicação. 

A televisão nasceu da reunião de três descobertas: o principio da foto-

electricidade, a análise dos processos de composição e recomposição de 

fotografias através de linhas constituídas por pontos claros e escuros e a 

transmissão de ondas hertzianas para a transmissão de sinais eléctricos 

(Cruz, 2002).  

Só na Europa, 340 milhões de telespectadores dedicam duas horas por 

dia em média a ver televisão e, nos Estados Unidos, as crianças passam 

cerca de 40h semanais em frente do ecrã, ou seja, mais tempo do que na 

escola (Escórcio, 1996).  

Em Portugal, em 1955, estabeleceu-se a criação de uma sociedade 

anónima de responsabilidade limitada, denominada RTP (Radiotelevisão 

Portuguesa, SARL), criada em regime de concessão outorgada pelo Estado 

como serviço público. O segundo canal surgiu em 1978, embora só mais 

tarde com programação própria, enquanto canal alternativo. A televisão a 

cores só foi introduzida em 1980. A partir de 1986 era possível aceder a 

programas transmitidos por satélite, implantando-se por todo o território um 

grande número de antenas parabólicas, embora ainda sem regulamentação 

própria. O canal três, denominado por SIC (Sociedade Independente de 

Comunicação) iniciou as suas emissões no dia 6 de Outubro de 1992, 

surgindo em menos de um ano mais um canal, a TVI (Televisão 

Independente), a 20 de Fevereiro de 1993.  

Alguns autores (Tracey, 1998 cit. por Cruz, 2002) chegam mesmo a 

sugerir um percurso histórico para a televisão dos próximos cinquenta anos:  

- 2000-2020 – Televisão digital de alta definição e interactiva; 

- 2020-2050 – Completa interactividade; 

- a partir de 2050 – Holografia vídeo e realidade virtual. 

 

 

2.3.1 Funções dos meios de comunicação 

 
São diversas as funções que os meios de comunicação exercem na 

sociedade. 
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Segundo Cruz (2002), estas funções devem ser entendidas tendo em 

conta uma pluralidade de pontos de vista e de várias perspectivas para que 

haja um entendimento adequado: indivíduo versus sociedade, forma versus 

conteúdo, curto prazo versus longo prazo e esperado versus inesperado.  

São vários os autores que abordam esta temática, enunciando 

variadíssimas funções.   

Para Lasswell (1948) e Wright (s.d. cit. por Cruz, 2002) existem três 

funções: a vigilância do meio, a correlação das partes da sociedade (crítica, 

explicação e interpretação) e a transmissão da herança social. A função de 

vigilância do meio traduz-se no serviço prestado pelos meios de comunicação 

ao colectarem e difundirem notícias e informações necessárias ao 

funcionamento do sistema social. A segunda função, relacionada com a 

primeira, é a de fornecer explicações e interpretações que permitam aos 

sujeitos compreenderem e assimilarem as notícias difundidas. A última 

função, de transmissão da herança social, assume uma dupla vertente – 

pedagógica e de entretenimento. A vertente pedagógica diz respeito à 

educação, aumentando a coesão social e constituindo-se como um contínuo 

meio de socialização, permitindo o preenchimento do tempo de ócio, vertente 

de entretenimento, e cria a cultura de massas, através da exposição 

constante aos meios de comunicação. Quando falamos em cultura de 

massas estamos a referir-nos ao conjunto dos efeitos de ordem intelectual 

originados e difundidos, de uma forma directa ou indirecta, pelos meios de 

comunicação, observados no público que os utiliza em grande escala (Cruz, 

2002). O desporto, como facto social total, é um dos temas tratados na 

maioria dos canais, seja nos telejornais ou em transmissões em directo ou 

diferido.  

Stoetzel (1963, cit. por Cruz, 2002), por sua vez, enumera as funções 

de transmissão de informação, de favorecimento da inserção social, de 

distracção e preenchimento de tempos livres. Para além da transmissão das 

informações e de notícias aos indivíduos, os meios de comunicação 

despertam nestes interesse sobre as informações, estabelecendo uma 

relação entre o indivíduo e o mundo, essência e marco determinante da vida 

social (Cruz, 2002). 
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Herzog (1944, cit. por Cruz, 2002) enumera ainda uma outra função que 

está relacionada com o conhecimento de pormenores da vida íntima de 

personalidades públicas, criando uma presumível intimidade artificial que 

tende a tornar-se numa espécie de substituto das relações primárias 

gradualmente suavizadas pela sociedade de massas e pela diluição dos 

laços sociais. Por outro lado, as notícias relativas a escândalos, crimes ou 

assaltos permitem a libertação de tendências biológicas e/ou culturais 

abafadas pela vida em sociedade. Basta comprarmos um jornal, revista ou 

assistir a um telejornal para repararmos como estes utilizam aspectos da vida 

íntima de figuras públicas para terem mais lucros nas vendas ou nas 

audiências. Vejamos os casos das alegadas violações por jogadores de 

futebol, como por exemplo o internacional futebolista Cristiano Ronaldo, 

sendo este o caso mais recente. Muitas pessoas mudam radicalmente a sua 

opinião sobre estas figuras apenas pelo que lêem nas revistas e jornais ou 

vêem nos noticiários. Em muitos casos, estas notícias têm origem em boatos 

que são aproveitados sem dó nem piedade pelos meios de comunicação. 

Encontramos também o caso de pessoas que admiram em grande escala 

uma figura pública, tornando-se naquilo que normalmente se designa por “fã”. 

Em muitos casos, esta admiração torna-se de tal forma intensa, que o 

aspecto físico é copiado de forma a tornar-se o mais parecido possível com a 

pessoa em causa. Recuemos até ao Mundial de futebol de 2002 e aos 

penteados exibidos por Beckham e copiados pelos imensos fãs. Na página 

da Internet do Público encontrava-se o seguinte comentário do jornalista em 

relação ao jogador: “Marcou o penalti na vitória da Inglaterra sobre a 

Argentina, mas saiu do Oriente mais conhecido pelo corte de cabelo do que 

pelas exibições. Não é preciso dizer mais nada” (Silva, 2002).  

Por último, encontramos Morin (1962, cit. por Cruz, 2002), que indica 

uma função semelhante à de Herzog. Inicialmente o espectador projecta-se 

numa certa personagem, seguindo-se uma identificação psicanalítica, pois 

ainda que o espectador se identifique com certas personagens, estabelece 

igualmente uma diferenciação com as mesmas personagens que com ele 

não se confundem. O sujeito sabe conscientemente que não é o Rambo, nem 

o Stallone e que as experiências vividas na tela não são as suas e tem clara 

consciência desse facto (Cruz, 2002). No entanto, como sabemos, nem todas 
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as pessoas são capazes de fazer esta distinção, embora sejam casos de 

índole anormal.  

 

 

2.3.2 Efeitos dos meios de comunicação 
 

Os efeitos dos meios de comunicação são, actualmente, um objecto de 

estudo incontornável para todos os que encontram nestes novos meios 

tecnológicos de mediação simbólica das relações humanas um motivo de 

inquietação ou de mera curiosidade (Esteves, 2002). A maioria dos estudos 

preocupa-se essencialmente com as crianças, sendo os principais tópicos o 

impacto da televisão na propensão para o crime e violência, os efeitos da 

difusão de notícias e o papel da televisão na vida política (Giddens, 1997). 

Pinto (2002) é da opinião que nos centramos com demasiada 

frequência a dizer mal da influência dos meios de comunicação, dando 

reduzida atenção ao seu estudo, no que concerne ao lugar e significado que 

ocupam na vida pessoal e colectiva. 

Primeiramente, é necessário esclarecer a noção de efeitos da 

comunicação.  

Esteves (2002) diz-nos que estes efeitos são apenas (ou 

prioritariamente) efeitos de carácter sociológico, ou seja, “consequências dos 

processos de comunicação ao nível da vida colectiva e da organização das 

sociedades humanas” (p. 14). Em segundo lugar, o mesmo autor considera 

que a comunicação em causa se restringe aos chamados meios de 

comunicação de massa (sobre os quais se debruça o nosso trabalho), com 

especial atenção para aquela que se assume de carácter público, 

normalmente designada por comunicação social. 

De acordo com Gerbner (1980 cit. por Cruz, 2002), os efeitos são 

diferentes de sujeito para sujeito, na medida em que apresentam diferentes 

gostos e preferências, estando expostos a diversos conteúdos e meios de 

comunicação, embora influenciem a sociedade também na sua totalidade. As 

diferentes formas assumidas pelos meios de comunicação exercem uma 

influência determinante no seu conteúdo, pois este tem variado ao longo do 

tempo. Quando surge e se generaliza um novo meio de comunicação, 
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verifica-se uma especialização do mesmo em relação ao conteúdo, audiência 

e funções que exerce na sociedade onde está inserido.  

Uma determinada parte dos efeitos pode ser exercida de imediato mas 

também acontecem efeitos a longo prazo, através da acumulação de 

informação que é repetida constantemente (Gerbner, 1980 cit. por Cruz, 

2002). É o que acontece, por exemplo, nos anúncios publicitários. Os 

espectadores são constantemente bombardeados com anúncios de 

variadíssimas marcas e objectos. Actualmente é muito usual encontrarmos 

figuras do desporto a fazerem esses mesmos anúncios, de forma a tornarem 

mais credíveis as informações que transmitem e a captarem ainda mais a 

atenção dos espectadores. Tomemos por exemplo também os anúncios de 

algumas marcas desportivas (exemplo da Nike) e os jogadores de futebol que 

neles actuam. São anúncios em que os jogadores apresentam alguns dos 

seus dotes futebolísticos, melhorados em vários aspectos pelos efeitos 

especiais tão característicos nos dias de hoje. Somos levados a ficar presos 

em frente ao ecrã até ao fim do anúncio, maravilhados com tais imagens e 

manobras, ao ponto de ficarmos estupefactos a apreciar o mesmo anúncio 

vezes e vezes sem conta. 

O mesmo autor acrescenta ainda que os efeitos podem ser esperados 

mas o contrário também pode acontecer, verificando-se três tipos de 

reacções mais frequentes. A primeira verifica-se quando o indivíduo recebe 

uma informação que o impressiona e desliga a fonte através da qual está a 

receber a informação. Outro tipo de reacção pode ser designada por 

narcotização ou adormecimento, verificando-se quando o individuo é 

sucessivamente exposto a uma informação, de tal forma que esta provoca 

um adormecimento, entorpecimento e um estado de preguiça latente. Os 

estudos sobre este tipo de reacção são, por exemplo, os estudos sobre a 

violência. Por último, encontramos um comportamento característico, 

traduzido no comentário permanente dos programas e mensagens dos meios 

de comunicação social, por parte dos indivíduos mais expostos às 

comunicações. Estes indivíduos contam aos seus familiares e amigos o 

conteúdo dos programas que viram ou ouviram na televisão ou rádio ou 

comentam as notícias da imprensa.  



 

27 

As pesquisas sobre estes efeitos oscilaram entre considerar o seu 

poder maior ou mais limitado (Noelle-Neumann, 1983). Actualmente, a 

maioria dos investigadores é da opinião de que os meios de comunicação 

têm um efeito decisivo na concepção que as pessoas formam da realidade. 

De facto, quanto mais distantes estão as pessoas ou acontecimentos 

retratados em relação aos meios de comunicação que os reportam, maior é o 

interesse destas na sua cobertura e menor é a importância das atitudes pré 

estabelecidas. (ibid.). De acordo com Berelson e Steiner (1964 cit. por Noelle-

Neumenn, 1983), os efeitos dos meios de comunicação dependem sobretudo 

das características do público e menos do seu próprio conteúdo. Regra geral, 

um único tópico difundido pelos meios de comunicação produz um efeito 

fraco, pois apenas a acumulação de referências torna os efeitos poderosos.  

As pesquisas das últimas décadas evidenciaram que os meios de 

comunicação influenciam as atitudes, não tanto de uma forma directa e 

pessoal, mas no âmbito de um certo contexto, encarando as pessoas como 

seres sociais cujas ideias são formadas pelo seu ambiente social (Leclerc, 

1999).  

Pinto (2002) afirma que, segundo pesquisas efectuadas nos últimos 

cinquenta anos, os meios de comunicação social influenciam de uma forma 

cada vez mais visível o conjunto da vida social, a nível dos valores de 

referência, das atitudes face aos problemas e aos comportamentos 

individuais e colectivos. No entanto, mostram também que esses mesmos 

meios são de alguma forma reveladores das sociedades nas quais emergem 

e intervêm. Concluímos, portanto, que os meios de comunicação social 

configuram a vida individual e social, mas também são configurados por ela.  

 
As teorias sobre os efeitos dos meios de comunicação tiveram ao longo 

dos tempos um movimento oscilante. Inicialmente foi-lhes atribuído um 

grande poder manipulador, de seguida passam por uma fase intermédia na 

qual o poder de influência é redimensionado de diversas formas. Por fim, nos 

últimos anos, voltam a adoptar posições que atribuem aos meios de 

comunicação um efeito notável (Wolf, 1994, cit. por Mesquita, 2003). Por seu 

lado, Cruz (2002) afirma que desde o final do século passado até cerca dos 
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anos 40 do século XX se pensava que os meios de comunicação social 

exerciam efeitos poderosos e ilimitados sobre as audiências. As conclusões 

das pesquisas sobre o poder dos meios de comunicação desmentem a 

hipótese de que os efeitos sejam totais, ou seja, os efeitos da comunicação 

de massas não se exercem de uma forma total, directa e irreversível. Os 

dados recolhidos dão conta que existem diferentes tipos de efeitos: o reforço, 

a activação e a conversão. Apenas o último se adequa de alguma forma à 

teoria dos efeitos totais e irreversíveis, na medida em que corresponde a um 

poder ilimitado dos meios de comunicação. O reforço e a activação são a 

negação desse mesmo poder, reportando-se a comportamentos que já estão 

orientados antes de qualquer intervenção dos meios de comunicação. São 

precisamente estes últimos os mais observados, sendo os efeitos dos meios 

de comunicação afinal extremamente diminutos (Esteves, 2002). Verificou-se 

então que os seus efeitos eram selectivos e limitados. A partir dos anos 60 

considerou-se que os seus efeitos são apenas reduzidos e limitados.  

As várias conclusões surgidas ao longo dos anos são fruto dos meios 

de comunicação social serem dinâmicos, surgindo alterações que afectaram 

a sua forma e efeitos. O amplo desenvolvimento das técnicas de estudo e 

das metodologias das ciências sociais originaram também uma melhor 

identificação das variáveis que afectam o comportamento, no 

aperfeiçoamento das técnicas de recolha de dados, na realização de 

entrevistas e nos estudos de audiência, permitindo chegar a conclusões 

inevitavelmente diferentes (Cruz, 2002). 

 
 

2.3.3 Os meios de comunicação social e o desporto 
 

Para Rodrigues (1989), só há fenómeno desportivo porque há 

comunicação social, ou muito simplesmente, comunicação. Sem ela, os 

acontecimentos não chegariam ao grande público, ou então apenas seriam 

do conhecimento de sectores restritos. 

Hoje em dia é um dado adquirido que a actividade desportiva se 

assume como um fenómeno comercial (Vilas Boas, 2003). 
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O estudo da informação desportiva, concretamente a que é veiculada 

pelos programas desportivos televisivos, inscreve-se num quadro teórico 

geral que engloba não só a Sociologia das Comunicações de Massa como 

também todos os factores institucionais e legais, para além da Sociologia do 

Desporto, considerando o desporto como problema social, ou seja, alvo da 

abordagem sociológica (Quitéria, 1994). 

Muito do encanto do desporto para os espectadores baseia-se na 

habilidade de domínio dos meios de comunicação social, no entanto, muito 

pouco se sabe ainda sobre as relações entre a televisão e o desporto. 

Mesmo assim, estamos de acordo com Escórcio (1996) quando afirma que o 

desporto na televisão está prisioneiro do espectáculo. Baste (1983, cit. por 

Quitéria, 1994) afirma que, pondo em evidência a espectacularidade do 

desporto televisionado, através da escolha das reportagens e da importância 

que lhes dá, a televisão tem um papel cada vez mais decisivo no sucesso do 

desporto actual. Para este sucesso em muito tem contribuído a evolução das 

tecnologias utilizadas para a emissão e captação de imagens. 

O desporto afirma-se como um facto social total, como uma 

componente cultural das sociedades ditas civilizadas. Por um lado afirma-se 

pelo seu próprio valor formativo e factor de desenvolvimento técnico e 

científico e, por outro, pelo importantíssimo papel desempenhado pelos 

meios de comunicação social, no qual actuam todo o tipo de interesses 

(Quitéria, 1994). 

Novak (1985, cit. por Escórcio, 1996) acusa a televisão de distorcer e 

vulgarizar o desporto na medida em que o tornou num espectáculo banal em 

vez de um evento importante. Mas são sem dúvida os meios de comunicação 

social, nos quais se inclui a televisão, um aliado predilecto, que 

transformaram o desporto num fenómeno de massas, saindo dos estádios e 

dos pavilhões para chegar a milhões de telespectadores (Quitéria, 1994). No 

entanto, em muitos casos, a televisão toma partido por determinados 

desportos e acontecimentos desportivos. Num estudo realizado por Escórcio 

(1996) concluiu-se que de 1988 a 1989 o tempo total de emissão da área do 

desporto subiu, decrescendo significativamente até 1993. No último ano de 

estudo (1994) voltou a subir, não chegando no entanto aos valores 

alcançados em 1989. Entre 1988 e 1994, o futebol, os desportos 
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motorizados, o basquetebol, o atletismo, o andebol, o ténis e, em alternância 

pontual, o ciclismo, o voleibol e o hóquei em patins, foram as modalidades 

privilegiadas pelo operador público. De todos estes desportos, o futebol foi 

sem dúvida aquele com maior tempo de antena durante todos os anos. Em 

1994 o futebol dispôs de 35 533h de transmissão, ou seja, mais 122,2h do 

que o somatório dos tempos de emissão atribuídos às seis modalidades que 

se seguiram ao futebol em tempo de antena anual.  

Quitéria (1994) chegou à mesma conclusão relativamente à modalidade 

mais transmitida pela televisão – o futebol. As restantes modalidades tiveram 

uma importância relativamente menor. Observou ainda que, a alguns 

acontecimentos internacionais, mesmo que com pouco significado para o 

comum espectador (como por exemplo alguns desportos de inverno), foi 

concedida grande atenção. Da mesma opinião é Yapp (2000, cit. por Vilas 

Boas, 2003). Para este autor, o futebol como espectáculo atingiu o seu auge 

na década de setenta, tornando-se desde então no mais difundido jogo do 

mundo. Facilmente podemos constatar este aspecto na actualidade. Vejamos 

o caso dos jogos de futebol que são transmitidos todas as semanas na 

televisão e do tempo de antena que dispõem nos noticiários. 

Teixeira de Sousa (1986, cit. por Quitéria, 1994) conclui que os meios 

de comunicação social são hoje um poderoso aliado do desporto federado, 

mas revelam uma completa indiferença pelos demais sectores do desporto 

nacional. Embora seja dedicado espaço e tempo ao fenómeno desportivo, 

este caracteriza-se por uma clara predilecção pelos acontecimentos à escala 

nacional e internacional, merecendo apenas uma pequena minoria de 

modalidades honras de divulgação e de publicidade. Para Rodrigues, 

Dionísio e Neves (1982, cit. por Quitéria, 1994) este fenómeno encontra 

algumas explicações. Para além dos motivos comerciais ou mesmos 

políticos, a televisão favorece e vulgariza actividades físicas que se prestam 

mais do que outras a serem postas em imagem. A televisão privilegia jogos 

como o futebol, onde toda uma equipa participa e vários acontecimentos 

sucedem ao mesmo tempo. Mas se assim fosse, todos os desportos 

desportivos colectivos seriam privilegiados e não apenas o futebol. Se 

tomarmos o exemplo da ginástica, temos consciência que é uma modalidade 

que facilmente adquire espectacularidade nos seus movimentos harmoniosos 
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e graciosos muitas vezes acompanhados com música. Toda esta envolvência 

deveria fazer da ginástica um desporto de eleição das transmissões 

televisivas mas, como sabemos, isso não acontece.   

No entanto, e segundo Rodrigues (1989), já numerosas modalidades 

são trabalhadas por especialistas, tanto na forma de noticiário como em 

termos de reportagem em directo. Este facto leva-nos a ter a esperança que 

cada vez mais modalidades sejam alvo de tempo de antena por parte dos 

vários canais de televisão. Com o aparecimento dos canais como Sport Tv e 

Euro Sport, existem cada vez mais desportos a serem exibidos e apreciados 

pelo grande público. 

Segundo Escórcio (1996), a transmissão de programas de televisão 

acaba sempre por exercer uma certa influência sobre os espectadores, 

embora seja difícil analisar os possíveis efeitos das mensagens. 

Relativamente à programação desportiva, o autor acrescenta que esta 

dificuldade aumenta devido a esta influência ser susceptível de cruzar 

ambientes variados onde se incluem os praticantes, os árbitros, os jornalistas 

e os espectadores. Esta influência pode ser positiva mas também negativa, 

como por exemplo quando assistimos pela televisão a distúrbios nas 

bancadas nos jogos de futebol ou ainda à entrada do estádio. Ficou na minha 

memória o caso do pai que levou o filho ao futebol e que se viu envolvido por 

um ambiente de violência. A criança chorava no seu colo e o pai tentava 

protegê-lo. Este momento foi captado por uma câmara de televisão e foi 

difundido para todo um país, marcando em muitos casos a visão desportiva 

de um momento que deveria ser de festa e não de horror. 

Chazaud (1995, cit. por Escórcio, 1996) enquadra em quatro categorias 

o comportamento dos espectadores em função das transmissões televisivas 

no âmbito do desporto: 

1. Os espectadores em estado de fusão e de comunicação intensa com 

o jogo. Este tipo de espectador exige silêncio à sua volta, sendo 

considerado pelo autor como o espectador contemplativo; 

2. Os espectadores que comentam, participam e fazem os seus 

prognósticos, sendo espectadores que necessitam de falar e de dar a 

conhecer as suas opiniões. Estes são considerados os espectadores 

interactivos; 
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3. Os espectadores que seguem a emissão aos bocados, saltando de 

canal para canal mas que acabam sempre por voltar ao interesse 

inicial. São considerados os espectadores zapping; 

4. Os espectadores que têm necessidade de um ruído de fundo. Estes 

não seguem a emissão em todos os seus domínios e pormenores, 

fazendo outro tipo de actividade. São o tipo de espectadores 

flutuantes ou sonâmbulos. 

 
A televisão desempenha nos dias de hoje um papel de colono da vida 

diária devido à sua irresistível tecnologia de consumo de tempo (Escórcio, 

1996). Um estudo realizado por Tucker (1993, cit. por Escórcio, 1996) 

demonstrou que os adultos que passam mais tempo a ver programas 

desportivos acabam por fazer menos exercício, o que leva a concluir que os 

programas desportivos poderão ter um efeito contrário ao pretendido, ou seja, 

à promoção da prática desportiva. 

Quitéria (1994) concluiu no seu estudo que a informação veiculada 

pelos programas desportivos não proporciona um conhecimento mais 

aprofundado das modalidades desportivas pois estas não são tratadas numa 

perspectiva técnica nem institucional. Os principais motivos da sua 

apresentação são o entretenimento (e a captação de audiências), em 

detrimento de uma promoção desportiva e aumento da cultura desportiva. 

Hobson (1986, cit. por Escórcio, 1996) analisou o caso específico do 

futebol inglês no âmbito das transmissões televisivas e concluiu que este é 

construído como um espectáculo desportivo. A transmissão do jogo é 

precedida por um complexo conjunto de estratégias para tornar o jogo mais 

familiar para os espectadores, observando-se também este facto na forma 

como os comentadores se dirigem às audiências antes, durante e após os 

eventos. Toda a encenação tem como objectivo garantir a permanência e 

adesão do espectador, facto que é relevante quando consideramos a 

influência a longo prazo que a televisão possa ter nas atitudes 

comportamentais dos espectadores.  

A televisão é o mais poderoso dos meios de comunicação no que 

concerne à influência que exerce nos espectadores, quer na criação de 
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hábitos quer na definição de tendências comportamentais (Escórcio, 1996). 

Numa transmissão televisiva de um jogo, a narração do comentador funciona 

como legenda às imagens que vemos, servindo como complemento que 

inviabiliza a percepção pura das imagens. O próprio canal televisivo funciona 

também como legenda, colorindo semanticamente as imagens com todo o 

peso do seu historial (Vilas Boas, 2003). 

Schiller (1972, cit. por Escórcio, 1996) afirma que os gestores destes 

meios criam, processam, refinam e presidem à circulação de imagens e 

informações que determinam as nossas crenças e atitudes e, em último caso, 

o nosso comportamento. 

 
Tal como observámos, a televisão é um poderoso aliado do desporto, 

fornecendo-lhe meios para alcançar um alargado número de indivíduos, 

chegando às suas casas com a maior facilidade, permitindo assistir a vários 

eventos permanecendo no conforto dos seus lares. Para além disso, as 

novas tecnologias utilizadas por estes meios tornam os momentos 

desportivos televisivos mais satisfatórios e elucidativos.  

A imagem desportiva transmitida através da televisão penetra no 

imaginário do espectador maravilhando-o com a sua espectacularidade, 

fornecendo-lhe pontos de vista que, de outra forma, não teria acesso.   

 

2.3.4 O poder da imagem 
 

Todos nós somos consumidores de imagens enquanto espectadores 

(Vilas Boas, 2003). A imagem, a par das suas funções recreativas, 

desempenha também um papel informativo e cultural. As percepções são o 

ponto de partida para obter conhecimentos sobre o mundo, estando portanto 

na base de toda a aprendizagem (Chaves, Lima e Vasconcelos, 1993). 

Para Joly (1999, cit. por Vilas Boas, 2003), a imagem é um meio de 

expressão e de comunicação que nos une às tradições mais antigas e ricas 

da nossa cultura. As especificidades culturais, o contexto de comunicação e a 

historicidade da sua interpretação são factores que têm que ser tomados em 

conta para a compreensão da imagem. 
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A leitura de uma imagem desenrola-se em duas fases: inicialmente é de 

ordem perceptiva através do aparelho visual, seguidamente é de ordem 

cognitiva, havendo tratamento semiótico dos dados observados 

(Vandendorpe, 1999 cit. por Vilas Boas, 2003). 

É essencial ter em conta a superioridade da força da comunicação 

visual relativamente à comunicação verbal, uma vez que o olhar é atraído 

pela imagem, suscitando emoções mais fortes e de uma forma mais imediata. 

A imagem permite, com um breve olhar, reconhecer o objecto mais 

rapidamente e com maior precisão do que a palavra (Chaves, Lima e 

Vasconcelos, 1993), pois como sabemos, a grande maioria das informações, 

sensações e emoções chegam-nos através da visão. As imagens estão 

sempre presentes mas apenas tomamos consciência delas quando as 

vemos. A forma como vão ser interpretadas é que é indeterminada, visto ser 

um processo estritamente próprio e individual (Vilas Boas, 2003). 

Numa comunicação intencional, a mensagem só é correctamente 

interpretada se ambas as partes que se comunicam conhecerem 

estruturalmente o fenómeno, ou seja, os sujeitos (emissor e receptor) têm 

que partilhar um código comum pois as imagens têm diferente valor de 

acordo com o contexto em que se inserem (Joly, 1999 cit. por Vilas Boas, 

2003). 

Na maior parte das vezes, o uso da palavra imagem remete para a 

imagem mediática, ou seja, aquela imagem que faz parte do nosso 

quotidiano, que nos invade a toda a hora através dos meios de comunicação 

social. Este tipo de imagem tornou-se sinónimo de publicidade e de televisão.  

Mas fazer desporto em televisão não é tão fácil como parece, pois não 

se passa à frente se não agrada, tudo é seguido milimetricamente. Cada 

gesto e cada palavra assumem triplicada importância: da escrita, da voz e da 

imagem. Estar em frente ao televisor é ver e ouvir, em certas circunstâncias é 

também ler. É o progresso que junta as três formas de comunicação. A 

televisão é antes de tudo imagem e só depois disso a palavra (Rodrigues, 

1989). Mas independentemente do contexto visual ou textual que rodeia a 

imagem, existem sempre factores psicológicos que condicionam a sua 

percepção (Vilas Boas, 2003). 
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Desporto e publicidade estabelecem, nos dias de hoje e cada vez mais, 

estreitas relações de mútuo proveito, pois aparentemente tanto um como 

outro tiram vantagens. Se o desporto for de alto nível e se lhe juntarmos a 

televisão, o interesse comercial aumenta sem qualquer dúvida (Quitéria, 

1994). Vemos facilmente este aspecto no estádio de futebol que está repleto 

de anúncios e cartazes publicitários. Desta forma, a televisão transmite 

durante quase todo o jogo as imagens das várias marcas, sem que os 

espectadores tenham essa noção.  

No livro “Economia e Desporto”, Michel Bouet (1975, cit. por Quitéria, 

1994) analisa de uma forma sintética esta relação. A publicidade encontra no 

desporto, em elevado grau, um mediador ideal que faz com que um produto 

se venda, não pelas qualidades que tem, mas pelo poder de atracção 

daquele que o elogia ou pelo simples facto de ser divulgado por todo o lado. 

O desporto é um órgão que contacta com multidões, é rico de 

acontecimentos, o que favorece em muito os agentes de publicidade, 

considerado por isso um veículo e suporte publicitários. E se considerarmos 

ainda que é um espaço privilegiado de formação, educação e 

desenvolvimento da personalidade, podemos dizer que é um espaço 

imensamente rico, pois engloba em si um sem número de possibilidades. Na 

construção dos anúncios, as imagens são escolhidas ao pormenor para 

puderem impressionar quem as observa, os discursos dos protagonistas são 

preparados de acordo com o objectivo de convencerem de uma forma subtil e 

a inclusão de música ou som de fundo pretende tornar o anúncio mais alegre 

e agradável. São inúmeras as formas de transformar um simples anúncio em 

algo que prende a atenção do espectador, algo que de uma forma 

imperceptível pretende levar o espectador a realizar uma acção, seja ela em 

termos de mudança de opinião ou compra de um determinado produto ou 

serviço. 

O desporto, os acontecimentos desportivos e o espectáculo desportivo 

servem de meio à publicidade. No entanto, o desporto pode ser ele próprio o 

produto a publicitar, quer em termos de espectáculo, serviços ou mesmo de 

materiais e acessórios desportivos (Quitéria, 1994). Além disso, podemos 

considerar o desporto e toda a sua envolvência como um meio de formação 

do espectador, tanto a nível intelectual como emocional. Durante as 
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emissões desportivas os espectadores sofrem influência através das imagens 

que vêm, das palavras dos comentadores, dos ralentis que são apresentados 

pelos editores de imagem, dos anúncios que passam em rodapé, ou seja, 

toda a transmissão encerra em si um conjunto de acontecimentos e factores 

que influenciam os espectadores a vários níveis. Podemos até afirmar que, 

através das transmissões televisivas, os espectadores têm acesso a 

experiências estéticas, que muitos deles devido à impossibilidade de 

assistirem ao espectáculo ao vivo, não teriam. Através destas experiências, 

os espectadores vão modelando a sua opinião, vão acrescentando 

informação que, de outra forma, muitos não o conseguiriam.  

A naturalidade e a propensão dos audiovisuais ao fazerem passar por 

naturais as imagens codificadas e elaboradas comprovam o poder ideológico 

dos meios de comunicação social, levantando novas questões sobre a 

produção, circulação e consumo das mensagens e representações 

mediáticas (Oliveira, Vieira e Palma, 1997). 

O poder das imagens e da televisão é tão grande que uma pesquisa 

mostrou que se uma notícia dada por um jornal for diferente da notícia que 

surge na televisão, mais do dobro das pessoas acredita na versão televisiva 

(Giddens, 1997). 

Em nossa opinião, a televisão tem contribuído muito para o aumento da 

apreciação estética do desporto. A sua evolução, tanto a nível de qualidade 

de imagem como das novas tecnologias que utiliza, favoreceu um olhar mais 

atento, novas leituras do fenómeno desportivo e uma maior cumplicidade 

entre o espectador que assiste na comodidade da sua casa e o próprio 

espectáculo. Assiste-se a uma valorização de vários aspectos resultante da 

melhoria do enquadramento técnico devido à utilização de um cada vez maior 

número de câmaras envolvidas na captação de imagens, melhoria da 

captação de som ambiente, conhecimento cada vez mais aprofundado dos 

aspectos técnicos e tácticos característicos das modalidades por parte dos 

comentadores e pelos efeitos especiais utilizados. Os ralentis, tantas vezes 

utilizados nas transmissões desportivas, fornecem-nos aspectos particulares 

e que muitas vezes passam despercebidos a olho nu (Lacerda, 2002c). 

Todas estas evoluções favoreceram, em alguns casos, um outro olhar sobre 

determinadas modalidades, e noutros um redescobrimento de aspectos que 
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facilmente nos escapavam. A televisão, através de todos os instrumentos que 

utiliza, fixa os movimentos e engrandece-os, tornando-os mais graciosos e 

prazerosos. Desta forma, parece-nos que a televisão pode ser considerada 

uma grande aliada na apreciação estética do desporto, na medida em que é 

capaz de desencadear experiências estéticas no espectador.      



 

 

3. Metodologia 
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3.1 Caracterização da Amostra 
 
Neste estudo participaram dois grupos de alunos de Licenciatura, um 

proveniente do curso de Desporto e Educação Física da Faculdade de 

Ciências do Desporto e Educação Física da Universidade do Porto e outro do 

curso de Som e Imagem da Universidade Católica do Porto. Os alunos do 

curso de Desporto encontram-se todos no 4º ano da Licenciatura e os alunos 

de Som e Imagem no 1º ano.  

O grupo de Desporto (D) é composto por 50 alunos, sendo que 28 são 

do sexo feminino (56%) e 22 do sexo masculino (44%). 

O grupo de Som e Imagem (SI) é composto por 31 alunos, dos quais 8 

são do sexo feminino (25,8%) e 23 do sexo masculino (74,2%). 

 
Quadro I – Descrição do total de alunos inquiridos dos cursos de Desporto e de Som e Imagem  

Sexo feminino Sexo masculino TOTAL 
Cursos n % n % Σ % 
D 28 56,0 22 44,0 50 100 
SI 8 25,8 23 74,2 31 100 

 

Uma outra categoria característica da descrição sociográfica é a idade. 

Esta apresenta-se para o grupo SI com uma média de 20,17 anos e com um 

desvio padrão de 2,321. A média de idades no grupo D é um pouco mais 

elevada, mais concretamente de 22,26 anos. Também o desvio-padrão é 

maior, de 2,497, o que nos parece dever-se ao facto de haver um número 

mais elevado de alunos na amostra, conduzindo a uma maior 

heterogeneidade etária interna ao grupo, isto é, maior a distância entre 

idades, maior o desvio-padrão. 

 
Quadro II – Idade dos alunos inquiridos do curso de Desporto e de Som e Imagem 

Cursos Min. Max. M Dp 
D 20 35 22.26 2.497  
SI 17 27 20.17 2.321 

 

De forma a fazer uma caracterização mais alargada da amostra, foi 

introduzida no questionário uma questão relativa à assistência a 

manifestações artísticas (quadro III) e outra relativa à prática de actividades 

culturais e artísticas (quadro IV). 
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Relativamente à amostra em estudo, é o grupo SI que mais 

frequentemente assiste a manifestações artísticas. No entanto, o grupo D em 

muito se aproxima dos valores médios introduzidos pelo primeiro grupo, não 

havendo portanto uma grande e válida diferença entre os dois grupos no que 

se refere a uma maior frequência de assistência das manifestações artísticas. 

Como podemos observar no quadro III, grande parte dos inquiridos do 

grupo D lê “diariamente/quase diariamente”, jornais desportivos enquanto que 

os alunos do grupo SI afirmam que lêem diariamente jornais mas não do foro 

desportivo. Ambos os grupos afirmam em grande número ler revistas “uma a 

duas vezes por semana” e ir ao cinema “uma a duas vezes” por mês. Tal 

como anteriormente, ambos os grupos estão em sintonia na actividade que 

afirmam nunca frequentar: bailados. 

 
Quadro III – Frequências absolutas apresentadas por parte do grupo de Desporto e de Som e Imagem 
relativamente à frequência de assistência a manifestações artísticas  
 

D SI 
Categorias de resposta 1 2 3 4 5 T 1 2 3 4 5 T 

Ir a concertos -- -- 5 42 2 49 -- 4 16 11 -- 31 
Ler jornais desportivos 21 12 10 4 3 50 8 3 3 7 10 31 
Ler revistas 8 23 16 2 -- 49 11 13 1 6 -- 31 
Ir ao cinema -- 9 31 10 -- 50 1 6 21 2 1 31 
Visitar museus/exposições … -- -- 12 33 3 48 -- 3 16 12 -- 31 
Assistir a bailados -- -- -- 19 30 49 -- -- 1 12 18 31 
Ler jornais  
(sem ser desportivos) 16 22 8 2 1 49 12 11 3 4 1 31 

Ler livros  
(sem ser de estudo ou 
profissionais) 

16 6 17 10 1 50 8 5 12 5 1 31 

Ir ao teatro -- -- 5 30 14 49 -- -- 4 26 1 31 
 
Legenda: 
1 - Diariamente/ Quase diariamente 
2 - Uma a duas vezes por semana 
3 - Uma a duas vezes por mês 
4 - Raramente 
5 - Nunca 
T – total 

 

A distanciação entre grupos aumenta quando os questionamos acerca 

da prática de certas actividades artísticas (quadro IV).  

O grupo SI sobrepõe-se nitidamente ao grupo D, que apresenta como 

principais actividades artísticas as artes plásticas (D - 18%; SI – 64,5%), a 

fotografia (D - 18%; SI – 54,8%) e a dança (D - 18%; SI – 22,6%). O grupo SI, 
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por seu lado, indica além destas “escrever poemas, contos” (41,9%) e “tocar 

um instrumento musical” (54,8%). 

As actividades artísticas menos praticadas por ambos os grupos são o 

cantar (D - 10% ; SI - 29%) e fazer teatro amador (D - 4,0%; SI - 3,2%). 

 
Quadro IV – Valores percentuais das frequências absolutas apresentadas pelos grupos de Desporto e 
de Som e Imagem relativamente a actividades/práticas culturais e artísticas  
 

D SI Categorias de resposta* 
% % 

Fazer artesanato 12,0 6,5 
Dançar (contemporânea, ballet, jazz, salão, folclore) 18,0 22,6 
Tocar um instrumento musical 16,0 54,8 
Cantar (num grupo musical, coro, rancho, etc.) 10,0 29,0 
Escrever poemas, contos, etc. 12,0 41,9 
Artes plásticas (pintar, desenhar, etc.) 18,0 64,5 
Fotografia, sem ser em festas ou férias 18,0 54,8 
Fazer teatro amador 4,0 3,2 
Outra resposta 2,0 9,6 

*Questão de escolha múltipla. 
 

Após termos questionado os inquiridos sobre a sua prática cultural e 

artística, seguiu-se a questão sobre a sua relação com o desporto.  

Actualmente, e como podemos observar no quadro V, são os alunos 

do grupo D quem mais praticam actividades desportivas (38%). Contudo, em 

termos proporcionais às amostras, o grupo SI não fica aquém, apresentando 

um valor percentual muito próximo ao do primeiro grupo (22,6%).  

Relevante é também o número dos que não praticam actividades 

desportivas em ambos os grupos. Por conseguinte, 77,4% da amostra do 

grupo SI não pratica desporto nos dias de hoje, seguindo-se-lhes os alunos 

do grupo D com 62%.  

 Grande maioria dos inquiridos de ambos os grupos já praticou 

desporto, observando-se apenas um inquirido do grupo SI que nunca 

praticou. 

 
Quadro V – Valores percentuais e frequências absolutas apresentadas pelos grupos de Desporto e de 
Som e Imagem relativamente à prática de actividades desportivas 
 

Pratica Praticou Nunca praticou 
D SI D SI D SI Categorias de resposta 

 
n % n % n % n % n % n % 

Sim 19 38,0 7 22,6 40 80,0 27 87,1 -- -- -- -- 
Não 31 62,0 24 77,4 10 20,0 4 12,9 -- -- -- -- 
Nunca praticou -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 3,2 
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A exposição das actividades desportivas actualmente praticadas pelos 

dois grupos de inquiridos (quadro VI), em espaço livre de expressão, resultou 

na introdução de 12 modalidades desportivas distintas, das quais 9 (andebol, 

atletismo, basquetebol, ciclismo, hóquei em patins, futebol, ginástica, 

montanhismo e natação) são praticadas pelo grupo D e 6 (basquetebol, 

dança, futsal, ginástica, natação e surf) pelo grupo SI. 

Destaca-se, de imediato, um maior número de alunos do grupo D a 

praticar o futebol e a ginástica (8% cada), a natação e o andebol ocupam um 

segundo lugar de escolhas (6% cada) e o atletismo e o montanhismo situam-

se numa terceira posição (4% cada). 

Por outro lado, o grupo SI refere que pratica, em primeiro lugar, a 

dança (2%) e a ginástica (2%).  

 
 
Quadro VI – Valores percentuais e frequências absolutas das actividades desportivas actuais dos 
grupos de Desporto e de Som e Imagem 
 

D SI Categorias de resposta 
Prática actual de actividades desportivas* n % n % 
Andebol 3 6,0 -- -- 
Atletismo 2 4,0 -- -- 
Basquetebol 1 3,2 1 3,2 
Ciclismo 1 3,2 -- -- 
Dança  -- -- 2 4,0 
Ginástica  4 8,0 2 4,0 
Futebol 4 8,0 -- -- 
Futsal -- -- 1 3,2 
Hóquei em patins 1 3,2 -- -- 
Montanhismo  2 4,0 -- -- 
Natação 3 6,0 1 3,2 
Surf -- -- 1 3,2 

*Questão de escolha múltipla 
 

Em comparação com as actividades desportivas praticadas no 

presente, pelos duas amostras inquiridas de alunos, o número de 

modalidades praticadas num passado (quadro VII), próximo ou mais 

afastado, é bem maior, assim como o seu número de praticantes, tendo 

passado de 12 para 23 modalidades desportivas referidas: andebol, artes 

marciais, actividades de ginásio, basquetebol, boxe, canoagem, dança, 

futebol, futsal, ginástica, hipismo, hóquei em patins, natação, orientação, pólo 

aquático, patinagem artística, râguebi, ténis, ténis de mesa, tiro com arco, tiro 

aos pratos, vela e, por fim, o voleibol.  
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As actividades desportivas praticadas por um maior número de alunos 

foram as mesmas para ambos os grupos, embora com percentagens 

diferentes: o futebol (D – 54,4%; SI – 28,8%), as artes marciais (D – 25,6%; 

SI – 32%) e o voleibol (D – 44,8%; SI – 12,8%).  

 
Quadro VII – Valores percentuais e frequências absolutas das actividades desportivas já praticadas 
pelos grupos de Desporto e de Som e Imagem 
 

D SI 
Categorias de resposta 
Prática passada de actividades desportivas* n % n % 

Andebol 2 6,4 3 9,6 
Artes marciais  8 25,6 10 32,0 
Actividades de ginásio  4 12,8 3 9,6 
Basquetebol 5 16,0 5 16,0 
Boxe -- -- 2 6,4 
Canoagem 1 3,2 -- -- 
Dança  1 3,2 1 3,2 
Futebol 17 54,4 9 28,8 
Futsal 1 3,2 -- -- 
Ginástica  3 9,6 1 3,2 
Hipismo 1 3,2 1 3,2 
Hóquei em patins 1 3,2 1 3,2 
Natação 8 25,6 1 3,2 
Orientação 1 3,2 -- -- 
Pólo Aquático -- -- 1 3,2 
Patinagem artística 1 3,2 -- -- 
Râguebi -- -- 1 3,2 
Ténis -- -- 3 9,6 
Ténis de Mesa 2 6,4 2 6,4 
Tiro com Arco 1 3,2 -- -- 
Tiro aos pratos 1 3,2 -- -- 
Vela -- -- 1 3,2 
Voleibol 14 44,8 4 12,8 

*Questão de escolha múltipla 
 
         

 
Com o objectivo de conhecer os hábitos relativamente à assistência a 

eventos desportivos pela televisão e ao vivo, foi abordada essa questão no 

questionário seguindo-se os resultados no quadro seguinte (quadro VIII). 
 
Quadro VIII – Valores percentuais e frequências absolutas dos grupos de Desporto e de Som e Imagem 
relativamente à assistência a eventos desportivos ao vivo  
 

D SI 
Categorias de resposta n % n % 
Sim 41 82,0 17 54,8 
Não 6 12,0 12 38,7 
NS/NR 3 6,0 2 6,5 

 

 



 

44 

Tal como seria de esperar, a assistência ao vivo a eventos desportivos 

é bem mais elevada por parte do grupo D (82%) comparativamente ao grupo 

SI, onde 54,8% dos inquiridos afirma assistir ao vivo a eventos desportivos, 

valor que no entanto não deixa de ser significativo, atribuindo contornos 

especiais ao desporto em geral para vários públicos.  
 

De forma a ter um conhecimento mais alargado sobre os eventos 

assistidos ao vivo, os inquiridos foram questionados sobre quais esses 

mesmos eventos, apresentando-se os resultados no quadro IX. 
 
 
Quadro IX – Valores percentuais e frequências descritivas das modalidades assistidas ao vivo pelos 
grupos de Desporto e de Som e Imagem 
 

D SI 
Categorias de resposta*1 n % n % 

Andebol 9 13,0 -- -- 
Atletismo 2 3,0 -- -- 
Basquetebol 6 8,0 4 13,0 
Capoeira -- -- 1 4,0 
Corridas 1 1,0 -- -- 
Convenções 1 1,0 -- -- 
Danças (de salão) 1 1,0 1 4,0 
Futebol 27 38,0 15 53,0 
Futsal 2 3,0 1 4,0 
Ginástica 4 6,0 -- -- 
Hóquei em Patins 3 4,0 -- -- 
Natação 5 7,0 1 4,0 
Patinagem artística 1 1,0 -- -- 
Ténis -- -- 2 7,0 
Ténis de mesa 1 1,0 -- -- 
Voleibol 7 10,0 2 7,0 
Saraus -- -- 1 4,0 
Todos*2 2 3,0 -- -- 

*1Questão de escolha múltipla 
*2 Um inquirido do curso de Desporto assume assistir ao vivo Jogos Desportivos Colectivos sem no entanto 
especificar um desporto em particular. 
 
 

Através da análise do quadro IX, observamos que o grupo D afirma 

assistir ao vivo maioritariamente andebol (13%), voleibol (10%) e basquetebol 

(8%). A ginástica (6%), o atletismo (3%) e a patinagem artística (1%) foram 

incluídas somente por este grupo.  

Por seu lado, o grupo SI adiantou o ténis (7%) e a capoeira (4%). 

É de destacar a importância do futebol na vida de ambos os grupos, 

na medida em que é esta a modalidade a que ambos os grupos mais 

assistem ao vivo (D – 38%; SI – 53%).  
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Além da informação sobre os eventos desportivos assistidos ao vivo 

por ambos os grupos, foi também nosso propósito saber se os grupos 

assistem pela televisão a eventos desportivos, encontrando-se no quadro X 

os resultados. 

 
Quadro X – Valores percentuais e frequências absolutas dos grupos de Desporto e de Som e Imagem 
relativamente à assistência a eventos desportivos pela televisão  
 

D SI 
Categorias de resposta n % n % 
Sim 48 96,0 23 74,2 
Não 1 2,0 6 19,4 
NS/NR 1 2,0 2 6,5 

 
 
Como podemos observar através do quadro X, a assistência pela 

televisão a eventos desportivos aumenta significativamente em ambos os 

grupos. Dos inquiridos do grupo D, 96%, ou seja uma esmagadora maioria, 

afirma assistir a eventos desportivos pela televisão. O grupo SI apresenta, de 

igual forma, um número elevado de inquiridos a assistir a eventos desportivos 

pela televisão, sendo este valor de 74,2%.  
 

Tal como sucedeu anteriormente relativamente a outras questões, foi 

pedido aos inquiridos que indicassem quais as modalidades que assistem pela 

televisão, encontrando-se os resultados nos quadro XI. 
 
Quadro XI – Valores percentuais e frequências descritivas das modalidades assistidas pela televisão 
pelos grupos de Desporto e de Som e Imagem 
 

D SI 
Categorias de resposta* n % n % 
Andebol 15 12,0 1 2,0 
Atletismo 13 10,0 3 7,0 
Basquetebol 10 8,0 4 9,0 
Ciclismo 1 1,0 -- -- 
Dança 1 1,0 -- -- 
Fórmula 1 3 2,0 5 11,0 
Futebol  30 23,0 19 41,0 
Futsal -- -- 1 2,0 
Ginástica 7 5,0 1 2,0 
Golfe 1 1,0 -- -- 
Hóquei em Patins 2 2,0 2 4,0 
Jogos Olímpicos 3 2,0 -- -- 
Natação (pura e sincronizada) 8 6,0 1 2,0 
Patinagem artística 1 1,0 -- -- 
Surf 1 1,0 -- -- 
Ténis 11 8,0 5 11,0 
Voleibol 11 8,0 3 7,0 
Várias modalidades desportivas 3 2,0 -- -- 
Todas 9 7,0 1 2,0 

 *Questão de escolha múltipla 
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Na descrição das modalidades assistidas por televisão, foi o grupo D o 

que mais modalidades introduziu no quadro, mais concretamente 5 

modalidades, todas elas com valores de 1%: o ciclismo, a dança, o golfe, a 

patinagem artística e o surf  

O grupo SI avançou apenas com a descrição do futsal (2%).  

De forma semelhante à questão anterior, referente à assistência de 

eventos desportivos ao vivo mas com uma outra força bem mais pronunciada 

devido à televisão, ambos os grupos afirmam que o futebol é a modalidade 

desportiva mais assistida. Por conseguinte, 30 alunos do grupo D (23%) e 19 

do grupo SI (41%) vincam esta realidade, sendo esta a modalidade que mais 

os aproxima.  



 

47 

 
3.2 Instrumento  
 
A nossa escolha para a recolha de dados dirigiu-se para o método do 

inquérito por questionário. Foi elaborada uma primeira versão do questionário 

e realizado um pré-teste a dois pequenos grupos provenientes do universo 

estudantil desportivo e do universo estudantil dos meios de comunicação, 

mais especificamente, da imagem. 

Verificada a adequabilidade das questões colocadas, chegamos à 

versão definitiva dos questionários 1 e 2 (consultar anexo A e B). O 

questionário 1 foi o primeiro a ser aplicado. De seguida, e após um espaço 

temporal de três semanas, ambos os grupos assistiram a um pequeno filme 

composto por imagens desportivas e com suporte musical, realizando de 

seguida o questionário 2. O questionário 1 integrou seis questões, sendo que 

o questionário 2 apenas possuíu uma questão (atribuição de valor estético a 

um conjunto diferenciado de desportos). 

 

A questão número 1 tinha por objectivo dar resposta à primeira hipótese 

formulada: os alunos de Desporto e os alunos de Som e Imagem, 

reconhecem valor estético a um conjunto diferenciado de modalidades 
desportivas. 

Para que fosse conhecida a opinião relativamente ao valor estético 

atribuído a cada desporto, foi construída uma escala de apreciação com 5 

categorias numéricas, nas quais 1 correspondia a “nenhum valor estético” e 5 

a “muito valor estético”. Esta questão foi adoptada do estudo realizado por 

Lacerda (2002a), no qual a autora estudou a atribuição de valor estético a um 

conjunto variado de desportos. 

A categorização dos desportos teve como fundamento a observada no 

estudo de Lacerda (2002a), referida por Kupfer (1988). Como tal, procuramos 

incluir na nossa lista de desportos, modalidades que se enquadrassem nas 

três categorias enunciadas por Kupfer (1988), tal como referimos 

anteriormente no capítulo 2.  
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Quadro XII – Distribuição dos desportos pelas três categorias propostas por Kupfer (1988) 

Categorias de desportos Modalidades desportivas 

Desportos quantitativos/lineares Atletismo, Ciclismo, Natação pura, Remo 

Desportos qualitativos/formais/estilísticos Ginástica, Saltos p/ água, Patinagem artística, Natação 

sincronizada 

Desportos competitivos/de oposição Ténis, Voleibol, Futebol, Basquetebol,  

 

As questões número 2, 3, 4 e 5 tinham como objectivo fornecer-nos 

dados que pudessem ajudar-nos a caracterizar a amostra do nosso estudo, 

ao nível da sua ligação directa e indirecta à arte e ao desporto. 

 

A questão número 6 tinha por objectivo dar resposta à segunda 

hipótese deste estudo: os grupos em estudo possuem a convicção de 
que as imagens emitidas pelos meios de comunicação influenciam a 
sua apreciação estética do desporto. 

Para dar resposta a esta hipótese, a amostra foi questionada de forma 

directa sobre a influência ou não dos meios de comunicação, com especial 

incidência na televisão. As opções de resposta foram apenas a afirmação ou 

a negação. 

A última hipótese orientadora do nosso estudo prende-se com a real 

influência dos meios de comunicação. Para tal, foi aplicado um breve filme 

com imagens desportivas, assistido três semanas após a realização do 

questionário 1, e foi de imediato aplicado o questionário 2, constituído apenas 

pela questão relativa à atribuição de valor estético aos desportos 

apresentados. Com base neste propósito, produzimos a terceira hipótese: a 
exposição a imagens televisivas sequenciadas num pequeno filme com 
suporte musical, realizado com o objectivo de desencadear uma 
experiência estética, induz um efeito imediato no observador, efeito 

esse que se repercute numa maior valorização estética dos desportos 
visualizados. 

 

A escolha dos inquiridos baseou-se no propósito deste estudo. Tendo 

em conta que seria um estudo sobre a influência dos meios de comunicação, 

foi nossa intenção entrar em contacto com indivíduos que convivessem 
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habitualmente com os mesmos, de uma forma mais directa e pessoal, 

elegendo alunos do curso de Som e Imagem. Para além disso, o nosso 

estudo debruçava-se sobre a apreciação estética do desporto, pelo que a 

escolha de alunos que frequentassem o curso de Desporto era inevitável. 

Inicialmente, foi previsto aplicar os questionários apenas a alunos que 

frequentassem o 4º ano dos referidos cursos. No entanto, no curso de Som e 

Imagem, o número de alunos a frequentar o referido ano é muito reduzido, 

limitando ainda mais a dimensão da amostra. De forma a solucionar este 

problema, foi seleccionado o 1º ano do curso, de forma a poder obter um 

maior número de inquiridos, visto que é o ano com maior número de alunos. 

Opiniões distintas alicerçadas em formações divergentes, irão fornecer-

nos a possibilidade de alargar um caminho pouco percorrido no que respeita 

a um terceiro factor – a comunicação social – na forma de entender 

esteticamente o desporto. Visto por uns numa base mais racional, entendido 

por outros numa base mais emocional, o desporto não deixa de conter em si 

estes dois componentes, que numa dimensão digital, ganham novas cores, 

novos adeptos e novos públicos. Sabemos actualmente que a televisão e a 

imprensa colocam numa dimensão cada vez mais global todo o mundo do 

desporto, e é através desta janela mágica que pretendemos dar o nosso 

olhar sobre a Estética do Desporto. 

 

 

3.3  Procedimentos estatísticos 
 
Procedeu-se, primeiramente, à utilização da estatística descritiva, ou 

seja, contagem de frequências, para a caracterização da amostra. Em 

segundo lugar, a contagem de frequências serviu para a visualização da 

frequência das práticas de actividades culturais, o conjunto de actividades 

culturais praticadas por ambos os grupos, as suas práticas desportivas, a 

assistência a eventos desportivos ao vivo e pela televisão e, por fim, para 

saber se para os grupos em análise os meios de comunicação social, em 

especial a televisão, poderiam influenciar a sua apreciação estética do 

desporto.   
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Para comparação do valor estético atribuído pelos dois grupos às doze 

modalidades desportivas incluídas no estudo, procedemos em dois 

momentos distintos – um antes do filme ser visionado e outro depois do filme 

– à aplicação do Teste de Mann Whitney para verificação de diferenças 

estatisticamente significativas entre grupos. 

O nível de confiança foi conservado em 5%. 

Para o tratamento dos dados foram utilizados o software SPSS® (versão 

11.0) e a folha de cálculo da Microsoft Excel XP®. 



 

 

 

4. Apresentação e  

discussão dos 

resultados 
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Do tratamento estatístico da informação retirada dos questionários 

aplicados aos dois grupos de alunos (de Desporto e de Som e Imagem), 

emergiu um conjunto de resultados que passamos a apresentar neste 

capítulo do estudo. Procuramos também contrapor os resultados com a 

opinião de autores que se destacam no estudo deste tema, como 

descrevemos no capítulo 1. 

 

 

 

4.1 Atribuição de valor estético a um conjunto diferenciado de 
desportos 
 

Uma das questões centrais deste estudo é conhecer a opinião 

relativamente ao valor estético atribuído a cada desporto, tanto do ponto de 

vista do grupo D como do grupo SI (problemática traduzida na hipótese 1). 

Com o objectivo de identificar diferenças de opinião no que respeita à 

atribuição de valor estético nos diferentes desportos entre os dois grupos, 

com propósito unicamente ilustrativo, apresentamos no quadro XIII e na 

figura 1 os valores da média e do desvio padrão relativos às respostas 

observadas em ambos os grupos. 

A realização do teste de Mann-Whitney possibilitou apurar as 

diferenças estatisticamente significativas entre os grupos, expostas no 

quadro XIV. 
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Quadro XIII – Valores da média (M) e do desvio padrão (Dp) apresentados pelos grupos de Desporto e 
de Som e Imagem relativamente ao valor estético atribuído aos vários desportos  
 

D SI Categorias de resposta 
Valor estético dos desportos M Dp M Dp 
Ténis 3,44 0,644 3,61 0,919 
Voleibol 3,12 0,799 2,94 0,814 
Natação pura 3,02 1,040 3,39 1,086 
Ginástica 4,80 0,452 4,13 0,900 
Ciclismo 2,28 0,809 2,35 0,915 
Patinagem artística 4,74 0,565 4,13 0,991 
Atletismo 2,82 0,858 2,74 1,210 
Futebol 3,40 1,069 3,29 1,371 
Remo 2,60 0,756 2,81 0,946 
Saltos para a água 4,58 0,609 3,97 1,224 
Basquetebol 3,06 0,861 3,13 1,147 
Natação sincronizada 4,76 0,517 4,03 1,197 

 
 
 
 
 
          
                                                                            Natação sincronizada 

                                                                                   Basquetebol 

                                                                               Saltos para a água 

                                                                                       Remo 

                                                                                     Futebol 

                                                                                   Atletismo 

                                                                              Patinagem artística 

                                                                                     Ciclismo 

                                                                                    Ginástica 

                                                                                 Natação pura 

                                                                                    Voleibol 

                                                                                      Ténis 

 
    
 Desporto Som e Imagem 
 
 
Figura 1 – Valor estético atribuído aos diferentes desportos pelo grupo de Desporto e de Som e Imagem  

 

De acordo com o quadro XIII e da figura 1, é possível distinguir 

algumas diferenças na forma como os dois grupos atribuem valor estético a 
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um conjunto diferenciado de desportos, mensurando-os numa escala de um 

(1) a cinco (5), em que um (1) equivale a “nenhum valor estético”, dois (2) a 

“pouco valor estético”, três (3) a “moderado valor estético”, quatro (4) a 

“bastante valor estético” e cinco (5) a “muito valor estético”. 

No que se refere às modalidades desportivas classificadas pelos 

inquiridos com valores iguais ou superiores a 4 (“bastante valor estético”), o 

grupo D considerou quatro modalidades, sendo estas a ginástica, a 

patinagem artística, os saltos para a água e a natação sincronizada. O grupo 

SI apenas considerou três modalidades com esses valores (ginástica, 

patinagem artística e natação sincronizada), embora os saltos para a água 

tenham um valor extremamente perto do 4 (3,97), ou seja, do “bastante valor 

estético”. 

Assim, os desportos qualificados de formais tais como a patinagem 
artística, a ginástica, a natação sincronizada e os saltos para a água são 

mais valorizadas por ambos os grupos, indo ao encontro ao do estudo de 

Lacerda (2002a). No entanto, o grupo D apresenta valores de média mais 

elevados, encontrando-se todos muito perto da categoria 5, ou seja, “muito 

valor estético”, enquanto que o grupo SI os considera como modalidades com 

“bastante valor estético”.  

Como sabemos, actividades como a ginástica contêm em si factores 

inegáveis de agilidade, equilíbrio, força, flexibilidade, ritmo, harmonia, 

elegância e proporcionalidade, além da precisão e estilo, que contribuem 

para o alcance de uma performance estética (Kuntz, 1985). 

Consideradas por muitos como próximas da arte, a ginástica e a 

patinagem artística, não podem deixar de apresentar um elevado valor 

estético atribuído por ambos os grupos. São estes os desportos onde os 

atletas graciosamente executam passos de extrema dificuldade com um 

sorriso no rosto, o que é difícil fazem-no parecer fácil pela agilidade que 

transportam. Existe então um conjunto incorporado de movimentos e 

coreografia da qual faz parte a expressão corporal e facial, como se de um 

conto se tratasse (Marques e Gomes, 1990). A cenografia, o ambiente, o 

estilo próprio assumido pelos melhores atletas, a música, a maquilhagem e a 

indumentária, aditados a outros elementos já referidos, envolvem nestes 



 

55 

desportos valorizações altamente estéticas. Daí Boxill (1988) admitir que 

estes desportos capacitam o público de uma resposta estética intensa.  

Ainda que os saltos para a água não tenham toda a composição 

cenográfica inerente à ginástica e à patinagem, apresentam uma plasticidade 

corporal que conjuga gravidade e água. Também Cordner (1995, cit. por 

Lacerda, 2002a) e Parry (1989) são da opinião que os saltos para a água são 

de índole predominantemente estética. Kupfer (1988) inclui esta modalidade 

nos desportos formais, afirmando por sua vez Best (1988b) que a estética se 

designa como um intuito central. Como tal, os resultados obtidos vão sem 

dúvida de encontro ao preconizado pelos autores referidos. 

Observando agora os desportos referidos por ambos os grupos entre o 

“bastante valor” e o “moderado valor estético”, ou seja, entre os valores 3 e 4, 

apenas diferem numa modalidade. O grupo D indica o ténis, o voleibol, a 

natação pura, o futebol e o basquetebol como modalidades que se situam 

entre estes valores. O grupo SI apresenta os saltos para a água em vez do 

voleibol, que remete para valores entre o “moderado” e o “pouco valor 

estético”.  

O ténis, tal como o basquetebol para Boxill (1988), ganha outra 

dimensão quando reflectimos sobre o que de estético tem: o estilo dos 

jogadores. Este é sem dúvida um dos factores-chave que mais contribui para 

um fascínio estético actual da modalidade. Certamente que a atenção dada 

cada vez mais através de canais televisivos desportivos a esta modalidade 

em geral, e aos seus jogadores em particular, também possa explicar a maior 

importância estética atribuída pelo grupo SI a esta modalidade (4). Contudo, 

esta atenção televisiva não é exclusiva do ténis.  

A natação pura, com as suas qualidades hidrodinâmicas, é também 

apreciada por ambos os grupos, dado apresentar valores na ordem do 

“moderado valor estético”. As modernas tecnologias utilizadas na captação 

de imagens, possibilitando observar os movimentos dos nadadores mesmo 

debaixo de água, reforçam as possibilidades de apreciação estética deste 

desporto. 

Ao futebol é também atribuído “moderado valor estético” por ambos 

os grupos. Kupfer (1988), neste alcance, realça as características do futebol 

como jogo desportivo colectivo, admitindo as fortes possibilidades estéticas 
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de um jogo de futebol, ora pelo drama que lhe está associado não só ao 

perder e ganhar, mas também por todas as jogadas de improvisação e 

criatividade que acontecem em campo, no interior das tácticas do treinador, 

definindo melhor os seus protagonistas e o estilo que os caracteriza, bem 

como por se tratar globalmente de interacção, invasão, perda, conquista, 

sucesso ou derrota (Moderno, 1998 cit. por Lacerda, 2002a). 

Ambos os grupos em estudo atribuíram entre o “moderado” e o “pouco 

valor estético” ao ciclismo, ao atletismo e ao remo. O grupo SI é ainda da 

opinião de que o voleibol se insere neste intervalo. 

 

Não foi encontrada nenhuma modalidade a que fosse atribuído o valor 

1, ou seja, “nenhum valor estético”. Este resultado vai de encontro a Cunha e 

Silva (1999) e a Marques (1993) que afirmam que todos os desportos são 

potenciais portadores de qualidades estéticas. 

 

Como já foi referido, o grupo D atribui o valor estético máximo aos 

desportos formais como a ginástica, a patinagem artística, a natação 

sincronizada e os saltos para a água, onde uma sensibilidade e 

sensorialidade artísticas são exigidas na avaliação destas modalidades. Por 

outro lado, o grupo SI nunca atribuiu o valor máximo a nenhuma destas nem 

às restantes categorias.  

 

O grupo SI demonstrou algumas divergências de opinião face às 

categorias desportivas como a natação pura, o atletismo, o futebol, os saltos 

para a água, o basquetebol e a natação sincronizada. No grupo D a 

dispersão interna de opções reteve-se maioritariamente perante as 

actividades desportivas de natação pura e futebol. Esta leitura dos desvios 

das respostas à média vem provar a existência de diferentes formas de 

valorizar esteticamente os desportos por parte dos grupos em análise, na 

medida em que a mais abrangente valorização estética do grupo SI dos 

desportos apresentados resulta numa maior dispersão e, por conseguinte, 

num total de desvios padrão mais elevados, uma vez que as escolhas 

internas ao grupo são mais díspares.  
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Contrariamente, o movimento interno mais homogéneo do grupo D 

caracteriza-se por reduzidos desvios padrão, indicadores de uma forma 

regrada de atribuição de valores estéticos às doze modalidades desportivas. 

Para tal poderá ter contribuído, no seguimento do estudo de Lacerda (2002a), 

“o domínio mais aprofundado dos regulamentos (…), uma compreensão e 

avaliação mais correctas da maestria técnica necessária ao seu 

cumprimento, o conhecimento dos atletas de excelência de cada modalidade” 

(p. 238).  

 

Uma vez que se verificou uma convergência de resultados na forma 

como ambos os grupos apreciam esteticamente uma grande parte das 

modalidades desportivas, resta-nos saber se as modalidades cujos valores 

estéticos foram atribuídos de forma diferente pelos grupos apresentam 

diferenças significativas do ponto de vista estatístico.  
 
Quadro XIV – Valores da média dos postos e valores de z e p relativamente às categorias de resposta 
em que se verificaram diferenças estatisticamente significativas entre os dois grupos 
 

Categorias de resposta 
Valor estético dos desportos  

Média dos postos 
Grupo D 

Média dos postos 
Grupo SI z p 

Ginástica 47,18 29,37 -3,986 0,000 
Patinagem artística 46,68 31,84 -3,313 0,001 
Saltos para a água 45,29 34,08 -2,337 0,019 
Natação sincronizada 46,54 32,06 -3,265 0,001 

 

Após a aplicação do teste de Mann-Whitney constatamos que, de 

facto, o valor de p indica a existência de diferenças estatisticamente 

significativas para as categorias desportivas ginástica (0,05>0,000), 

patinagem artística (0,05>0,001), natação sincronizada (0,05>0,001) e saltos 

para a água (0,05>0,019). Podemos então concluir que existem nítidas 

diferenças na forma como os grupos apreciam esteticamente os desportos 

apresentados. 

Como observamos, os desportos nos quais se verificam diferenças 

estatisticamente significativas são aqueles que Kupfer (1988) denomina de 

desportos formais. Somos levados a atribuir estes resultados à manifesta 

opinião marcadamente clássica sobre a este tipo de desportos, considerados 

como de carácter notoriamente artístico. Vamos de facto ao encontro dos 

resultados apresentados no estudo de Lacerda (2002a) e de Takács (1989), 



 

58 

que afirma que geralmente o público associa a Estética do Desporto a 

desportos bonitos. Todavia, os resultados descritivos desta análise revelaram 

uma maior intensidade do grupo D em considerar acima dos demais estes 

desportos estéticos. O grupo SI, ainda que os considere como tal, não 

revelou esta intensidade.  

 

 

4.2 Influência da televisão na apreciação estética do desporto 
 

Com vista a ter noção sobre a influência consciente dos meios de 

comunicação na opinião dos alunos de ambos os cursos, foi aplicada uma 

pergunta directa no questionário. Os resultados desta questão encontram-se 

expressos no quadro XV. 

 
Quadro XV – Valores percentuais e frequências absolutas da opinião dos grupos de Desporto e de Som 
e Imagem sobre a influência dos meios de comunicação na apreciação estética do desporto  
 

D SI Categorias de resposta 
Os meios de comunicação social, especialmente a 
televisão, influenciam a sua apreciação estética do 
desporto? 

n % n % 

Sim 41 82,0 27 87,1 
Não 9 18,0 4 12,9 

 

A influência consciente dos meios de comunicação social na 

apreciação estética de modalidades desportivas é geral para ambos os 

grupos, com uma diferença de 5,1 pontos percentuais entre grupos. O grupo 

D julga, com 82% de adesão, que de facto os meios de comunicação social 

influenciam e determinam a forma como se ajuíza esteticamente o desporto. 

No grupo SI, 87,1% dos inquiridos assinalam esta concordância.  

Na avaliação geral, podemos então concluir que ambos os grupos, 

ainda que com ténues diferenças, consideram que os meios de comunicação 

social influenciam a apreciação estética das modalidades desportivas.  

Sustentamo-nos na afirmação de Escórcio (1996) de que a televisão é 

o mais poderoso dos meios de comunicação no que concerne à influência 

que exerce sobre os espectadores, quer na criação de hábitos, quer na 

definição de tendências comportamentais. 
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Através da televisão, e dos restantes meios de comunicação social, a 

apreciação estética dos desportos ganha novos contornos. Se Marques 

(1993) afirmava que todos os desportos são potenciais portadores de 

qualidades estéticas, sendo geradores de emoções, vivências, recordações e 

momentos de grande valor estético, ainda mais o são com a presença da 

televisão nas nossas vidas, como agente que tende a condicionar todas as 

imagens desportivas. Para que haja uma apreciação estética no momento 

desportivo é pois incondicional a existência de um público, um observador 

que analise o acontecimento. Também o público se torna construtor desse 

mesmo espectáculo, componente essencial da experiência estética (Vidal, 

1999; Lacerda, 2002a).  

A repetição diária de imagens desportivas conduz a uma maior 

proximidade dos públicos ao momento desportivo, que por sua vez, 

consoante Boxill (1988), conduz a um maior prazer tanto nos atletas como 

nos espectadores, elevando a resposta estética em proporção com a 

elevação da compreensão e apreciação do conteúdo desportivo. A televisão 

em particular, e os meios de comunicação em geral, ao fornecerem uma 

aproximação diária do espectador com desporto, contribuem para que se 

forneçam ao espectador os dados necessários para que este formule juízos 

estéticos relativamente ao espectáculo que observa. Ora, partindo do 

pressuposto que a sensorialidade e sentimento estão presentes, cria-se uma 

relação de causa-efeito, uma contemplação estética. A relação intensifica-se 

na medida em que o visionamento televisivo crescente, por parte de diversos 

públicos, de imagens desportivas conduz a um tempo de apropriação 

sensorial e cognitiva. O hábito de ver desporto na televisão concede-nos os 

instrumentos sensoriais-cognitivos para aceder a uma apreciação estética 

maior face a um número mais alargado de desportos. 

Tal como refere Materman (1985, cit. por Oliveira, Vieira e Palma, 

1997), os meios de comunicação social modelam as percepções e ideias. 

Além de proporcionarem informação acerca do mundo, são também modos 

de o ver e entender, assinalando o que importa e o que não importa, 

mediante o que destacam e o que ignoram. 
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A aplicação do filme com imagens desportivas de um vasto leque de 

modalidades desportivas, num outro contexto temporal, serviu para verificar 

se a imagem influencia, inconscientemente, a nossa amostra nas suas 

avaliações estéticas das modalidades desportivas. Assim, os inquiridos de 

ambos os grupos responderam novamente à questão acerca da atribuição de 

valor estético ao mesmo grupo de desportos, apresentando-se os resultados 

na figura 2 que se segue. 

 

                                                                     Natação sincroniz. 

                                                                         Basquetebol 

                                                                     Saltos para a água 

                                                                              Remo 

                                                                             Futebol 

                                                                           Atletismo 

                                                                    Patinagem artística 

                                                                            Ciclismo 

                                                                           Ginástica 

                                                                          Natação pura 

                                                                             Voleibol                                                                                

                                                                               Ténis 

 

                Desporto  Som e Imagem 

  

Figura 2 – Valor estético atribuído aos diferentes desportos pelo grupo de Desporto e de Som e Imagem, 

após terem visualizado o filme  

 

Através da análise da figura 2, podemos verificar que ambos os 

grupos, no questionário 2, atribuíram maior valorização estética à natação 

sincronizada, aos saltos para a água, patinagem artística e ginástica, 

atribuindo-lhes valor entre “muito” e “bastante valor estético”.  

Mais uma vez não se observou nenhuma atribuição do mais baixo 

valor da escala (“nenhum valor estético”) para nenhuma modalidade. 
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O grupo D atribuiu entre “bastante” e “moderado valor estético” ao 

basquetebol, futebol, atletismo, natação pura, voleibol e ténis. Entre o 

“moderado” e o “pouco valor estético” encontramos o remo e o ciclismo. 

O grupo SI atribuiu entre “bastante” e “moderado valor estético” ao 

basquetebol, futebol, natação pura, voleibol e ténis. Ao atletismo, remo e 

ciclismo este grupo atribui os mais baixos valores estéticos (entre o 

“moderado” e o “pouco valor estético”). 

 

Após a observação detalhada da atribuição de valor estético depois do 

filme, é necessário verificar se existem diferenças estatisticamente 

significativas entre os dois grupos (quadro XVI).  

 
Quadro XVI – Valores da média dos postos e valores de z e p relativamente às categorias de resposta 
em que se verificaram diferenças estatisticamente significativas entre os dois grupos, após o filme 
 

Categorias de resposta 
Valor estético dos desportos  

Média dos postos 
Grupo D 

Média dos postos 
Grupo SI z p 

Ginástica 41,92 27,56 -3,713 0,000 
Patinagem artística 41,16 29,02 -3,482 0,000 
Saltos para a água 41,74 27,90 -3,436 0,001 
Natação sincronizada 42,82 25,80 -4,504 0,000 

 

Consoante o teste de Mann-Whitney, o valor de p indica a existência 

de diferenças estatisticamente significativas para as categorias desportivas 

de ginástica, patinagem artística, natação sincronizada e saltos para a água, 

ou seja, as mesmas verificadas no momento antes da visualização do filme.  

 

Neste momento do nosso estudo importa comparar em termos 

estatísticos a primeira apreciação estética com a segunda, realizada após a 

visualização do filme (quadro XVII). Esta é uma das questões centrais deste 

estudo, traduzida pela hipótese 3 já enunciada anteriormente.  

Com o objectivo de identificar diferenças de opinião antes e após a 

visualização do filme, relativamente à atribuição de valor estético aos 

diferentes desportos apresentados, com o fim meramente ilustrativo, 

apresentamos os valores da média e do desvio-padrão referentes às 

respostas apresentadas pelos dois grupos nos dois momentos no quadro XVI.  
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Quadro XVII – Valores da média (M) e do desvio padrão (Dp) apresentados pelos grupos de Desporto e 
de Som e Imagem relativamente ao valor estético atribuído aos desportos antes e após a visualização 
do filme  
 
 

D SI 
Valor estético Antes do filme Depois do filme Antes do filme Depois do filme 

Categorias de resp. M Dp M Dp M Dp M Dp 
Ténis 3,44 0,644 3,29 0,617 3,61 0,919 3,20 0,816 

Voleibol 3,12 0,799 3,27 0,676 2,94 0,814 3,04 0,790 

Natação pura 3,02 1,040 3,31 1,903 3,39 1,086 3,32 1,069 

Ginástica 4,80 0,452 4,88 0,393 4,13 0,900 4,16 1,068 

Ciclismo 2,28 0,809 2,52 0,714 2,35 0,915 2,60 0,816 

Patinagem artística 4,74 0,565 4,90 0,425 4,13 0,991 4,40 0,866 

Atletismo 2,82 0,858 3,17 0,834 2,74 1,210 2,80 1,080 

Futebol 3,40 1,069 3,02 0,887 3,29 1,371 3,44 1,227 

Remo 2,60 0,756 2,79 0,771 2,81 0,946 2,67 0,868 

Saltos para a água 4,58 0,609 4,83 0,429 3,97 1,224 4,04 1,136 

Basquetebol 3,06 0,861 3,02 0,794 3,13 1,147 3,36 0,860 

Natação sincronizada 4,76 0,517 4,92 0,347 4,03 1,197 4,08 1,077 

 

Tal como foi anteriormente referido, as modalidades consideradas pelo 

grupo D entre os valores de “muito” e “bastante valor estético” mantiveram-

se, registando-se apenas médias internas mais elevadas.  

Relativamente ao grupo D, apenas se verificou um aumento de 

valorização do atletismo, observando-se no momento após a visualização do 

filme um aumento do valor estético atribuído de “pouco valor estético” para 

“moderado valor estético”. Todas restantes modalidades não sofreram 

alterações que possibilitassem o aumento ou a diminuição do valor estético 

atribuído no questionário 1. O futebol e o basquetebol, embora não tenham 

sofrido alterações no valor estético atribuído, foram mais desvalorizados no 

questionário 2, desvalorização que por pouco os remetia para um valor 

inferior na escala de apreciação. 

No grupo SI observou-se a dois aumentos de valorização por parte 

dos alunos relativamente a duas modalidades: os saltos para a água e o 

voleibol. Como podemos observar no quadro XVI, os saltos para a água 

apresentavam-se inicialmente entre os valores de “moderado” a “pouco valor 

estético”, muito embora a sua proximidade ao “bastante valor estético” seja 

indiscutível. Após a visualização do filme, esta modalidade alcançou o valor 
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de “bastante valor estético”, ou seja, verificou-se um aumento da sua 

apreciação estética por parte dos alunos deste grupo. O mesmo se verificou 

em relação ao voleibol, embora entre valores de apreciação diferentes. 

Inicialmente a esta modalidade foram atribuídos valores entre “pouco” e 

“moderado valor estético”, passando no questionário 2 a ser valorizada como 

modalidade de “moderado” a “bastante valor estético”. 

 

Com base na categorização de Kupfer (1988), podemos concluir que 

no âmbito dos desportos competitivos, o ténis, o futebol e o basquetebol são 

valorizados como modalidades entre o “moderado” e o “bastante valor 

estético” por parte de ambos os grupos. O voleibol foi mais valorizado pelo 

grupo SI no questionário 2, passando a ser considerado como modalidade de 

o “moderado” e o “bastante valor estético”, valorização que já era atribuída 

pelo grupo D no questionário 1.  

Relativamente aos desportos lineares, o ciclismo e o remo são 

considerados por ambos os grupos em ambos os momentos como 

modalidade de “pouco” a “moderado valor estético”. A natação pura é 

valorizada como modalidade de “moderado” a “bastante valor estético” por 

ambos os grupos nos dois momentos. o atletismo foi inicialmente valorizado 

pelo grupo D como modalidade de “pouco” a “moderado valor estético”, 

sofrendo no entanto um aumento na escala de apreciação após a 

visualização do filme, de “moderado” a “bastante valor estético”. No grupo SI 

esta alteração não se verificou, mantendo-se entre o “pouco” a “moderado 

valor estético”. 

Nos desportos formais apenas se observou uma alteração na escala 

de apreciação de uma modalidade no grupo SI, que valorizou mais ainda os 

saltos para a água no momento após a visualização do filme. Todas as outras 

modalidades mantiveram-se nos valores de “bastante” e “muito valor 

estético”. 

Tendo em conta Esteves (2002), os resultados vão de encontro ao 

corroborado por este autor, que afirma que um dos efeitos dos meios de 

comunicação é o reforço, ou seja, fortalecem comportamentos (neste caso, 

ideias e opiniões) já orientadas antes de qualquer intervenção. 
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Após a análise comparativa da atribuição de valor estético às 

diferentes modalidades nos dois momentos distintos, importa verificar a 

existência ou não de diferenças estatisticamente significativas entre os dois 

grupos no momento antes e após a visualização do filme (quadro XVIII). 

 
Quadro XVIII – Valores da média dos postos e valores de z e p relativamente às categorias de resposta 
em que se verificaram diferenças estatisticamente significativas entre os dois grupos, antes e após o 
filme 
 

Média dos 
postos Grupo D 

Média dos 
postos Grupo SI z p Categorias de resposta 

Valor estético dos desportos  
Antes Depois Antes Depois Antes Depoi

s Antes Depoi
s 

Ginástica 47,18 41,92 29,37 27,56 -3,986 -3,713 0,000 0,000 
Patinagem artística 46,68 41,16 31,84 29,02 -3,313 -3,482 0,001 0,000 
Saltos para a água 45,29 41,74 34,08 27,90 -2,337 -3,436 0,019 0,001 
Natação sincronizada 46,54 42,82 32,06 25,80 -3,265 -4,504 0,001 0,000 

 

Os desvios padrão facultam-nos dados interessantes: os desvios de 

ambos os grupos desceram quando comparados com o momento anterior ao 

filme. Quer isto dizer que a opinião estética estava já formada antes do filme 

e que este apenas veio moldar as arestas às certezas emocionais que os 

dois grupos manifestaram face aos desportos apresentados. O estado 

momentâneo do filme não foi suficiente para provocar alterações profundas. 

Tal como Lazarsfeld, Berelson e McPhee (1977, cit. por Santos, 1992), 

somos da opinião de que o interesse e a motivação variam de indivíduo para 

indivíduo, mas que quanto mais um sujeito for exposto a um tema, maior 

acresce o seu interesse, fazendo elevar a sua motivação para a procura de 

informações suplementares.  

Por outra perspectiva, e tendo consciência de que ocorreram algumas 

leves transformações internas positivas na forma de apreciação estética geral 

dos desportos pelos dois grupos em estudo, também nos encontramos em 

total acordo de afirmar que não há forma de negar a superioridade da força 

da imagem relativamente à comunicação verbal ou gestual, acabando por 

suscitar emoções mais fortes e de uma forma mais imediata. Os autores 

Chaves, Lima e Vasconcelos (1993) admitem que, mesmo com um olhar 

breve, a imagem permite reconhecer o objecto mais rapidamente e com 

maior precisão do que a palavra. Villas Boas (2003) contribui, asseverando 
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que grande parte das informações, sensações e emoções nos chegam 

através da visão. 

 

De uma forma geral, podemos afirmar que as diferenças encontradas 

entre os dois momentos (antes e após a visualização do filme) são muito 

ténues, observando-se ligeiras alterações em determinadas modalidades já 

referenciadas. Podemos afirmar que a opinião dos alunos de ambos os 

grupos apenas foi reforçada com a visualização do filme, não se observando 

nenhuma modificação significativa de opinião em relação às modalidades 

apresentadas. 



 

 

 
 

5. Conclusões 
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Sabemos actualmente que grande parte do encanto do desporto para 

os espectadores se sustenta na habilidade de domínio dos meios de 

comunicação social sobre ele. O desporto na televisão está prisioneiro do 

espectáculo que produz, pois é este que provoca o interesse dos 

espectadores, transformando-se esta no palco que garante a 

espectacularidade do desporto, rompendo as barreiras físicas e de classes, 

pois seria impossível para muitos de nós aceder a um jogo de ténis 

internacional ou uma partida de golfe do outro lado do oceano.  

A televisão, através da valorização de vários aspectos do movimento 

corporal, do próprio desenrolar de um jogo, do estilo dos atletas nas suas 

modalidades de eleição, promove uma diferente visão do desporto, o 

desporto como uma actividade de carácter estético, capaz de proporcionar no 

espectador momentos de deleite e de satisfação, ou seja, é susceptível de 

fornecer ao espectador uma experiência estética. Como sabemos, o 

reconhecimento da experiência estética induzida pelo desporto não foi ainda 

inteiramente apurado, pelo que continua a encerrar em si potencialidades de 

investigação neste campo.  

Com base em todos estes factores, estabelecemos o nosso propósito 

fundamental, na tentativa de alargar os conhecimentos já existentes, abrindo 

novos caminhos de pesquisa e de reflexão sobre esta temática. 

Neste momento conclusivo, para que não se perca de vista a pedra 

basilar deste estudo, é de relembrar que para as hipóteses teóricas 

apresentadas inicialmente desvendaremos agora as suas confirmações e 

(ou) infirmações, após o encerramento da análise. 

Perante a primeira hipótese teórica a confirmação é total. De facto, 

segundo os dados, ambos os grupos reconhecem valor estético a um grupo 

diferenciado de desportos, neste caso concreto, a doze modalidades 

desportivas. Os resultados demonstraram que os desportos categorizados de 

formais, tais como a patinagem artística, a ginástica, a natação sincronizada 

e os saltos para a água são mais valorizadas por ambos os grupos. As 

diferenças estatisticamente significativas entre os grupos registaram-se 

nessas mesmas modalidades, observando-se nítidas diferenças na forma 

como os grupos apreciam esteticamente os desportos em causa. 
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É quase de imediato que vemos que a segunda hipótese é verdadeira 

e, com base nos resultados, confirmada. Os meios de comunicação, mais 

para o grupo D do que para o grupo SI, embora com uma força superior aos 

80% por ambos, influenciam determinantemente a sua apreciação estética do 

desporto. Ambos os grupos consideram que a televisão em particular 

determina a sua apreciação estética global dos desportos. 

Perante a terceira e última hipótese teórica só nos resta infirmá-la. De 

facto, a projecção do filme contribuiu para que houvesse uma elevação dos 

valores médios internos em ambos os grupos. Contudo, essa elevação foi 

subtil, não sendo a necessária para que se registassem de facto alterações 

notórias. A projecção de imagens momentâneas não é suficiente para alterar 

significativamente a valorização estética atribuída pelos grupos aos 

desportos. As diferenças significativas entre grupos são quase as mesmas 

das que foram observadas no primeiro momento, ou seja, antes da 

visualização do filme. os desvios de ambos os grupos desceram quando 

comparados com o momento anterior ao filme. A opinião relativamente ao 

valor estético dos desportos estava já formada antes do filme e este apenas 

veio reforçar essa mesma opinião.  

Chegados ao ponto de chegada neste nosso trabalho, somos da 

opinião que novos caminhos se abrem à Estética do Desporto através dos 

meios de comunicação social. De uma forma consciente ou não, as imagens 

desportivas transmitidas pelos meios de comunicação, com especial ênfase 

na televisão, fornecem aos espectadores novas formas de revisitar o 

desporto, novos pontos de vista, novos entendimentos e compreensões que 

muitas vezes não estavam ao seu alcance. 

Uma grande limitação deste estudo foi o facto de não haver bibliografia 

específica que combinasse a Estética do Desporto, nem sequer o Desporto, 

com a influência dos meios de comunicação, pelo que se abrem novas portas 

a próximos estudos sobre esta temática. 

   

 



 

 

6. Bibliografia 



 

70 

 

Arnold, P. (1997). Educación física, movimiento y curriculum. Trad. Guillermo 
SOLANA. (2ª ed.). Madrid: Ediciones Morata, S. L. 
  
Aspin, D. (1983). Creativity in sport, movement and physical education. In 
Hans Lenk (ed.), Topical problems of sport philosophy, pp. 185-202. 
Schomdorf: Kinetics Publishers, Inc. 
 
Bayer, R. (1993). Historia da Estética. Lisboa: Editorial Estampa. 
 
Bento, J. O. (1998). Desporto e Humanismo. O campo do possível. Rio de 
Janeiro: Ed UERJ. 
 
Best, D. (1988a). The Aesthetic in sport. In William J. Morgan & Klaus V. 
Meier (eds.), Philosophic inquiry in sport, pp. 477-493. Champaign, Illinois: 
Human Kinetics Publishers, Inc. 
 
Best, D. (1988b). Sport is not a art. In William J. Morgan & Klaus V. Meier 
(eds.), Philosophic inquiry in sport, pp. 527-539. Champaign, Illinois: Human 
Kinetics Publishers, Inc. 
 
Boxill, J. M. (1988). Beauty, sport and gender. In William J. Morgan & Klaus 
V. Meier (eds.), Philosophic inquiry in sport, pp. 509-518. Champaign, Illinois: 
Human Kinetics Publishers, Inc. 
 
Carchia , G. e D’Angelo, P. (1999). Dicionário de Estética. Lisboa: Edições 
70, Lda. 
 
Chaves, J.; Lima, M. e Vasconcelos, M. (1993). A Imagem – da Publicidade 
ao Ensino, Revista Portuguesa de Educação, 6 (3), pp. 103-111. 
 
Cruz, J. (2002). Introdução ao estudo da comunicação: imprensa, cinema, 
rádio, televisão, redes multimédia. Lisboa: Instituto Superior de Ciências 
Sociais e Politicas da Universidade Técnica de Lisboa. 
 
Cunha e Silva, P. (1999). O futuro do corpo ludo-desportivo: uma polaridade 
entre o radical e o virtual. Horizonte, vol. XV, n.º 86: 35-39.  
 
Escórcio, J. (1996). O Desporto no operador Público de televisão no período 
de 1988/1994: Contributo para a compreensão da estrutura e dinâmica do 
tempo de antena de Desporto em Portugal (Canal 1 e Tv2). Dissertação de 
Mestrado. Lisboa: Faculdade de Motricidade Humana. 
 
Esteves, J. (2002). O estudo dos Meios de Comunicação e a problemática 
dos efeitos: breve resenha histórica e contributos para uma perspectiva 
critica. In João Pissara Esteves (org.), Comunicação e Sociedade: os efeitos 
sociais dos meios de comunicação de massa, pp. 13-31. Lisboa: Livros 
Horizonte. 
 
 



 

71 

Giddens, A. (1997). Sociologia. (2ª ed.). Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian. 
 
Godinho, M. (2004). Contributo da Nota Artística para a dimensão estética da 
Ginástica Acrobática. Estudo do comportamento da nota artística em 
competições nacionais e internacionais no período compreendido entre 2001 
e 2004. Dissertação de Monografia. Porto: FCDEF-UP. 
 
Herrero, D. (1988). Estética. Barcelona: Editorial Herder, S. A. 
 
Kuntz, P. (1985). Aesthetics applies to sports as well as to the art. In David L. 
Vanderwerken & Spencer K. Wertz (eds.), Sport inside out, pp. 492-509. Fort 
Worth: Texas Christian University Press. 
 
Kupfer, J. (1988). Sport – The body electric. In William J. Morgan & Klaus V. 
Meier (eds.), Philosophic inquiry in sport, pp. 455-475. Champaign, Illinois: 
Human Kinetics Publishers, Inc.  
 
Lacerda, T. (1997). Para uma Estética do Desporto. Horizonte, vol. XIII, nº78: 
17-21. 
 
Lacerda, T. (2002a). Elementos para a Construção de uma Estética do 
Desporto. Dissertação de Doutoramento. Porto: FCDEF-UP. 
 
Lacerda, T. (2002b). O Desporto perspectivado como uma actividade com 
valor Estético. Um estudo baseado em dados empíricos. In Francisco Martins 
da Silva (org.), Treinamento desportivo: aplicações e implicações. Anais, 
pp.309-326. João Pessoa, Ideia, Editora Universitária. 
 
Lacerda, T. (2002c). A Estética como uma dimensão de referência para o 
Desporto do século XXI. Horizonte, vol. XVIII, nº104, pp.18-20. 
 
Lasswell, H. (1948). A Estrutura e a Função da Comunicação na Sociedade. 
In João Pissara Esteves (org.), Comunicação e Sociedade: os efeitos sociais 
dos meios de comunicação de massa, pp. 49-60. Lisboa: Livros Horizonte. 
 
Leclerc, G. (1999). A Sociedade de Comunicação – Uma abordagem 
sociológica e crítica. Lisboa: Instituto Piaget. 
 
Levinson, J. (2003). Philosophical Aesthetics: an overview. In Jerrold 
Levinson (ed.), The Oxford Handbook of Aesthetics, pp. 3-24. New York: 
Oxford University Press Inc. 
 
Lousada, A. (2004). O papel dos Media. O Professor, nº 84, III série, pp.47-
49. 
 
Lovisolo, H. (1997). Estética, esporte e educação física. Rio de Janeiro: 
Editora Sprint, Lda. 
 
 



 

72 

Marques, A. e Gomes, M. P. (1990). Do perfil de uma Estética do Desporto. 
In Jorge Bento e António Marques (eds.), O Desporto, Ética, Sociedade, pp. 
218-226. Porto: FCDEF-UP. 
  
Marques, A. (1993). Desporto, Arte e Estética. Fronteiras e espaços comuns. 
In Jorge Bento e António Marques (eds), A Ciência do Desporto, a Cultura e o 
Homem, pp. 31-39. Porto: FCDEF-UP, CMP. 
 
Marques, A. (2000). Desporto e futuro. O futuro do Desporto. In Júlio 
Graganta (ed.), Horizontes e Órbitas no Treino dos Jogos Desportivos 
Colectivos, pp. 7-20. Porto: FCDEF-UP. 
 
Martins, I. (1996). Os Desportos de Composição Artística e a subjectividade 
do seu julgamento. Horizonte, vol. XIII, n.º 73, pp. 29-34. 
 
Martins, I. (1999). A natureza e o significado da relação desporto-dança: um 
estudo sobre os desportos de composição artística (DCA) e a dança clássica. 
Dissertação de Doutoramento. Porto: FCDEF-UP. 
 
Mesquita, M. (2003). O quarto equívoco – o poder dos media na sociedade 
contemporânea. Coimbra: Edições MinervaCoimbra.  
  
Morais, M. (s.d.). Juízo de gosto. [Em linha]. [Consult. 3 Set. 2005]. 
Disponível em http://filosofiadaarte.no.sapo.pt/gosto.html 
 
Noelle-Neumann, E. (1983). Os efeitos dos meios de comunicação na 
pesquisa sobre os seus efeitos. In João Pissara Esteves (org.), Comunicação 
e Sociedade: os efeitos sociais dos meios de comunicação de massa, pp. 
151-157. Lisboa: Livros Horizonte. 
 
Oliveira, I.; Vieira, A. e Palma, B. (1997). A integração dos media nas práticas 
educativas. Instituto de Inovação Educacional. 
 
Osterhoudt, R. (1991). The philosophy of sport: an overview, Champaign, 
Illinois: Stipes Publishing Company.  
 
Parry, J. (1989). Sport, Art and Aesthetics. Sport Science Review, 12º ano: 
15-20. 
 
Pinto, M. (2002). Televisão, Família e Escola – Pistas para agir. Barcarena: 
Editorial Presença. 
 
Pita, A. (1999). A experiência Estética como Experiência do Mundo. Porto: 
Campo das Letras. 
 
Pombo, M. (1995). Fenomenologia e Educação. A sedução da Experiência 
Estética. Dissertação de Doutoramento. Aveiro: Universidade de Aveiro. 
 



 

73 

Quitéria, F. (1994). Informação Desportiva e Televisão – Síntese do modelo 
dos programas desportivos. Dissertação de Mestrado. Lisboa: Faculdade de 
Motricidade Humana. 
 
Rodrigues, L. (1989). Televisão. Desporto e Comunicação Social: Seminário. 
Ministério da Educação. 
 
Santos, J. (1992). Comunicação. Lisboa: Difusão Cultural.  
 
Sarlin, P. (1997). Mass Media. Oeiras: Celta Editora, Lda. 
 
Sfez, L. (1991). A Comunicação. Lisboa: Instituto Piaget. 
 
Silva, H. (2002). Balanço: o Mundial dos actores secundários. [Em linha].  
[Consult. 3 Set. 2005]. Disponível em  
http://desporto.publico.pt/mundial2002/shownews.asp?id=158553&idCanal=4 
 
Takács, F. (1989). Sport aesthetics and its categories. Sport Science Review, 
12º ano: 27-32. 
 
Vidal, A. M. (1999). Aproximación al deporte a través de los principios 
artísticos: creatividad, expresión y estética. Apunts Educación Física y 
Deportes, 58: 88-92. 
 
Vilas Boas, A. (2003). Desporto (in)visível – a cultura visual desportiva. 
Dissertação de Mestrado. Porto: FCDEF-UP. 
 
Witt, G. (1989). The world of sport – A world of aesthetics values.  Sport 
Science Review, 12º ano: 10-15. 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Anexos 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo I 
 

Inquérito 1 

 
 
 
 
 



 

 

Universidade do Porto 
Faculdade de Ciências do Desporto e de Educação Física 

 
Questionário 1 

Este questionário procura recolher dados que nos permitam estudar a 
influência dos meios de comunicação social na apreciação estética do 
desporto. 
Agradecemos que leia atentamente e responda a todas as questões 
apresentadas de seguida. 
Será mantido o anonimato e a confidencialidade das respostas. 

 
SEXO  M___   F___ 
 
IDADE ____ 
 
1. Atribua ou não valor estético aos desportos que se seguem utilizando a 
seguinte escala de apreciação: 
 

1. Nenhum valor estético 
2. Pouco valor estético 
3. Moderado valor estético 
4. Bastante valor estético 
5. Muito valor estético 

 
 
Ténis ___ Voleibol ___ Natação pura ___ 

Ginástica ___ Ciclismo ___  Patinagem artística ___ 

Atletismo ___ Futebol ___ Remo ___ 

Saltos p/ água ___ Basquetebol ___ Natação sincronizada ___ 

 
2. Indique a frequência com que pratica cada uma das actividades que se 
seguem: 

 
1. Diariamente/Quase diariamente 
2. Uma a duas vezes por semana 
3. Uma a duas vezes por mês 
4. Raramente 
5. Nunca 

 

 

Ir a concertos ___ Ler jornais desportivos ___ 

Ler revistas ___ Ir ao cinema ___ 

Visitar museus/exposições, etc. ___ Assistir a bailados ___ 

Ler jornais (sem ser desportivos) ___ Ler livros (sem ser de estudo ou profissionais) ___ 

Ir ao teatro ___  



 

 

3. Enuncia-se a seguir um conjunto de actividades/práticas culturais e 

artísticas. Responda assinalando com um X as actividades que pratica. 

 

Fazer artesanato ___ 

Dançar (contemporânea, ballet, jazz, salão, folclore, etc.) ___ 

Tocar um instrumento musical ___ 

Cantar (num grupo musical, cora, rancho, etc.) ___ 

Escrever poemas, contos, etc. ___ 

Artes plásticas (pintar, desenhar, etc.) ___ 

Fotografia, sem ser em festas ou férias ___ 

Fazer teatro amador ___ 

Outra resposta ___ 

 Qual? ___________________________________________________

 

 

4. Pratica ou já praticou algum desporto? 

Pratico ___  Qual (ais)? __________________________________________ 

Pratiquei ___  Qual (ais)? _________________________________________ 

Nunca pratiquei ___ 

 

5. Costuma assistir a Eventos Desportivos… 

Ao vivo    Não ___  Sim ___ Quais? _______________________ 

Pela Televisão    Não ___    Sim ___ Quais? __________________ 

 

6. Em sua opinião, os meios de comunicação social, especialmente a 

televisão, influenciam a sua apreciação estética do desporto? 

Sim ___  Não ___ 

 

 

Obrigada pela colaboração. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo II 
 

Inquérito 2 



 

 

Universidade do Porto 
Faculdade de Ciências do Desporto e de Educação Física 

 
Questionário 2 

Este questionário procura recolher dados que nos permitam estudar a 
influência dos meios de comunicação social na apreciação estética do 
desporto. 
Agradecemos que leia atentamente e responda a todas as questões 
apresentadas de seguida. 
Será mantido o anonimato e a confidencialidade das respostas. 

 
 
1. Atribua ou não valor estético aos desportos que se seguem utilizando a 
seguinte escala de apreciação: 
 

6. Nenhum valor estético 
7. Pouco valor estético 
8. Moderado valor estético 
9. Bastante valor estético 
10. Muito valor estético 

 
 
Ténis ___ Voleibol ___ Natação pura ___ 

Ginástica ___ Ciclismo ___  Patinagem artística ___ 

Atletismo ___ Futebol ___ Remo ___ 

Saltos p/ água ___ Basquetebol ___ Natação sincronizada ___ 

 
 

 

 

 

 

 

 

Obrigada pela colaboração. 

 


