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Resumo 

 

O objectivo deste trabalho consiste na procura de resposta para um problema 

inicial: como é que se poderá clarificar, com base em dados empíricos, o 

entendimento da estética do ténis. A resposta surgiu a partir da elaboração, 

aplicação e análise de entrevistas realizadas a 14 treinadores de elite de 

tenistas juniores e seniores, bem como do estudo do estado actual do 

conhecimento relativo à estética do desporto e do ténis. Verificou-se ser quase 

consensual a ideia de que a estética desporto é um tema que, pela diversidade 

de variáveis que consegue abarcar e relacionar de um modo peculiar, tem sido 

utilizado em diversas pesquisas que a substanciam enquanto um excelente 

elemento potenciador de dados fundamentais para um entendimento mais 

profundo do desporto. 

Com base em estudos de áreas diversas sobre a estética do desporto (Kirk, 

1984; Takács, 1989; Lacerda, 2002) – foi elaborada uma grelha de análise que 

contemplava determinadas categorias e parâmetros específicos que 

permitiram, através do programa NUDIST, organizar e sistematizar as 

informações e apurar os nexos e as relações de causalidade entre os dados. 

Sobre estes, foi realizada uma reflexão numa perspectiva de avaliar a presença 

(ou não) de uma mais-valia estética no ténis masculino ou feminino, assim 

como nas competições de singulares ou pares. Deste modo, pretendemos 

conseguir obter conclusões globalizantes e úteis para um entendimento da 

estética do ténis. Este estudo, de natureza qualitativa, permitiu verificar que a 

Actividade, o Morfótipo, a Cooperação, a Técnica e a Táctica foram os 

aspectos considerados mais relevantes para a apreciação estética do ténis. As 

categorias estéticas – Beleza, Ritmo, Variabilidade, Estilo, Cooperação, a 

Comunicação, Vitalidade, Velocidade, Força, Estratégia e Criatividade - a eles 

associadas parecem  ser fortes indicadores de valor estético no ténis.  

 

Palavras-chave : ESTÉTICA, TÉNIS. 



 

IV 

1 – Introdução 

 
“As únicas pessoas felizes que conheço 

 são aquelas que fazem um bom trabalho 
 por uma causa que acham importante.” 

Abraham Maslow  
 

A estética do desporto é um tema que, pela diversidade de variáveis que 

consegue abarcar e relacionar de um modo peculiar, tem sido utilizado em 

inúmeras pesquisas que a substanciam enquanto um excelente elemento 

potenciador de dados fundamentais para um entendimento mais profundo de 

alguns aspectos pouco claros e controversos nas áreas da educação, da 

psicologia e do desporto. 

A informação contida nessas pesquisas possibilitou-nos perceber o estado 

actual de conhecimento relativo à estética do desporto, nomeadamente, a 

diversidade de conceitos associada à sua definição, bem como das qualidades 

estéticas sugeridas para avançar na formulação precisa das suas categorias. 

Verificámos que não há consenso entre os autores relativamente, quer à 

definição de estética - este conceito surge frequentemente associado ao de 

beleza, havendo, com frequência também, uma certa utilização indistinta de 

outros conceitos relacionados com este -, quer à sua utilização enquanto 

ferramenta científica e pedagógica.  

No entanto, uma definição simples, que parece ser mais ou menos consensual 

(Marques, 1993; Lacerda, 1997), é a de que a estética é um modo particular de 

percepção da realidade – de um objecto, de uma actividade.  

O conceito de estética remonta já aos filósofos gregos que apontaram a beleza 

como definidora da estética e evidenciando pontos de contacto com várias das 

ideias chave defendidas por autores contemporâneos. Contudo, uma das 

principais orientações da estética actual é o abandono generalizado da noção 

de beleza como categoria estética fundamental, e a sua substituição pela 

noção mais geral de qualidade estética ou valor estético. 

Em relação ao segundo aspecto – a sua utilização enquanto ferramenta 

científica e pedagógica –, também vimos não haver uma corrente de 
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pensamento preponderante, embora muitas das propostas apresentem pontos 

de contacto em várias das ideias chave.  

De facto, as maiores dificuldades sentidas referem-se à existência de grande 

diversidade de opiniões entre os investigadores da estética do desporto. No 

entanto, constata-se que a controvérsia se centra no domínio das ideias, da 

conceptualização, não havendo quase nenhumas referências a trabalhos de 

campo. 

Este tipo de investigação, tais como outras que têm sido realizadas nesta área, 

poderá contribuir para a sedimentação do conhecimento relativo à estética do 

desporto.  

Lacerda (1997) refere que em Portugal, as questões da estética são tratadas, 

sobretudo, nos cursos ligados à filosofia e às belas-artes. Até à data da 

realização do seu estudo nenhum curso superior de desporto e educação física 

existente a nível nacional contemplava qualquer cadeira ou área opcional 

dedicados à estética do desporto. No entanto, as questões relacionadas com 

esta temática são cada vez mais actuais e os assuntos com ela implicados 

começam a ser tratados em trabalhos de fim de curso, teses, reuniões e 

seminários.  

Outros problemas relativos a este tipo de investigação têm a ver com as 

questões de validade e fiabilidade que lhe estão associados - de que a 

autenticidade e moralidade são exemplos – e que se devem fundamentalmente 

à subjectividade inerente ao modo de percepção (Parry, 1989; Takács, 1989; 

Marques, 1993). Ainda assim, foi possível apurar que este tipo de investigação 

apresenta mais vantagens do que desvantagens.  

Constata-se um crescente interesse pela análise do desporto e dos desportos 

sob um ponto de vista diferente do habitual, mais subjectivo, nas suas relações 

com a estética e com a arte.  

A visão estética constitui-se como mais uma das formas possíveis de analisar o 

desporto, no propósito de buscar outras dimensões, sentidos e relações. 

A estética no contexto educativo parece ser quase sempre apontada como um 

meio de sensibilização para uma educação para os valores (afectividade, 

equidade, entre outros) por excelência. Neste campo, são muitos os trabalhos 
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realizados (Kirk, 1984; Marques e Botelho Gomes, 1990; Gibbons e Bressen, 

1991; Koivula, 2001) que evidenciam a importância deste tipo de investigação 

para realçar dados fundamentais relativos à emocionalidade e sensibilidade. 

No contexto desportivo, a estética preocupa-se sobretudo com a observação 

do corpo e do movimento desportivos, nomeadamente, com as qualidades 

estéticas associadas à sua percepção. Essas qualidades possuem um vasto 

manancial de informação e, como tal, carecem da existência de um quadro de 

categorias e respectivos parâmetros que permita um entendimento mais 

profundo de aspectos – uns mais subjectivos do que outros – relacionados com 

essas dimensões. 

Tendo em conta tudo o que aqui foi referido em relação à estética do desporto, 

foi nosso propósito enquadrá-la no contexto do ténis. Deste modo, foi também 

nosso intuito procurar dados relativos ao estado actual do conhecimento 

relativamente ao ténis e relacioná-los com os dados apresentados acerca da 

estética do desporto, de modo a melhor conseguirmos entender uma possível 

estética do ténis. 

Sendo assim, o presente estudo evidenciou-se pelo desafio, desde a assunção 

do problema – como é que se poderá clarificar, com base em dados empíricos, 

o entendimento da estética do ténis – às possíveis respostas para ele 

encontradas, elas próprias geradoras de novos desafios 

A entrevista, nesta pesquisa, foi um instrumento bem acolhido no sentido em 

que, a partir dos dados da revisão da literatura, pareceu ser o melhor meio para 

recolher o material. 

Para organizar, relacionar e interpretar os dados fornecidos pela entrevista, 

utilizamos o programa informático NUDIST. Foi, sempre que necessário, 

permeável à integração de novas variáveis que contribuíam para um contínuo 

reposicionamento da nossa acção de investigadores, assegurando o tão 

desejado equilíbrio e harmonia da pesquisa, ainda que sempre de um modo 

transitório uma vez que a avaliação dos resultados nos exigiu a colocação de 

sucessivas questões. 

O objectivo desta pesquisa traduz-se em conhecer as concepções de estética 

do ténis de um grupo de treinadores de elite de tenistas seniores e juniores, 
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bem como avaliar a presença (ou não) de uma mais-valia estética no ténis 

masculino ou feminino, assim como nas competições de singulares e pares. 

Exigiu-nos seguir uma série de passos metodológicos cujos procedimentos 

manifestaram uma relação de continuidade com saberes pré-existentes e, 

simultaneamente, aportaram novidades válidas.  

Este trabalho aponta para uma investigação qualitativa realizada a partir de 

categorias de análise definidas com base em dados da estética, da estética do 

desporto, do ténis e da metodologia qualitativa.  

Elliot (1974, cit. p/ Kirk, 1984) foi um dos primeiros investigadores a tentar criar 

um quadro conceptual de categorias estéticas relativas ao desporto, referindo a 

velocidade, graciosidade, fluidez, ritmo, qualidades cujas combinações 

constituem a beleza. Outros autores seguiram esta ideia e construíram novas 

grelhas com estas e outras categorias. No entanto, Takács (1989) defende uma 

reflexão profunda acerca da estética do desporto, isto é, das qualidades 

estéticas associadas ao desporto, o que pressupõe uma análise centrada nas 

categorias estéticas. O autor chama a atenção para o problema das categorias 

estéticas da estética geral surgirem definidas por referência à literatura e, daí 

se tornarem pouco satisfatórias em relação à qualidade do movimento humano, 

do corpo e das actividades desportivas, sendo necessário, por um lado, uma 

certa reinterpretação de algumas categorias e, por outro, a criação de novas e 

mais especificas categorias. 

A grelha de análise desta pesquisa assenta sobre estas mesmas bases.  

O enunciado que a seguir surge apresenta uma estrutura bipartida sendo a 

primeira parte dedicada à Revisão da Literatura e a segunda aos 

procedimentos da metodologia que permitiram dar resposta ao problema inicial. 

A divisão da Revisão da Literatura em dois capítulos aparece apenas como 

uma forma de facilitar a apresentação da ampla e variada informação relativa à 

estética do desporto e ao ténis. Foi uma decisão que nos pareceu facilitadora 

da organização do material. Assim, é possível que alguns dos autores referidos 

no primeiro capítulo, onde se procura apenas uma clarificação genérica da 

definição de estética do desporto, da sua utilidade nos contextos desportivo e 

educativo, das grelhas conceptuais com respectivas categorias e da 
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diversidade de opiniões dos investigadores desta área, possam ressurgir no 

capítulo seguinte, uma vez que a contribuição desses autores foi significativa 

para a justificação de uma possível estética do ténis, bem como para a 

construção da grelha conceptual de análise das entrevistas relativas ao 

presente estudo.  

A segunda parte do trabalho inicia-se pela referência ao problema e aos 

objectivos do estudo, seguindo-se a descrição de uma série de passos - a 

elaboração e aplicação das entrevistas, a análise, interpretação e discussão 

dos dados do material da entrevista - cuja avaliação dos resultados exigiu a 

definição de objectivos intermédios que nos foram remetendo para as 

conclusões finais desta pesquisa. 

As conclusões comprovaram muitos dos aspectos referidos na Revisão da 

Literatura, levantaram algumas questões e permitiram efectuar sugestões para 

projectos de investigações futuros. 

Em anexo foram colocados materiais utilizados como auxiliares da pesquisa. 
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2 – Revisão da Literatura 

2.1 – Estética do Desporto 
 

O desporto é actualmente uma referência da cultura humana e da sua 

contemporaneidade. Como tal, pode ser visto e analisado de diferentes formas 

e sob diferentes pontos de vista. Se a investigação científica trabalha 

arduamente para melhorar os resultados desportivos e a performance, há 

alguns campos não pragmáticos do conhecimento que nos ajudam a 

compreender os outros lados do desporto, uma expressão utilizada por Bento 

(1995): o da sensibilidade e da emocionalidade. Este é o caso da estética.  

Se definíssemos análise como um processo metodológico de decomposição do 

todo até às partes, a análise do movimento seria, segundo esta perspectiva, 

uma dissecação do movimento, uma anatomia do movimento. A intervenção 

estética atribui à análise do movimento um carácter holístico, uma vez que a vê 

como um sistema aberto com inúmeras interrelações entre as demais variáveis. 

A experiência estética estabelece um elo de ligação entre o mundo do desporto 

e o ser humano. 

A dimensão da sensibilidade do desporto possui um vasto manancial de 

qualidades estéticas e emocionais. Todas as actividades desportivas são 

capazes de ceder experiência estética e de proporcionar diferentes vivências 

estéticas. Basta ver aquilo que é feito, o modo como as acções são realizadas 

e os contextos nas quais são produzidas.  

Arnold (1983) afirma que a participação no desporto (como atleta, como 

treinador, como espectador, etc.) poderá fornecer formas distintas de entrada 

na vida estética. Segundo Best (1988a) existe um crescente interesse em olhar 

o desporto sob o ponto de vista estético.  

Assim, a relação entre desporto e estética tem-se mostrado cada vez mais 

relevante e pertinente para quem procura novas abordagens e interpretações 

do fenómeno desportivo. 

São cada vez mais os projectos e estudos que a substanciam enquanto um 

meio por excelência para atingir determinados objectivos, quer de âmbito 

científico e investigativo, quer pedagógicos e artísticos. 
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De facto, a estética do desporto é um tema que aparece frequentemente 

associado a muitos outros aspectos relativos ao contexto artístico, filosófico, 

educativo e desportivo, onde as questões da axiologia, da percepção e da 

sensibilidade assumem contornos peculiares. Segundo Constantino (1990), o 

desporto tornou-se um dos mais vastos teatros mundiais, em que o seu 

impacto visual a todos toca. A verdade é que, “Goste-se ou não do desporto 

não se lhe pode ficar indiferente. Há nele, sempre, algo que nos fascina. O 

esforço dos atletas, a ideia de superação, a beleza dos corpos, a plástica do 

movimento, as emoções e a cor, a vitória e a derrota, a festa e o drama …, são 

valores a que não somos insensíveis.” (Marques, 1993, p.31). A este fenómeno 

associam-se ainda noções de record, velocidade, tempo, força e também 

conceitos de mercado (marketing, mais-valia, lucro), levando-nos a aceitar que 

o desporto está, de facto, impregnado de valores: valores hedonísticos, 

estéticos, éticos, lógicos, práticos (Patrício, 1993). 

Vanden Eyende (1989) considera que ao lado dos valores éticos que 

sobressaem no Desporto há que considerar igualmente os valores estéticos, na 

medida em que o Desporto é criador de Beleza ao conceber movimentos 

humanos, que se desenvolvem no tempo e no espaço, em busca da perfeição 

técnica ou biomecânica. Witt (1989) é outro dos autores que pensa que o 

mundo do Desporto é também um mundo de valores estéticos.  

Por aproximação aos conceitos e objectos da ética e da estética, Marques e 

Botelho Gomes (1990) entenderam que a ética seria a “ciência normativa 

primordial” aparecendo pois estreitamente associada aos valores e à moral. 

Acrescentam que a estética seria a “teoria (positiva e cientifica ou normativa e 

filosófica) da arte e das condições do belo” e o seu âmbito de estudo “a 

natureza, a sociedade e a arte”. O desporto como actividade cultural 

impregnada de valores, entre os quais éticos e estéticos, possui características 

próprias a que poderão ser atribuídas qualidades estéticas e portanto passíveis 

de ser estudadas pela estética.  

A estética do desporto procura, embora de uma forma menos objectiva do que 

outras áreas de estudo (na medida em que valoriza tanto o sujeito como o 

objecto da actividade), novas lógicas, novos pontos de vista, novas análises 
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para o fenómeno desportivo, fenómeno este que se tornou muito mediático e 

norteado pelo poder dos valores eminentemente pragmáticos que orientam a 

sociedade contemporânea (Lacerda, 2000). Somos levados ao encontro de 

uma nova dimensão do quantificar, uma dimensão que Lacerda (2000, p.21) 

caracteriza como “ (…) estranha (porque indesejada) às ciências exactas, que 

não se traduz em Newtons, em moles nem em microns, porque ultrapassa o 

domínio da sensorialidade”. O tipo de informação e análise que a dimensão 

estética pode dar difere da procurada pela investigação científica porque esta 

dimensão refere-se não só ao objecto mas também ao sujeito que é afectado 

por esse objecto (Lacerda, 2000). Kupfer (1988a) é outro autor que realça a 

dimensão estética do desporto. Refere-se ao desporto como um ritual estético 

do corpo, que ocorre quando atendemos ao alcance e graça do movimento 

humano exibidos por meio das acções desportivas. 

A estética do desporto, nos anos 90, foi considerada em alguns países, 

designadamente nos países do leste europeu, uma área científica nova. 

Contudo, este reconhecimento não foi nem ainda é pacífico. A afirmação da 

sua identidade científica faz-se ainda na dependência da estética geral e 

mesmo a posição que ocupa na estrutura das ciências do desporto não está 

clara, surgindo muitas vezes enquadrada na área das ciências sociais ou na 

filosofia (Marques e Botelho Gomes 1990).  

Segundo Thieb e Schnabel (cit. p/ Marques e Botelho Gomes 1986, p.140) o 

objecto específico da estética do desporto centra-se nas “acções de cada 

desporto ou disciplina desportiva (…) – particularmente nos desportos técnicos 

e de composição artística – no estudo dos aspectos relativos à preparação, 

controlo e avaliação desportiva sob o ponto de vista estético”. 

De facto, a estética do desporto, enquanto disciplina científica, surgiu 

essencialmente a partir das exigências do desporto de rendimento. E isto, 

deve-se a que em alguns desportos como a ginástica artística feminina, a 

ginástica rítmica, a patinagem artística, o desenvolvimento dos aspectos 

coreográficos e de composição artística se repercutiram numa maior valoração 

das prestações desportivas (Marques e Botelho Gomes, 1990).  
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O conceito de estética do desporto surge frequentemente associado ao de 

beleza, havendo, com frequência também, uma certa associação deste último 

aos termos harmonia, plasticidade, amplitude e expressividade. No entanto, é 

de constatar que uma das principais orientações da estética contemporânea é 

o abandono generalizado da noção de beleza como categoria estética 

fundamental, e a sua substituição pela noção mais geral de qualidade estética 

ou valor estético (Lacerda, 1997). 

Lacerda (1997) afirma que o termo estética pode aparecer associado aos 

sentidos, à sensorialidade e também à sensibilidade. Pelo sentimento, o 

objecto manifesta-se como expressivo, diz-nos alguma coisa, toca-nos. Ou 

seja, a autora considera que a experiência estética estabelece como que uma 

aliança entre o homem e o mundo.     

Alguns autores ligados à estética do desporto, fazem uma analogia entre o 

desporto e a arte. Mesmo tendo em conta que alguns deles (nomeadamente 

Boxill, 1988) se posicionam contrariamente ao desporto como forma de arte, 

porque a preocupação com a eficiência técnica do desporto se sobrepõe a 

aspectos essenciais de estilo, graça e forma de arte, sabemos que outros 

argumentam a favor, servindo-se inclusivamente de conexões bastante 

curiosas. Kupfer (1988b) não considera importante que o desporto seja 

reconhecido como arte. Para este autor o desporto não precisa de ser arte para 

possuir variadas e intensas qualidades estéticas. Num artigo acerca da relação 

entre a arte e desporto, Masterson (1983) refere que a arte desde sempre 

esteve associada à dança, mas só recentemente alguns investigadores 

preocupados com a actividade física e a estética se dedicaram a estudar com 

maior acutilância as ligações entre desporto e arte. De acordo com Arnold 

(1983), a noção de estética é mais ampla do que a de arte. Best (1988) 

corrobora esta opinião e afirma que a estética é o género e que a arte é a 

espécie. Evidentemente que a obra de arte é o lugar privilegiado da 

manifestação da função estética (Borralho, 1997) ou, como argumenta Arnold 

(1983), os objectos de arte consideram-se paradigmas da estética que tem o 

seu ponto de objectivação máximo na arte.  
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A teoria estética moderna centra-se, predominantemente, na investigação de 

três áreas de pesquisa: a natureza e significação das obras de arte, o processo 

de produção, experienciação e avaliação da arte e, certos aspectos da 

natureza e da produção humana usualmente considerados como fora do 

domínio da arte, mas que, apesar disso, evocam experiências estéticas na 

contemplação das suas formas ou qualidades sensoriais (por exemplo: pores-

do-sol, flores, montanhas, maquinaria e a forma humana) (Morgan e Meier, 

1988).  

De facto, são vários os investigadores que se questionam relativamente à 

legitimidade para considerar e incluir a estética e os aspectos artísticos das 

várias formas do desporto e das experiências desportivas numa ou mais áreas 

das previamente definidas da investigação em estética.  

Apoiando-se nas ideias de vários autores, Marques (2000) refere que o século 

XX foi considerado o século do desporto e que o próximo seria o século das 

artes. Se o século XXI é o século das artes, o futuro do desporto poderá passar 

pela revalorização desta relação, num prolongamento mais estreito de uma 

associação que se iniciou na Antiga Grécia (Marques, 2000). 

O desporto tem “arte”. “O desporto é a oitava arte, onde se pode cultivar a 

beleza das formas de acção livres da pressão utilitarista do quotidiano” (Bento, 

1998, p.152). A arte também tem treino e rendimento, as finalidades é que são 

diferentes (Marques, 2000).  

De facto, o desporto desde sempre tem sido retratado por diversos artistas, ou 

seja, o seu potencial como objecto de beleza passível de ser representado 

numa forma de arte, com o propósito de evocar uma experiência estética no 

observador, tem sido frequentemente reconhecido. Já desde a Antiguidade até 

ao presente que filósofos, poetas, artistas e pedagogos viam e vêem no 

desporto oportunidades e motivos de criação artística.  

Marques (1993) também procurou reflectir um pouco acerca dos conceitos 

associados à estética e à arte. Considera que a estética é um modo de 

percepção da realidade – de um objecto, de uma actividade. Ou seja, para o 

autor, a estética não existe no abstracto. Não é por isso a realidade que é 

estética, mas sim a percepção que dela temos.  
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Souriau (1990 cit. p/ Lacerda, 2001) entende a estética como a ciência das 

formas, naturais, artísticas. Hospers (1990, cit. p/ Lacerda, 2001) refere que a 

estética é o ramo da filosofia que se ocupa em analisar os conceitos e resolver 

os problemas que se colocam quando contemplamos objectos estéticos, 

constituindo-se como objectos estéticos todos os objectos da experiência 

estética. 

Genette (1997), seguindo esta mesma linha de pensamento, afirma que os 

objectos que não são arte podem suscitar uma reacção estética, 

eventualmente até mais intensa. Suscitar e não visar, pois enquanto a criação 

de obras de arte tem uma intenção estética que se converte em função 

artística, os objectos ou actividades que não pertencem ao domínio da arte 

produzem um efeito não visado intencionalmente. 

De facto, os investigadores contemporâneos da problemática da estética 

convergem quanto ao tipo de atitude que se adopta ao considerar algo do 

ponto de vista estético (Lacerda, 2001). A atitude estética difere de outras 

formas de pensar e agir como são por exemplo, a atitude prática, a atitude 

teórica, ou a atitude religiosa. Arnold (1983) defende que se desenvolve uma 

situação estética sempre que se adopta uma atitude estética ou se evoca um 

objecto, sem outra razão que o prazer que proporciona. A atitude estética 

distingue-se assim da atitude prática pela visão não utilitária das coisas. 

Quando percebemos um objecto de forma estética, a questão está em 

despojarmos esse objecto de todo o seu valor funcional, prático, utilitário 

(Lacerda, 2001). Arnold (1983) defende que a atitude estética se traduz num 

modo peculiar de consciência, numa maneira particular de perceber algo. 

Quando se pretende desvendar o potencial estético do desporto, ter-se-á que 

adoptar uma atitude estética em relação àquele (Lacerda, 2001).  

A mesma autora, num estudo realizado em 2002, procurou apurar se seria 

possível olhar do ponto de vista estético para todos os desportos. Para tal, 

confrontou dados quantitativos obtidos nos questionários aplicados a 

intervenientes na área da educação física e desporto e no domínio da arte, com 

as posições dos autores da estética geral e da estética do desporto. Destacou-

se o aparecimento de um conjunto de factores influenciadores da apreciação 
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estética do desporto como a presença de música, o espaço físico onde se 

desenrola a actividade, a plástica do movimento corporal, a presença de 

elementos do reportório da dança, o vestuário e acessórios utilizados, a 

manifestação de relações de cooperação e oposição entre os participantes, a 

dimensão espectáculo presente no desporto, os materiais característicos das 

diferentes modalidades desportivas, o morfótipo dos desportistas e, o domínio 

técnico necessário aos diferentes movimentos desportivos. Estes aspectos 

permitiram-lhe afirmar que da interacção entre o observador e o desporto 

emerge (do universo desportivo) um conjunto de factores que influenciam a 

apreciação estética, sendo possível a identificação desses factores. 

Apesar de algumas limitações referidas por alguns autores (Witt, 1982; Takács, 

1989; Marques, 1993) neste tipo de estudo, os investigadores reconhecem-lhe 

mais vantagens, nomeadamente pelo enquadramento holístico que permite. 

Está mais apta, por exemplo, a penetrar nos campos da dimensão tácita do 

conhecimento, bem como da sensibilidade e emocionalidade.  

No entanto, se estética é um modo de percepção da realidade – de um objecto, 

de uma actividade –, será essa mesma percepção a própria estética e não a 

realidade (Marques, 2000). Se não é a realidade que é estética, mas sim a 

percepção que dela temos, a atitude e a compreensão estética estão sujeitas a 

juízos de valor. Estes dependem da nossa sensibilidade e consciência 

estéticas e expressam qualidades como belo e feio, gracioso e sem graça, 

unitário e fragmentado, profundo e superficial, festivo e trágico (Parry, 1989). 

São também já alguns os estudos realizados no campo educacional (educação 

física) e desportivo (desporto de rendimento – ginástica artística, trampolim, 

entre outros) que recorrem à estética do desporto para descortinar aspectos 

relativos aos valores, à sensibilidade e afectividade.  

Os autores que se dedicam ao estudo das qualidades estéticas presentes em 

diversas actividades desportivas (na escola e/ou clube) no sentido de as tornar 

mais dignas e proveitosas tanto para o professor como para o aluno e 

sociedade em geral, olham para estas características da estética do desporto 

como pedras preciosas na construção das suas pesquisas.  
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Takács (1989) defende uma reflexão profunda acerca das qualidades estéticas 

associadas ao desporto, o que pressupõe uma análise centrada nas categorias 

estéticas. O autor chama a atenção para o problema das categorias estéticas 

da estética geral surgirem definidas por referência à literatura e, daí se 

tornarem pouco satisfatórias em relação à qualidade do movimento humano, do 

corpo e das actividades desportivas, sendo necessário, por um lado, uma certa 

reinterpretação de algumas categorias e, por outro, a criação de novas e mais 

especificas categorias. 

Outro propósito do estudo de Lacerda (2002), já citado, foi apurar se o 

reconhecimento de qualidades estéticas por parte de quem observa e analisa o 

desporto é facilitado pelo recurso a categorias estéticas, sendo possível 

identificar e hierarquizar essas categorias. Através da literatura consultada, a 

autora fez um levantamento das categorias estéticas referenciadas pelos 

autores nas suas abordagens à dimensão estética do desporto. Lacerda (2002) 

omitiu o termo beleza de modo a abrir espaço à individualização e 

autonomização de outras categorias. A diversidade encontrada foi muito ampla, 

tal como se pode observar no quadro 1. Embora se registe uma certa 

recorrência a categorias como graciosidade, harmonia, competitividade, estilo, 

ritmo, emoção e drama, a pulverização semântica é muito expressiva. 

 

Quadro 1  – Categorias estéticas evidenciadas pela revisão da literatura (Lacerda, 2002). 
 Autores Categorias estéticas 

Kaelin (1968) Vitória, derrota, competitividade 
Fisher (1972) Sensibilidade, expressividade, espontaneidade, 

harmonia, totalidade 
Keenan (1973) Competitividade, drama 
Elliot (1974) Habilidade, agilidade, resistência, fluidez, graça, ritmo, 

velocidade, força, vitalidade e drama 
Gaskin e Masterson (1974) Cor, composição, harmonia, ritmo, auto-realização 
White (1975) Competitividade  
Wulk (1977) Unidade, habilidade, expressividade, harminia, 

totalidade, drama, poder, tensão, ritmo, virtuosismo, 
originalidade, emocionalidade 

Lowe (1977) Controlo, esforço, fluidez, graça, harmonia, alegria, 
equilíbrio, poder, precisão, proporção, ritmo, risco, 
velocidade, estratégia, força, simetria, unidade 

Aspin (1983) Criatividade, imaginação 
Masterson (1983) Energia, força, elegância, estilo, graça, poder, 

economia, ritmo, cor, composição 
Kuntz (1985) Prazer, emocionalidade, drama, limite 
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Quadro 1  – Categorias estéticas evidenciadas pela revisão da literatura (Lacerda, 2002) 
(continuação). 

 Autores Categorias estéticas 
Wertz (1985, 1988) Fluidez, graciosidade, unidade, habilidade, elegância, 

estilo, precisão e criatividade 
Roberts (1986) Fluidez, graça, velocidade, emocionalidade, poder, 

coragem, punição, drama, competitividade 
Best (1988) Graciosidade, economia, eficiência, estilo 
Boxill (1988) Flexibilidade, coordenação, força, agilidade, eficiência, 

habilidade, competitividade, estratégia, fluidez, 
graciosidade, estilo, harmonia 

Kupfer (1988) Competitividade, vitória, derrota, graça, fluidez, 
controlo 

Sumanik, Shanon e Stoll 
(1989) 

Expressividade, facilidade, excelência, harmonia 

Takács (1989) Liberdade, resultado, economia, técnica, táctica 
Vanden Eynde (1989) Vitoria, estilo 
Hyland (1990) Graciosidade, criatividade, elegância, improvisação 
Huizinga (1995) Tensão, equilíbrio, contraste, variação, ritmo, 

harmonia, coragem, tenacidade 
Marques (1993) Emocionalidade  
Cordner (1995) Fluência, graça, harmonia, facilidade 
Hemphill (1995) Excelência  
Luvisolo (1997) Expressividade, prazer, emoção, gosto/afinidade 
Moderno (1998) Estilo, emoção, criatividade, genialidade, 

competitividade, improvisação  
Davis (1999) Graça, elegância 
Martins (1999) Criatividade, expressividade, estilo, forma, 

interpretação, intencionalidade 
Schwartz (1999) Improvisação, graça 
 

 

Deste conjunto diversificado de categorias, as que mais se evidenciaram no 

estudo de Lacerda (2002) foram a expressividade, a perfeição, a elegância, o 

ritmo, a criatividade, a harmonia e o equilíbrio.  

Aspin (1983) considera a criatividade e a imaginação como sendo qualidades 

desejadas tanto por quem pratica como por quem assiste a uma actividade 

desportiva e que surgem mais visíveis nas actividades ditas abertas.  

O autor define criatividade como sendo algo muito vago, uma característica que 

serve como um slogan no discurso educacional e desportivo. Considera-a um 

conceito pertencente ao conjunto daquilo a que chamamos inteligência, 

portanto, uma qualidade mental ou um pensamento criativo.  

Alguns investigadores (Guilford, Getzles, Jackson, citados por Aspin, 1983), no 

sentido de analisar e avaliar a criatividade de vários sujeitos, usaram categorias 

relativas a qualidades mentais particularmente relacionadas com aquilo que 
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consideravam ser criatividade. Os resultados obtidos conduziram à ideia de 

que a criatividade é um tipo de inteligência e que pode ser avaliada por testes 

de QI. No entanto, reconhecer essa habilidade a partir das características do 

trabalho criativo pode induzir em erro, uma vez que não há a possibilidade de 

avaliar essas características de forma isolada. Deste modo, prevaleceu a 

análise qualitativa, integrando e interrelacionando diversas variáveis. Além 

disso, não existem apenas pessoas criativas: existem músicos, filósofos, 

físicos, atletas criativos, entre outros. Por isso, os autores restringiram os 

atributos da criatividade à especificidade do contexto/trabalho. 

Para afirmar que o desporto tem propriedades estéticas, Kirk (1984) considera 

que é necessário olhar para qualidades como a velocidade, a graciosidade, a 

fluidez e o ritmo cujas combinações se constituem na beleza. 

Takács (1989), segue esta linha de pensamento e acrescenta que é comum 

pensar-se em desportos belos quando se associa desporto e estética. Segundo 

o autor, o público define desportos belos atribuindo, normalmente, à patinagem 

artística, à ginástica artística, aos saltos para a água, à natação sincronizada, a 

designação de desportos bonitos, aos quais cada um acrescentaria o seu 

desporto de eleição. De facto, Lacerda (2002) levantou a questão da dimensão 

afectiva. A autora considera que aquela representa uma componente 

importante da experiência estética, sendo possível identificar uma certa 

associação entre a intensidade da atribuição de valor estético e o nível de 

afinidade ou simpatia por um desporto. Witt (1989) refere-se à ligação pessoal 

que cada um possui com determinados desportos, ao gosto que se nutre por 

certas actividades, que pode condicionar a distinção e a classificação dos 

desportos em bonitos e feios. Takács (1989) corrobora esta opinião ao 

evidenciar que existe, para a maioria das pessoas, uma lista consentida de 

desportos estéticos, sendo que há tendência para entre eles cada um incluir os 

seus desportos de eleição.  

Existe também uma lista mais ou menos aceite de desportos feios: o boxe 

surge em primeiro lugar, seguido pelo judo e pelos desportos de combate em 

geral, pelo rugby e às vezes pelo futebol. Takács (1989) refuta esta distinção 



 16 

entre desportos feios e desportos bonitos, contudo reconhece que ela transmite 

a opinião do senso comum e até a de alguns teóricos.  

As definições de beleza têm uma importância relativa porque ao confinar 

algumas contradições, a sua aplicação ao domínio do desporto (e não só) 

acaba por ser pouco satisfatória. 

Witt (1989) expõe a distinção feita por alguns autores entre desportos 

esteticamente atractivos e não atractivos. Tal como Takács (1989) sugere, esta 

caracterização relaciona-se com o facto de certos desportos se mostrarem 

atractivos ou não para o público. Nos desportos esteticamente atractivos 

(patinagem artística, ginástica artística, ginástica rítmica, etc.) existe uma 

avaliação centrada nas qualidades estéticas que valoriza aspectos da 

prestação como o ritmo, a harmonia, a variação de movimentos, a ligação 

destes com a música. Nos desportos não atractivos, embora se manifestem 

nas acções desportivas, estas qualidades não condicionam as performances 

porque se manifestam numa dimensão periférica, complementar. Todo o 

empenhamento é orientado para as prestações a atingir, sendo menos 

importante, no plano estético, a forma como são conseguidas. Nestes 

desportos as prestações são medidas duma forma exacta e rigorosa (tempo, 

pontos, etc.) e as qualidades estéticas são como que uma dimensão 

complementar e não uma componente principal da performance pois não é 

uma componente intencional na prestação desportiva e na sua avaliação.  

Parry (1989) considera o mesmo tipo de divisão que Best (1988a) que 

subdivide os desportos em dois grupos, desportos “intencionais” – purposive 

sports – (futebol, atletismo…) e desportos “estéticos” (trampolim, ginástica 

artística…). A influência da estética nas actividades e objectivos destes dois 

grupos de desportos é diferente: as finalidades dos purposive sports são 

independentes do modo de realização, isto é, a forma de realização não 

condiciona a prestação desportiva, enquanto que nos desportos “estéticos” os 

objectivos e os meios para os atingir estão intimamente relacionados sendo o 

motivo estético fundamental à actividade. No futebol é possível distinguir o 

objectivo de marcar golo da forma concreta de como se marca. Para entender 

o que é um apoio facial invertido ou uma rondada em ginástica, é preciso 
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explicar como se realizam estes elementos. Na ginástica os objectivos da 

actividade fazem parte da natureza da própria actividade.  

Resumindo estas ideias dos autores relativamente à classificação dos 

desportos a partir do seu valor expressivo, podemos concluir que existem três 

tipos de posições.  

A primeira inclui os autores que consideram dois grupos de desportos: 

purposive sports e desportos estéticos conforme os seus objectivos sejam 

independentes do modo de realização (isto é, em que a forma de realização 

não condiciona a prestação desportiva), ou se verifique uma relação estreita e 

dependente entre a função e a forma, ou seja, entre os objectivos e a forma de 

os conseguir, e portanto em que o motivo estético seja central à actividade 

(Parry, 1989).  

A segunda relativa àqueles que preferem agrupar os desportos em 

esteticamente atractivos e não atractivos (Takács, 1989). Nos primeiros, 

(patinagem artística, ginástica rítmica, natação sincronizada…) existe uma 

avaliação regulamentada centrada nas qualidades estéticas, que valoriza 

aspectos da prestação os quais acentuam o ritmo, a harmonia, a variação de 

movimentos, a ligação destes com a música, a cor (Marques, 1993). Nos 

segundos, estas qualidades não condicionam as performances e embora se 

manifestem nas acções desportivas isso só acontece complementarmente, ou 

seja, numa dimensão periférica. Todo o empenhamento é orientado para as 

prestações a atingir, sendo menos importante, no plano estético, a forma como 

estas são conseguidas (Marques, 1993). 

Por fim, uma terceira vinculadora de opiniões do senso comum, a que 

corresponderia simplesmente um agrupamento em desportos bonitos e 

desportos feios, não possuindo estes qualquer beleza ou valor estético. Pelo 

contrário, seriam considerados muitas vezes a negação do próprio desporto, 

anti-desportivos, e assim avaliados negativamente, deste ponto de vista 

(Marques, 1993). Entre estes últimos o boxe viria em primeiro lugar mas 

também outros, como os desportos de combate em geral, o rugby e, algumas 

vezes, o próprio futebol integrariam a lista (Marques, 1993). 
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No grupo dos desportos bonitos, os que possuiriam movimentos com 

qualidades estéticas, incluir-se-iam as já referidas patinagem artística e 

ginástica rítmica a que, naturalmente, cada um acrescentaria o seu desporto de 

eleição. 

Marques (1993) defende que estas três posições merecem algumas reservas. 

A crítica mais pertinente que este autor faz diz respeito ao estabelecimento de 

agrupamentos que se mostram um pouco desajustados. Por exemplo, quando 

pensamos em desportos como os saltos de esqui, vemos que as performances 

são avaliadas pela distância atingida (critério objectivo), mas também pela 

qualidade técnica do salto, pelo estilo do atleta, ou seja, de acordo com 

critérios estéticos (Parry, 1989). O que acontece, de certa forma, também na 

patinagem artística e em alguns outros desportos, onde as exigências dos 

juízes se referenciam quer por critérios objectivos (fazer figuras obrigatórias) 

quer por critérios estéticos (efeitos de movimentos e de sequências de 

movimentos). Nestes últimos pretende-se mesmo ir mais longe, recorrendo a 

critérios de avaliação artística. Por outro lado, se haverá desportos que de um 

ponto de vista estético serão mais expressivos, mais ricos, no que aliás se 

verifica convergência de posições, parece desajustado considerar que há 

desportos sem expressão estética (Marques, 1993).  

O autor coloca algumas questões sobre se é possível avaliar a beleza sendo 

um conceito bastante controverso, se é possível sustentar no plano teórico, que 

os chamados purposive sports não têm qualidades estéticas, se é possível 

desportos belos e não belos, desportos bonitos e feios. 

Orientado por preocupações deste tipo, Takács (1989) realizou um estudo com 

estudantes de educação física e desporto e concluiu que só cerca de 10% dos 

estudantes não estabeleciam diferenciação entre desportos belos e feios. O 

que revela que posições como estas não são exclusivas do senso comum, 

podendo igualmente encontrar-se entre pessoas com formação em desporto e 

educação física. Quer as posições anteriores, quer os resultados do estudo 

mostram ser a subjectividade do valor estético tão óbvia quanto a falta de 

referências estéticas cientificamente fundadas (Witt, 1982).  
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Se para este autor parece existir a ideia de que quanto maior for o grau de 

subjectividade na avaliação das performances de um desporto, mais aumentam 

as possibilidades de este ser contado entre os desportos estéticos junto do 

senso comum, para Takács (1989) a beleza do desporto, o seu valor estético, 

decorrem antes de mais da expressão da liberdade do homem no sentido 

filosófico, qualidade que sendo comum a todos os desportos implicaria que 

todos tivessem valor estético. 

Existe ainda uma classificação dos desportos sugerida por Kupfer (1988a, 

1988b), que talvez seja a mais adequada para uma compreensão da estética 

do desporto. Este autor agrupa os desportos em três categorias: desportos 

quantitativos, desportos qualitativos e desportos competitivos. A natação ou o 

atletismo enquadrar-se-iam na primeira categoria porque implicam uma 

quantificação do espaço e/ou tempo, em que o movimento corporal não 

encerra um fim em si mesmo, mas actua como um meio para vencer os limites 

naturais destas duas dimensões. Na segunda categoria enquadram-se 

desportos como a patinagem artística, a ginástica e os saltos para a água, em 

que a preocupação está no aspecto do movimento, na expressão do corpo em 

movimento. Por último, Kupfer (1988a, 1988b) refere-se aos desportos 

competitivos (basquetebol, futebol ou voleibol) como aqueles em que há 

oposição humana. De referir que no estudo de Lacerda (2002), a autora 

enquadra o ténis nesta última categoria de desportos. 

Alguns autores abordaram temas relacionados com a filosofia e a educação, 

realçando a importância da educação física como um meio para a educação 

estética.  

Num estudo realizado por Carlisle (cit. p/ Kirk, 1984) que examinou indicadores 

que pudessem justificar as actividades físicas do ponto de vista educacional, 

concluiu que a estética era o elemento unificador de todas as actividades que 

cabiam na designação de “educação física”. Posteriormente, o mesmo autor, 

num artigo sobre educação física e estética, destaca a estética como aspecto 

central do desporto pela forma como o jogo é jogado e apreciado pelo nível de 

habilidade e performance, relegando para segundo plano o resultado final. 



 20 

Para Curl (1974, cit. p/ Kirk, 1984), a excepcional execução de habilidades, 

bem como o seu invulgar grau de precisão podem proporcionar uma 

experiência estética a quem as observa. 

Gibbons e Bressen (1991) procuraram definir domínio afectivo na educação 

física. Para isso, as autoras estudaram aquilo que os professores dessa 

disciplina introduziam no currículo com o intuito de os alunos estimularem e 

desenvolverem atitudes morais e estéticas a partir da sua participação nas 

actividades propostas. Seleccionaram da literatura dados relativos à dimensão 

afectiva das experiências do movimento humano e organizaram-nos em 

categorias. Após a análise dos dados propuseram três categorias para o 

desenvolvimento de uma atitude estética: divertimento, apreciação das formas 

do movimento e procura de graciosidade.  

Além dos estudos sobre a estética do desporto no âmbito da área da 

educação, nomeadamente, no processo de ensino-aprendizagem das aulas de 

educação física, importa agora concentrar a nossa atenção para a área do 

desporto de rendimento. 

 

2.1.1 – A Estética do Desporto e o desporto de rend imento 

As dimensões do ser/estar no desporto ou as dimensões que podem surgir no 

desporto são tanto conceptuais como existenciais. Arnold (1983) num capítulo 

do livro Topical Problemas of Sport Phylosophy, corrobora esta afirmação 

fazendo uma reflexão acerca daquilo que considera ser desporto e daquilo que 

é ser/estar no desporto.  

De facto, são várias as dimensões que se entrelaçam na definição de desporto. 

Desporto envolve uma diversidade de contextos, de actividades e de 

características. Tal como Arnold (1983) refere, alguns desportos são marcados 

pela sua dependência em máquinas, outros em bolas, outros continuam sob 

formas de equipamentos sem os quais seria impossível a sua concretização. 

Acrescenta ainda que depois de serem totalmente identificadas, as actividades 

desportivas podem ser identificadas de acordo com critérios, tais como: 

competição, recreação, reeducação, melhoria de habilidades, incerteza de 

resultados, risco, institucionalizadas, regulamentadas, musicalidade, ritualistas, 
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entre outros. O autor afirma ainda que estas actividades não são mais do que 

formas de vida em miniatura. A partir destes critérios podem ser retirados 

muitos outros parâmetros relativos às circunstâncias e contextos que 

influenciam a atribuição de um indicador estético nesse desporto, bem como de 

uma categoria ou de um grau estético. 

Além disso, muito daquilo que poderá incluir uma definição de desporto poderá 

passar pela sua referenciação cultural. O desporto, na sua essência, é um 

fenómeno cultural porque através dele percebe-se o homem que somos, os 

valores e a história da sociedade que o pratica. Porque acima de tudo o 

desporto é uma construção simbólica (Garcia, 2002). 

De uma incrível variedade lúdica, o homem desenvolveu algumas actividades 

que não são mais do que jogos ou formas jogadas. Através delas expressa a 

sua cultura, os seus valores, os seus mitos, as suas lendas, enfim, a sua mais 

profunda essência da vida (Garcia, 2002). Tendo em conta aquilo que foi 

referido nos três parágrafos anteriores, o desporto parece ser um campo de 

estudo, por excelência, para a estética dada a quantidade e qualidade de 

variáveis – simbolismo, emocionalidade, sensibilidade, entre outros – que 

abarca.  

São muitos os autores que consideram o desportivismo como um elemento 

integrante do conceito de desporto (Arnold, 1983). Vêem-no como uma 

categoria moral e associam-no a virtudes como coragem, cortesia, 

magnanimidade, equidade e justiça. 

Arnold (1983) afirma que se a participação no desporto pode levar ao 

enriquecimento da vida moral, também poderá fornecer formas distintas de 

entrada na vida estética. Acrescenta ainda que todas as actividades 

desportivas são capazes de ceder experiência estética e que alguns desportos 

têm bases inerentemente estéticas e por isso estão predispostos para o 

fazerem. É possível, no entanto, segundo o autor, ver este sentido estético em 

qualquer outro desporto, basta ver aquilo que é feito, o modo como as acções 

são realizadas e os contextos nas quais são reproduzidas. De facto, as 

habilidades motoras (graciosidade e fluidez dos gestos técnicos), as 

capacidades motoras (velocidade, força, amplitude do movimento) e o 
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dramatismo são critérios que o autor utiliza para identificar indicadores 

estéticos no desporto. Considera que, por exemplo, o domínio técnico não só 

delicia quem está a assistir como também transmite a consciência corporal e o 

prazer de quem está a executar. 

Arnold (1983) refere que um lançador de martelo é capaz de sentir e admirar as 

suas rotações controladas, tal como quem assiste é capaz de admirar a 

fluência e o equilíbrio de quem executa. Acrescenta que é tendo em conta a 

globalidade do fluxo dos seus padrões de movimento que o atleta, enquanto 

agente das suas acções, pode e faz deduzir o prazer estético.  

Para o atleta, uma técnica perfeita pode-se tornar numa obra estética – algo 

como uma melodia bem conhecida. 

O ênfase que se dá à análise das características que poderão identificar um 

desporto, pode conduzir a uma negligência dos seus elementos psicológicos 

(Arnold, 1983). De facto, originalmente, desporto significava encontrar diversão, 

prazer, ludismo e recreação, nomeadamente, nos desportos que se tornaram 

profissionais e nos quais o comercialismo se tornou num importante negócio. 

Como tal, Arnold (1983) considera que a natureza do desporto não pode ser 

analisada apenas pelas suas características, mas fundamentalmente pelos 

contextos e circunstâncias. Critérios como a vitória, derrota, tomadas de 

decisão e escolhas (individuais e colectivas), intenção e acção (individual e 

colectiva) são considerados pelo autor como determinantes para facilitar a 

dedução de indicadores estéticos num desporto. Isto porque considera que ao 

fazê-lo, o atleta está a explorar a sua própria natureza, bem como tudo aquilo 

que o rodeia, possui um auto-controlo mental e corporal que lhe permite 

experimentar e testar a sua força vital a partir das ferramentas que lhe estão 

disponíveis. 

O atleta comunica com o seu corpo e através dele, é uma linguagem corporal 

que se poderá tornar tanto mais nítida quanto maior for a fluência, a 

graciosidade e a amplitude dos movimentos. Esta arte de, através do corpo, 

conseguir comunicar as suas acções e intenções, às vezes carregadas de dor, 

desgaste e sofrimento, outras transmitindo leveza, frescura e alegria, impõe a 

qualquer actividade desportiva um sentido estético (Arnold, 1983). 
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A estética do desporto, enquanto disciplina científica, surgiu essencialmente a 

partir das exigências do desporto de rendimento. Aspin (1974, cit. por Witt, 

1982) concorda com esta ideia afirmando que o valor estético do desporto é 

tanto maior quanto mais elevada for a expressão do rendimento. Marques 

(1993) reconhece também que no desporto de alto rendimento, em desportos 

como a patinagem artística, a natação sincronizada, a ginástica artística, as 

prestações podem ser mais valorizadas se as acções desportivas 

apresentarem manifestações estéticas próprias, porque a própria avaliação da 

competição valoriza os aspectos coreográficos e de composição artística. Por 

isso, há mesmo treinadores e atletas que valorizam mais os aspectos estéticos 

e artísticos do que as capacidades atléticas. 

Marques (1993) conclui que o desporto possui uma dimensão estética, mas 

que uma ideia precisa sobre a sua natureza e importância é algo por 

esclarecer. É então necessário aprofundar o estudo da estética do desporto, 

perceber quais as suas qualidades estéticas para avançar na formulação mais 

precisa de categorias estéticas do desporto de rendimento.  

Segundo Witt (1982), o ponto de partida para esse estudo e para todas as 

considerações sobre a estética do desporto, será forçosamente o corpo 

humano nas suas acções desportivas. Todos os desportos são potenciais 

portadores de qualidades estéticas, independentemente da expressão formal 

das acções desportivas, da sua maior ou menor objectividade (Marques, 1993). 

Uma outra referência obrigatória é o desporto enquanto espectáculo, pela 

intensidade emocional que suscita a nível individual e colectivo (Marques, 

1993). Este autor afirma que o desporto de alto nível constitui um importante 

estimulo para milhões de espectadores, gerando emoções e propiciando 

vivências, recordações, representações de inquestionável valor estético. Neste 

caso, o critério da excelência associado ao desporto de alto rendimento, 

constitui-se como o motivo mais representativo de todas as emoções e 

simbólica do espectáculo desportivo.  

Abe (1983) considera que a sensibilidade é uma necessidade intrínseca do 

homem e que nasce de vários tipos de impulso relacionados com alguns 

aspectos físicos, de entre os quais refere a percepção. O autor investiga 
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questões que se relacionam com o conceito de sensibilidade e revela-se 

preocupado com a cada vez mais acentuada dissolução do domínio emocional, 

bem como com a negligência das actividades intelectuais do homem actual. Ou 

seja, considera que o avanço tecnológico atropela a racionalidade e a emoção. 

Há, de facto, uma nova imagem associada a um homem actual que desperdiça 

energia em domínios que nada têm a ver com trabalho ou desporto. Essa 

imagem cria naturalmente uma nova sensibilidade. 

Abe (1983) considera que se torna cada vez mais essencial manter o equilíbrio 

entre a racionalidade e a sensibilidade. Acrescenta ainda que o produto da 

racionalidade deve surgir através de distintos aspectos da sensibilidade. A 

percepção de indicadores de estética, bem como a educação para essa 

percepção parece ser então um aspecto a valorizar no quotidiano. 

De acordo com Abe (1983), o conteúdo do desporto sob o ponto de vista da 

sensibilidade possui um vasto manancial de qualidades estéticas e emocionais 

e, por essa razão, deve ser um meio por excelência para incentivar o 

desenvolvimento desses domínios no Homem. Ou seja, segundo o autor, os 

aspectos técnicos e mecânicos do desporto pode e devem ser vistos e 

percepcionados sob um ponto de vista emocional e sensível. 

 

 

2.2 – O Ténis 
 

“O jogo? A profissão? O espectáculo? 
A cada qual o seu ténis. 

O meu ténis é a minha vida, a vida.” 
Yannick Noah 

 

Já não há, hoje em dia, cidade ou vila que não tenha campos de ténis. Outrora 

reservado à aristocracia, o ténis tornou-se simultaneamente um desporto de 

massas, que reúne milhares de praticantes por todo o mundo, e um desporto 

de eleição, em que os grandes campeões rivalizam em força e destreza nos 

grandes torneios internacionais (Demongeot, 2001). 
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Actualmente praticado nos quatro cantos do mundo por todas as gerações, 

tanto no masculino como no feminino, o ténis tornou-se um desporto universal 

de grande impacto social. 

A história do jogo, tal como se pratica nos nossos dias, remonta a 1874 quando 

o major inglês Walter Clopton Wingfield desenvolveu a sua variação de ténis a 

partir de uma forma simplificada do antigo jogo da pela (Chombart e Thomas, 

s/d). Desde então, o jogo tem-se modificado muito e é hoje um dos desportos 

mundiais mais importantes. Em termos comerciais, haverá poucos que se lhe 

comparem (Lee, 1990).   

Os Grand Slams têm transmissões televisivas quase ininterruptas durante as 

duas semanas de duração de cada um deles, para além da grande afluência de 

público que acorre aos seus estádios. Para além dos Grand Slams, muitos 

outros torneios espalhados por todo o mundo, que fazem parte do calendário 

tenístico, também são transmitidos pela televisão.  

Todos conhecem as fortunas que os melhores jogadores e jogadoras mundiais 

acumulam (Chombart e Thomas, s/d), não só em prémios monetários mas 

também em contratos publicitários que muitas vezes ultrapassam o valor dos 

prémios. As suas imagens são cuidadas e trabalhadas por profissionais que as 

negoceiam e vendem facilmente. Um desporto que produz um espectáculo 

caracterizado por largas audiências cria um consequente interesse económico 

cativando cada vez mais patrocinadores (Chombart e Thomas, s/d). Estes 

últimos, por sua vez, investem no ténis esperando um retorno ainda maior pelo 

impacto que os torneios e os seus jogadores e jogadoras têm na comunicação 

social a nível mundial e público em geral. 

O mercado de raquetes, de bolas, de vestuário específico, de material, de 

equipamento, contribui para criar um sector económico bastante apreciável 

(Chombart e Thomas, s/d). De facto, a evolução que, por exemplo, as raquetes 

têm sofrido é assinalável. As marcas lançam no mercado, ano após ano, 

raquetes cada vez mais sofisticadas e atractivas. O vestuário especifico para o 

ténis não fica atrás, acompanhando os desígnios da moda. Há mesmo o caso 

das irmãs Williams que desenham a sua própria roupa desportiva que é 

concebida pela marca que as patrocina. 
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O sucesso actual do ténis tem, desde logo, à evidência, um contexto social 

favorável ao exercício físico que gerou um crescimento de todas as práticas 

desportivas. Pessoas de todas as idades encontram-se para aprender ou 

retomar este desporto, que além de proporcionar um convívio social nos clubes 

e torneios, possibilita um exercício físico completo. A renovação do interesse 

pelo corpo, uma certa mudança de valores sociais, o recuo dos valores 

religiosos, a preocupação com a saúde, o aparecimento das práticas de 

esforço prolongado são breves explicações avançadas para tentar dar um 

sentido a este retorno ao corpo e a esta subida das práticas de exercício físico, 

entre as quais está o ténis (Chombart e Thomas, s/d). Mas esta corrente social 

não é único aspecto a ter em conta. O ténis comporta uma dimensão lúdica 

importante que a maior parte dos desportos individuais não tem. Jogar ténis é 

divertido e estimulante porque, para quem está a aprender a jogar, pode obter 

melhorias e resultados visíveis rapidamente, e para quem já sabe jogar o 

desafio que o jogo proporciona ao competir com outra pessoa é excitante 

(Powel, 1998). Uma outra característica do ténis que contribui para o seu 

sucesso é que ele faz parte dos desportos que geram simplesmente uma 

hierarquia mas não fornecem uma medida do desempenho, como o atletismo 

ou a natação, modalidades nas quais o praticante avalia rigorosamente a 

distância que o separa do campeão. No caso do ténis, esta apreciação é mais 

delicada (Chombart e Thomas, s/d). É claro que existem categorias, mas há 

muitos jogadores que acham valer mais do que a sua classificação. Apesar de 

haver uma ordem, esta não é mais do que parcial porque a relação criada 

pelas competições não é transitiva e a ordem criada pela competição é 

continuamente posta em questão. Todos os anos é preciso pôr-se à prova e 

defrontar um certo número de adversários para se situar na hierarquia 

(Chombart e Thomas, s/d). 

Outro elemento de importância que explica o facto do ténis estar em voga, é o 

facto de ter sido ao princípio uma prática aristocrática. O ténis é um desporto 

que necessita de um instrumento e um espaço de jogo bastante amplo, cuja 

disposição e manutenção são onerosos, além de outros factores que lhe 

conferem uma prática de custos elevados. Em qualquer sociedade a classe 
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dominante serve de modelo às outras classes cujos membros aspiram a 

adoptar o comportamento das elites (Chombart e Thomas, s/d).  

As regras do ténis também são muito características e próprias da modalidade. 

A rede que separa ao meio o campo impede o contacto físico, existe um código 

de conduta para os jogadores onde a cortesia, o cavalheirismo e o fair-play 

imperam. Segundo Powel (1998) o ténis é um jogo que requer cooperação e 

cortesia por parte de todos os participantes. Acrescenta que devemos aplaudir 

as boas jogadas do adversário e não: fazer comentários depreciativos em voz 

alta no fim dos pontos; reclamar de pancadas como lobs e amorties; embaraçar 

um adversário fraco ao ser demasiado “gracioso” ou condescendente. 

Um dos segredos da sua expansão é a notável escola de formação de carácter 

que representa e o exercício muito saudável, bem como a diversidade que 

pode oferecer. As variantes de singulares masculinos, singulares femininos, 

pares (masculinos, femininos e mistos) trazem múltiplas variedades de 

confrontações (Collin, 1980). 

Em seguida, faremos uma breve incursão às diferenças entre o ténis feminino e 

o ténis masculino já que é um tema tratado no nosso estudo mas que não é 

falado em quase nenhum dos livros consultados sobre o ténis. 

De facto, podem-se encontrar algumas diferenças entre estas duas variantes, 

essencialmente em termos físicos, tácticos e da própria competição em si e 

não tanto em relação aos aspectos técnicos propriamente ditos, embora estes 

em certa medida também sejam influenciados pelos três outros aspectos. 

É do conhecimento geral que a mulher tem uma constituição física e corporal 

diferente da do homem. As principais diferenças que nos interessam é que a 

mulher tem menos força, menos velocidade e menos resistência que o homem. 

Isso tem implicações directas nas estratégias e tácticas utilizadas no ténis 

feminino que não são tão ofensivas e variadas como as do ténis masculino. Por 

outro lado, devido à força e à potência cada vez maior do ténis masculino, 

muitas vezes as jogadas, principalmente nos pisos rápidos, resumem-se ao 

serviço e mais uma pancada pois a potência é tal que os pontos acabam 

rapidamente. Enquanto que, no ténis feminino há mais trocas de bola, os 

pontos duram mais tempo, permitindo que os espectadores possam ver mais 
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tempo efectivo de jogo e mais mudanças de resultado durante o mesmo. Esse 

é mesmo considerado o factor pelo qual o público tem aderido cada vez mais 

ao ténis feminino e as audiências, muitas vezes, serem maiores do que no 

ténis masculino. Isso, associado ao facto do cuidado com a imagem por parte 

das atletas e da sua própria beleza feminina, tem ajudado a que o ténis 

feminino se tenha assumido um lugar de destaque relativamente à prática 

feminina de outras modalidades desportivas. Não esquecendo também que o 

próprio jogo de ténis feminino têm evoluído muito num dos aspectos em que 

era mais criticado e, de certa forma menosprezado: o da qualidade. De facto, 

as jogadoras de ténis evoluíram muito em todos os domínios, principalmente o 

físico e táctico. Todos os aspectos acima referidos contribuíram para a 

equidade há tanto almejada entre o ténis masculino e feminino (e procurada em 

outras modalidades), nomeadamente ao nível de divulgação nos media e de 

distribuição de prize-money. 

Em relação à técnica, iremos em seguida fazer algumas considerações gerais 

acerca dos princípios básicos que se devem respeitar na execução de todos os 

gestos técnicos do ténis (direita, esquerda, volei, smash, amortie, resposta ao 

serviço, passing-shot, lob, approach-shot), exceptuando o serviço porque é o 

único gesto em que a bola não se nos apresenta enviada pelo adversário. 

Se observarmos os melhores jogadores do mundo, parece-nos que todos 

jogam de uma maneira diferente, o que quer dizer que cada qual possui uma 

técnica própria (Chombart e Thomas, s/d). O importante é saber ler a trajectória 

da bola e situar-se no espaço para conseguir um plano de batimento ideal, 

contactar a bola com a raquete no ponto mais alto do ressalto (ou mesmo um 

pouco antes) e executar o gesto de acordo com as leis da biomecânica 

(Chombart e Thomas, s/d). Isto implica saber colocar-se em campo, 

movimentar-se e enquadrar-se com a bola e, realizar o gesto técnico sem 

movimentos bruscos. Para isso o jogador tem que ter noções de espaço e de 

trajectória para obter o plano de batimento ideal, ou seja, o local onde o 

contacto raquete/bola é perfeito em função da trajectória que o jogador 

pretende transmitir à sua bola. A movimentação necessária aos jogadores para 

conseguir chegar a este plano de batimento ideal deve ser efectuada com 
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rapidez, rigor e controlo a fim de chegar à bola num bom timing, nem cedo nem 

tarde. O braço deve coordenar o seu movimento com o deslocamento para 

atingir o desejado plano de batimento, duma maneira suave, fluida e 

harmoniosa (Chombart e Thomas, s/d). O gesto técnico deve respeitar as 

regras da mecânica articular; a raquete executa no espaço uma figura que lhe 

deverá permitir chegar à bola com um impulso suficiente e segundo uma 

trajectória que será definida pela velocidade e direcção pretendidas; para isso o 

jogador deve ficar suficientemente afastado da bola para que o braço e a 

raquete possam passar livremente, sem movimentos bruscos; o contacto da 

raquete com a bola efectua-se adiante do centro de gravidade corporal 

(Chombart e Thomas, s/d). 

No ténis moderno, o serviço é considerado como o gesto técnico mais 

determinante na modalidade. É uma “arma” poderosa no arsenal ofensivo do 

jogador. O serviço é o gesto técnico que inicia o jogo e determina em grande 

medida a forma como cada ponto se desenrola. Se bem executado técnica e 

tacticamente pode decidir imediatamente o resultado porque coloca sobre 

pressão o adversário possibilitando fazer pontos directos e/ou preparar a 

conclusão do ponto. 

Mas a técnica individual não é determinante a não ser que se ponha 

constantemente ao serviço da táctica. As características do campo (superfícies 

rápidas ou lentas), as condições de jogo (recinto coberto ou ao ar livre), as 

qualidades e defeitos do jogador e as do seu adversário, determinam a 

estratégia que o jogador desenvolve no decurso do jogo. Esta estratégia é a 

táctica ou a ciência do jogador (Demongeot, 2001). Uma boa estratégia deve 

ser então reflectida e parcialmente estabelecida antes do encontro, graças à 

observação metódica do jogo do adversário (Chombart e Thomas, s/d). De 

facto, podem-se considerar quatro tipos de jogadores ou estilos de jogo: o 

estilo defensivo, o estilo ofensivo do fundo do court, o estilo ofensivo na rede e 

o estilo completo, que alterna as três situações anteriores. São os jogadores 

completos os dominantes pois o jogo impõe saber jogar por todo o lado quando 

a necessidade se faz sentir (Chombart e Thomas, s/d). 
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Peinado (2002) defende que o jogador deve aprender e desenvolver um estilo 

de jogo universal e agressivo aprendendo a utilizar as suas “armas” tácticas 

(por exemplo: serviço potente, serviço-rede, jogo do fundo consistente, serviço-

direita potente, etc.). Quantas mais armas tácticas tiver um jogador, mais 

possibilidades terá de desenvolver diferentes estratégias. Assim, quanto mais 

qualidades se tiver no plano técnico, mais o plano táctico se enriquece 

(Chombart e Thomas, s/d). O jogador deve também desenvolver um estilo de 

jogo flexível e dominante para que possa explanar a estratégia (Peinado, 

2002).  

São factores fundamentais de uma boa táctica a regularidade, a precisão, o 

comprimento de bola e a variedade. A variedade é talvez a mais importante de 

todas porque quando um jogador repete frequentemente as mesmas pancadas, 

acabará por não incomodar o adversário uma vez que este programará as suas 

respostas antecipadamente. Assim, criar incerteza, fazer mudanças de 

trajectória, mudanças de cadência e mudanças de efeito são componentes 

essenciais do jogo (Chombart e Thomas, s/d). A recolocação após cada 

pancada, no meio dos reenvios possíveis por parte do adversário para aí 

esperar a bola, é um imperativo que permite uma melhor cobertura do seu 

próprio terreno (Chombart e Thomas, s/d). 

Tudo o que ficou dito atrás deve também ser considerado num jogo de pares 

salvaguardando o facto de que as posições em campo são diferentes e é de 

vital importância saber onde está o parceiro. Também se deve considerar que o 

jogo de pares desenvolve uma táctica particular que impõe a todo o jogador 

utilizar o melhor possível o seu jogo de ataque (Demongeot, 2001).  

Os jogadores devem posicionar-se inicialmente bem no campo, traçando um 

esquema prévio de qual a parte do campo a ocupar quando se serve ou se 

devolve a bola. Existem muitas combinações diferentes de posição em campo 

no jogo de pares. Ambos os jogadores podem adoptar uma posição de ataque 

à rede ou um pode adoptar uma posição de ataque, enquanto o outro defende 

lá atrás no campo (Lee, 1990). Segundo este autor, as tácticas básicas a 

considerar no jogo de pares são: é um jogo de equipa por isso é fundamental 

um bom entendimento com o parceiro; tentar chegar à rede antes dos 
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adversários; manter a bola baixa sobre a rede, sobretudo na resposta ao 

serviço; jogar frequentemente para o centro quando os adversários estão na 

rede; assegurar os jogos de serviço.  

O jogo de pares é uma disciplina por vezes desprezada no ténis moderno. Os 

grandes jogadores mundiais não jogam esta variante nos grandes torneios, 

sendo na Taça Davis (masculinos) ou na Fed Cup (femininos) que se 

reencontra a intensidade insubstituível dos pares (Demongeot, 2001). De facto, 

o jogo de pares é bastante diferente do de singulares porque é um jogo de 

equipa, há comunicação entre os jogadores, cada jogador deve acompanhar o 

movimento do parceiro, as jogadas são mais rápidas, a grande maioria dos 

pontos é jogado na rede, etc. tornando este jogo espectacular. Apesar disso, 

esta variante, nos últimos anos tem sofrido um decréscimo de interesse tanto 

dos jogadores como do público. Os melhores jogadores mundiais dedicam-se 

quase em exclusivo aos singulares e são esses jogadores que atraem 

espectadores. A maior parte dos jogadores desta variante tornaram-se 

especialistas de pares e por isso não são conhecidos do grande público. 

Por isso, a ATP (Associação dos Tenistas Profissionais) decidiu alterar as 

regras desta variante a partir da próxima época, para encurtar a duração dos 

encontros, substituindo o terceiro set por um tiebreak até aos dez pontos e 

abolindo as vantagens quando um jogo chega a 40/40. Etienne De Villiers 

(2005), presidente executivo desta associação, justifica estas alterações pela 

vontade de tornar os encontros de pares mais excitantes. Apesar da 

contestação dos jogadores de pares que não concordam com estas alterações, 

De Villiers (2005) tem uma opinião diferente: “aquilo que pretendemos é 

chamar mais gente para assistir a este maravilhoso espectáculo e pensamos 

que esta medida vai permitir que tal aconteça”.  

O tipo de esforço físico feito no ténis, principalmente durante uma competição, 

é algo controverso. Cayolla (2001) refere que alguns autores da especialidade, 

de acordo com os seus estudos, afirmam que o metabolismo aeróbio 

representa o esforço mais importante para a modalidade. Outros têm uma 

opinião completamente oposta pois dizem que o ténis é um desporto 
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intermitente, de esforços curtos e intensos, em que predomina o sistema 

anaeróbio aláctico.  

Quanto às qualidades físicas de um jogador de ténis, segundo Aparício (2002) 

a tendência actual do jogo é aumentar a velocidade, isto é, que a bola vá mais 

rápido de um lado ao outro do campo. Isto obriga a que os jogadores se 

desloquem com maior rapidez, batam na bola com mais força e tomem 

decisões em menos tempo.  

O ténis exige qualidades físicas muito variadas (Demongeot, 2001). Um 

jogador de ténis precisa de realizar vários esforços importantes (arrancar, 

correr depressa, bater forte na bola, saltar, mudar de direcção, ter reflexos, 

além de suportar a tensão emocional da competição) durante um período de 

tempo prolongado (2 a 5 horas), sem diminuir de forma significativa o seu 

rendimento (Aparício, 2002). Assim, o jogador de ténis deverá possuir uma boa 

resistência aeróbia (porque é um esforço que se prolonga no tempo) 

complementada pela resistência anaeróbia para o esforço de alta intensidade e 

curta duração. 

Também necessita da força muscular para deslocar-se rapidamente e bater na 

bola. A força explosiva nas pernas para ter uma boa capacidade de aceleração 

e a força rápida dos membros superiores para bater forte na bola. Além disso, 

há que manter esta capacidade durante muito tempo, por isso necessita de 

uma boa dose de resistência de força (Aparício, 2002).  

Quanto à velocidade, o jogador de ténis tem que realizar uma grande 

quantidade de arranques, acelerações, travagens e mudanças de direcção. 

Para realizar estas tarefas físicas, o jogador necessita de uma boa capacidade 

de aceleração ou velocidade de deslocamento. Por sua vez, a velocidade 

também é necessária para a execução das pancadas – velocidade de 

execução ou movimento (Aparício, 2002). 

Dentro das capacidades coordenativas, o equilíbrio, a capacidade de 

orientação e a capacidade de ritmo têm como denominador comum o 

ordenamento e a organização da enorme quantidade de informação que o 

jogador de ténis recebe. Um jogador de ténis necessita, primeiramente, de uma 

série de qualidades perceptivo-motoras que lhe permitam ter uma informação 
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precisa do que ocorre no campo e, depois, um grau elevado de capacidades 

coordenativas que lhe facilitem o processamento da dita informação para tomar 

decisões e executar os movimentos rapidamente (Aparício, 2002). 

 A mobilidade articular também não deve ser menosprezada porque é 

importante para o ténis. As posições para bater na bola e os movimentos das 

articulações durante a execução das pancadas determinam, no jogador de 

ténis, uma amplitude óptima de movimento. Isto não significa que quanto mais 

mobilidade articular mais vantagem tem o tenista. O jogador de ténis necessita 

de uma flexibilidade articular determinada (grau de movimento das 

articulações) e também de uma elasticidade muscular concreta (capacidade de 

estirar o músculo). O termo que melhor define este conceito é o da mobilidade 

articular porque engloba os anteriores dando-lhes um sentido de continuidade e 

dinamismo mais próprio dos movimentos desportivos (Aparício, 2002). 

Por último, mas não menos importante, a parte mental do ténis. Compreende-

se cada vez melhor a importância do estado mental e conclui-se que deve ser 

trabalhado tal como a técnica ou a parte física (Demongeot, 2001). Certos 

estados psicológicos estão profunda e decisivamente associados a altos níveis 

de performance no ténis, ou seja, os melhores jogadores, quando dominam 

certos factores psicológicos, é quando obtêm os seus melhores resultados 

(Cayolla, 2004). Exemplo disso, foi o que Tim Henmam, ex-número cinco 

mundial, respondeu quando questionado sobre qual a razão para a melhoria do 

seu jogo: “é mental”. Muitos outros jogadores do circuito mundial partilham da 

mesma opinião. 

A partir de um determinado nível tenístico, não se discutem as características 

técnicas e físicas dos jogadores porque a qualidade de jogo a esse nível é tão 

elevada que todos os jogadores se equivalem. O que faz a diferença é a sua 

capacidade mental, a sua capacidade de aguentar a pressão, de se sacrificar, 

de ter fé em si mesmo nas situações mais adversas (Cayolla, 2004). Serena 

Williams afirmou, um mês antes de se ter tornado número um mundial, que “a 

luta pela posição mundial é uma questão mais mental que tenística”. Segundo 

Cayolla (2004), para um jogador poder tirar partido de todas as suas 
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capacidades, tem de reunir quatro características: confiança, concentração, 

consistência e controlo.  

No ténis, a força mental tem uma importância tão grande que o que faz a 

diferença nos jogadores de ténis, não são só as qualidades físicas e técnicas, a 

estabilidade emocional é determinante. Para o psicólogo desportivo Roland 

Carlstedt (1992), “a psicologia e o conhecimento sobre a psicologia do jogador 

podem influenciar decisivamente o desfecho de um encontro de ténis”. Na vida 

há sempre uma certa dose de tensão, de activação mental. Na alta competição, 

essa activação mental, essa tensão é constante, está ao rubro, e o controlo 

deste stress e ansiedade é o que faz a diferença entre um bom jogador e o 

campeão. Durante um encontro de ténis há muitos factores susceptíveis de 

perturbar e condicionar o comportamento do jogador de ténis e o seu equilíbrio 

emocional, daí a importância da estabilidade emocional (Cayolla, 2004). 

Referimos em seguida, aqueles que, por serem naturalmente subjacentes à 

prática e regras do ténis, exigem do jogador uma mentalização perfeita, uma 

armadura psicológica adequada que favoreça a sua superação. Primeiro, o 

ténis exige uma aplicação total do jogador, ou seja, caso se esteja a jogar mal, 

não existem substituições. Actuar nas máximas potencialidades debaixo de 

condições muito stressantes requer muito autocontrolo. Segundo, o ténis 

envolve uma grande complexidade física e mental porque exige múltiplas 

qualidades físicas (como vimos atrás) e uma grande preparação mental para 

aguentar a pressão, ter capacidade de sacrifício, controlar as emoções e os 

pensamentos etc., sempre sozinho em campo, sem a ajuda do treinador pois 

no ténis não é permitido que os treinadores (nem ninguém) falem com os 

jogadores durante o jogo. Terceiro, o ténis é um jogo com muitas paragens, 

quer activas (durante os pontos), quer paragens efectivas (durante as trocas de 

lado ou devido a factores excepcionais como assistência por lesão, paragem 

por chuva, etc.), que podem provocar perda de ritmo de jogo, desconcentração, 

tendência a racionalizar demasiado as acções, etc. Depois, há a especificidade 

da pontuação, em que cada set cada jogo é importante porque implica um 

estado de espírito novo, é uma nova hipótese para ambos os jogadores. O 

facto de se ganhar um jogo a jogar muito bem, não garante que o próximo seja 
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igual. Não raras vezes acontece um jogador ter match-point (ponto para ganhar 

o encontro) e perder, o que provoca abalos na confiança do jogador. Mais 

factores poderiam ser aqui referidos, mas estes parecem ser os mais 

importantes. Resumindo, assim como as habilidades físicas, as habilidades 

mentais também devem ser praticadas. O treino mental é fundamental e 

segundo Cayolla (2004), as pesquisas demonstram que os jogadores 

classificados no top vinte atribuem mais a sua performance no ténis a aspectos 

mentais que jogadores que estão no top cem. Assim, o treino mental é tão 

importante (ou mais, de acordo com as declarações dos jogadores, 

principalmente a partir de um certo nível) como o treino técnico, táctico e físico. 

Terminamos este sub capitulo sobre o ténis e os aspectos que o rodeiam com 

as palavras de Yannick Noah, um dos melhores jogadores mundiais da sua 

época, ídolo francês e mundial inspirador de muitas gerações de tenistas pelo 

seu estilo, porte atlético e personalidade:  

“ (...) Este jogo deu-me tudo, prémios e aborrecimentos. Ensinou-me tudo: a 

destreza e os reflexos, o golpe de vista e a antecipação, a resistência e a força 

física, mas também o respeito por outrem, a coragem, a disciplina e a 

concentração. Ensinou-me a arrancar, do meu íntimo, forças morais 

desconhecidas e emoções. Ensinou-me a descobrir as minhas fraquezas, a 

olhar-me tal como era. Graças a este jogo, (…) viajei de avião através do 

mundo, mas também por entre os meus sonhos. (…) O ténis deu-me tudo, 

lições sobre mim mesmo e amigos em todo o planeta. A minha raqueta era o 

meu passaporte ou a minha arma. Com ela sentia-me intocável. “ 

 

2.2.1 – A Estética do Ténis 

Os dados relativos aos estudos apresentados no primeiro capítulo evidenciam 

o facto de ser viável uma possível estética do ténis. A relevância atribuída a 

alguns dados da estética do desporto, nomeadamente, aqueles relativos a 

estudos efectuados no âmbito do desporto de rendimento (ginástica artística, 

trampolim, surf, entre outros) ajudam-nos a argumentar a afirmação anterior.  

De facto, os aspectos relativos à forma do movimento, ao vestuário, à técnica e 

à táctica, à vitória e à derrota, à envolvência – entre outros – referidos nesses 
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estudos possuem possíveis parâmetros de comparação com o ténis feminino e 

masculino, quer na variante de singulares, quer na de pares.  

Assim, neste capítulo, é nosso propósito apresentar as bases que sustentaram 

a criação desses parâmetros de comparação e a viabilidade de uma possível 

estética do ténis.  

No primeiro capítulo sobre a estética do desporto, verificámos que não reina o 

consenso de opiniões entre autores. Se é difícil definir estética do desporto, 

mais difícil será uma definição de estética do ténis, pelas inúmeras variáveis 

que teremos que incluir no já vasto conjunto de conceitos relativos à estética do 

desporto. No entanto, serão essas ideias que nos ajudarão a orientar a nossa 

linha de pensamento neste capítulo. 

Constatámos haver um crescente interesse pela análise do desporto e dos 

desportos sob um ponto de vista diferente do habitual, mais subjectivo, nas 

suas relações com a estética e com a arte.  

A visão estética constitui-se como mais uma das formas possíveis de analisar o 

desporto, no propósito de buscar outras dimensões, sentidos e relações. Olhar 

sob o ponto de vista estético para o ténis, é também observar os padrões de 

sensibilidade, de afectividade e de emocionalidade que o envolvem. 

Será possível, então, afirmar que o ténis possui uma poderosíssima estrutura 

de valores que poderá ser descortinada e utilizada para o bem-estar dos que 

lhe estão directa ou indirectamente ligados. 

Segundo Witt (1982), o ponto de partida de todas as considerações sobre a 

estética do desporto e, já agora, da estética do ténis, será sobretudo pelo corpo 

humano nas suas acções desportivas. Marques (1993) corrobora esta ideia, 

referindo que todos os desportos – entre os quais está o ténis – são potenciais 

portadores de qualidades estéticas, independentemente da expressão formal 

das acções desportivas, da sua maior ou menor objectividade. 

Apesar da maioria dos autores referirem a dança, a patinagem artística, a 

ginástica rítmica e a artística, como sendo os desportos que mais se elevam ao 

nível da arte, também é verdade que é usual ouvirmos a referência ao ténis – 

espectadores e meios de comunicação – como sendo um bailado. Neste 
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sentido, os movimentos criativos, expressivos e belos do ténis, conferem-lhe 

uma dimensão estética e artística. 

A observação do movimento desportivo convive segundo Lacerda (2000) com a 

dualidade da relação leveza-peso manifesta, de forma mais óbvia ou mais 

subtil, em capacidades motoras como o equilíbrio e a força. A autora 

acrescenta que se o movimento equilibrado pode ser caracterizado pelo 

observador de desporto como criador de um contexto de leveza, já o 

desequilíbrio altera e destrói o sentido do movimento, concedendo-lhe um 

efeito de peso. Também as diferentes formas de expressão da força, ou a sua 

ausência, poderão produzir um espectro de derivações do sentido, da 

interpretação de cada espectador, onde a leveza e o peso registam decerto a 

sua presença.  

“A atitude e o movimento equilibrado implicam sinergia muscular, que é 

percepcionada pelo observador como aparente ausência de esforço visível, 

abrindo espaço à graciosidade, à leveza, à facilidade, ao prazer. Ao equilíbrio, 

estático ou dinâmico, podem associar-se ainda outras categorias estéticas: 

harmonia, proporcionalidade, simetria, estabilidade” (Lacerda, 2000, p.22).    

Lacerda (2000) afirma que o movimento desequilibrado gera significações 

distintas, torna-se portador de outros sentidos, apela para a assimetria, 

instabilidade, alternância e desordem. A autora refere-se a alguns elementos 

gímnicos que desafiam constantemente o equilíbrio e induzem, por parte do 

observador, à percepção de uma multiplicidade de indicadores de qualidades 

estéticas. Deste modo, e tendo em conta a necessidade da busca permanente 

do equilíbrio no momento da execução da pancada no ténis, esta modalidade 

também poderá ser geradora de categorias estéticas como originalidade e 

graciosidade. De facto, os meios através dos quais os atletas procuram o 

equilíbrio num determinado momento de jogo, para a realização de um gesto 

técnico concreto numa zona precisa do campo para um espaço específico do 

terreno do adversário, poderão fazer do ténis uma actividade graciosa e 

original.  

Lacerda (2000) argumenta que a força desde sempre foi um dos ex-libris da 

actividade física e do desporto. A autora refere-se à força sob uma perspectiva 
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estética, acreditando que a invariabilidade da sua presença lhe confere 

criatividade semântica, potenciadora de uma variabilidade de significados. 

Além disso, a autora remete a força para uma dimensão axiológica, na 

especificidade de valores como o esforço, a coragem, o sofrimento ou a 

superação. Também no ténis a força aplicada numa pancada de modo a que o 

adversário não consiga devolver nem sequer tocar na bola (winner) ou um 

atleta com um estilo de jogo em potência pode ser considerado pelos 

espectadores como um espectáculo. 

Lacerda (2000) afirma que, numa perspectiva estética, os conceitos de força e 

equilíbrio em contexto desportivo são uma mais-valia, denunciada no esbater 

da fronteira entre capacidades motoras e categorias estéticas. Tendo em conta 

que, também no ténis, a vitória poderá ser daquele que melhor conseguir 

combinar com precisão, eficiência e eficácia o dueto força-equilíbrio, será 

possível considerá-lo uma mais-valia estética.  

Nesta fronteira entre a parte física e parte estética reside também a questão do 

género. Se por um lado, o ténis masculino se joga mais em força, em potência 

e por isso, com a possibilidade de haver mais variabilidade e estilos de jogo, 

por outro, o ténis feminino pode ser considerado igualmente estética pelas 

qualidades, referidas por espectadores, comunicação social, enfim pelo público 

em geral, como a beleza, a graciosidade, a imagem e morfótipo das atletas. 

Alguns estudos realizados na estética do desporto têm o intuito de descortinar 

alguns aspectos relativos ao género.  

Por um lado, a percepção do desporto feminino é, especialmente quando 

comparada com o masculino, extremamente negativa. Isto é demonstrado pela 

vasta diferença evidenciada na cobertura dos media, no financiamento, nas 

figuras públicas relativas a um e outro desporto. Por outro lado, aquilo que 

pode ser percepcionado no desporto feminino pode promover e estimular a 

construção de inúmeros valores tão desejados pela sociedade em geral. 

Num estudo recente, Koivula (2001), verificou que os seus resultados 

indicaram que a percepção do desporto feminino está ligeiramente melhor, uma 

vez que há cada vez mais pessoas a ver ou a planear ver desporto feminino. É 

o que tem acontecido com o ténis feminino nos últimos anos, havendo mesmo 



 39 

torneios em que a popularidade desta variante, traduzida pelo número de 

espectadores, pelas audiências televisivas e pelos contratos publicitários das 

melhores jogadoras, tem ultrapassado, algumas vezes, a variante masculina. 

Contudo, os dados também revelam que factores como papel de modelo, 

cobertura dos media e competições femininas não estão a ter uma influência 

significativa no incentivo para as pessoas verem mais desporto feminino. Além 

disso, o principal contributo para as pessoas não verem tanto desporto 

feminino não tem a ver com a percepção de que são atletas talentosas, mas 

meramente por factores de ordem estética, tal como o facto de as mulheres 

serem vistas apenas como seres sexualmente atractivos (Koivula, 2001). Isto 

poder-se-á dever fundamentalmente às conotações sexuais que os media 

associam às atletas. 

Outros estudos têm sido realizados no âmbito da estética com o intuito de 

identificar valores e/ou indicadores reveladores da equidade (ou a falta dela) 

em relação ao género nas aulas de educação física, nomeadamente, no 

processo de ensino-aprendizagem desta disciplina (Botelho Gomes et al., 

2000). 

Outro factor que se revelou ser importante para a estética do desporto e que 

poderá ser relevante também para o ténis é o espectáculo. 

Marques (1993) salienta o valor do desporto enquanto espectáculo, pela 

intensidade emocional que suscita a nível individual e colectivo. Este autor, 

como foi possível constatar no capítulo anterior, acredita que o desporto de alto 

nível constitui um importante estimulo para milhões de espectadores, gerando 

emoções e propiciando vivências, recordações, representações de 

inquestionável valor estético. Neste caso, o critério da excelência associado ao 

desporto de alto rendimento – ténis –, constitui-se como o motivo mais 

representativo de todas as emoções e simbólica do espectáculo desportivo. 

Chombart e Thomas (s/d) afirmam que o ténis é um desporto que apraz aos 

telespectadores. Estes autores referem vários inquéritos realizados pela 

televisão francesa que indicam que esta modalidade é uma das mais 

apreciadas e prestigiadas.  
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Noutro estudo referido pelos mesmos autores, os sujeitos da amostra 

responderam a um inquérito em que se pedia para de acordo com os adjectivos 

sugeridos classificar o ténis e outras modalidades desportivas a fim de se 

poder caracterizar o ténis e também situá-lo em relação às outras modalidades. 

Constatou-se que o ténis (tal como a vela e a equitação) foi classificado como 

uma actividade apaixonante, bela, agradável e inteligente.  

Em relação à envolvência de um espectáculo ou torneio de ténis, são várias as 

formas de manifestação e expressão artística e cultural que daí poderemos 

realçar. Por um lado, temos o espectáculo em si – arquitectura e decoração do 

recinto, espectadores, juízes, atletas, vestuário, técnica, táctica e personalidade 

dos jogadores, entre outros aspectos. Por outro, temos a participação dos 

artistas plásticos no tratamento de temas e motivos da actividade física e do 

desporto (entre os quais o ténis) com uma expressão múltipla, diversificada e 

rica em simbolismo.  

A aproximação cada vez maior entre o cinema, a televisão, o vídeo, a fotografia 

e as práticas desportivas com o objectivo de, através de técnicas e formas de 

comunicação e expressão específicas e inovadoras, dar a conhecer aspectos 

multivariados das manifestações estéticas do desporto. Podemos referir, como 

exemplo, um dos filmes mais recentes sobre ténis, Wimbledon, realizado no 

complexo de ténis onde se joga o Grand Slam mais antigo da história do ténis e 

que, mostra, de forma muito próxima da realidade, a vida de um jogador de 

ténis durante um dos torneios mais famosos do mundo e toda a envolvência 

(court central, público, comunicação social, etc.) que rodeia este tipo de 

torneios. O envolvimento ambiental no qual decorrem as diferentes práticas 

desportivas contribui, significativamente, para a criação de um contexto 

estético, no qual a actividade e o atleta têm a máxima possibilidade de actuar 

(Lacerda, 2002).  

Em relação ao vestuário, Witt (1989) é um autor que realça a importância da 

moda do vestuário desportivo como um dos traços inerentes às qualidades 

estéticas comuns a variadíssimos desportos, entre os quais o ténis como já 

referimos atrás. Benigno (2003) concluiu no seu estudo que a apresentação de 

uma ginasta é considerada estética quando se associavam determinados 
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aspectos relativos ao equipamento, penteado e maquilhagem. Lacerda (2002) 

também refere no seu trabalho que o vestuário e acessórios eram um factor 

influenciador da apreciação estética. Os equipamentos, os penteados, a 

maquilhagem e os acessórios patenteados pelos (as) tenistas no campo 

podem, então, ser considerados como mais-valias estéticas.  

Voltando à afirmação de Marques (1993), referida no capítulo anterior, já 

ninguém consegue ficar indiferente ao desporto, há nele sempre algo de 

fascinante. O esforço dos atletas, a ideia de superação, a beleza dos corpos, a 

plástica do movimento, as emoções e a cor, a vitória e a derrota, a festa e o 

drama, são valores a que não somos insensíveis. Ainda nesse capítulo, 

verificamos que alguns autores (Aspin, 1974, cit. por Witt, 1982; Marques 1993) 

concordam com a ideia de que o valor estético do desporto é tanto maior 

quanto mais elevada for a expressão do rendimento. Neste sentido, e dada a 

elevada eficiência técnica exigida pelo ténis, os aspectos relativos à estética – 

desenho do movimento, graciosidade, estilo, esforço, capacidades motoras – 

assumem um realce especial neste desporto. 

Marques (2000) afirma que o desporto tem arte. Embora esta afirmação possa 

suscitar alguma controvérsia, inegável é, contudo, o reconhecimento de valor 

estético nas mais diferenciadas modalidades desportivas. A singularidade da 

estética do ténis constitui, certamente, uma das dimensões da estética do 

desporto, que se expressa na pluraridade dos desportos. O ténis é capaz de 

reunir aspectos – criatividade, expressividade, sensibilidade, etc. –, como foi 

sustentado nos parágrafos anteriores, que nos poderão conduzir à viabilidade 

de uma estética do ténis.  
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3 – Metodologia 

 
“Se tu compreendes, as coisas são como são; 

                                                                        se tu não compreendes, as coisas são como são.” 
  Provérbio budista  

 

3.1 – Caracterização da Amostra 

O presente estudo inclui um conjunto de catorze treinadores de ténis de alto 

rendimento dos escalões júnior e sénior que trabalham em clubes das cidades 

do Porto, Lisboa, Coimbra e Caldas da Rainha. São todos do sexo masculino e 

têm idades compreendidas entre os 30 e os 47 anos (quadro 2). Foram 

praticantes de ténis durante 2 a 23 anos alcançando diferentes níveis de 

competição, da formação ao rendimento. A escolha dos treinadores da 

presente investigação não foi aleatória, tendo sido considerado como critério o 

facto de todos estarem ligados, no presente ou no passado recente, ao treino 

de alto rendimento e, portanto, serem treinadores dos melhores atletas 

nacionais.  

Dos catorze treinadores escolhidos, somente dois possuem formação 

académica superior, um dos quais em Educação Física, sete frequentaram o 

ensino superior noutras áreas, um completou o ensino secundário e os outros 

quatro têm o 11º ano. 

Excepto um treinador que frequentou e completou o curso de treinador nacional 

de ténis na Argentina, todos os outros apresentam o curso de treinadores da 

Federação Portuguesa de Ténis como formação específica na modalidade 

(quadro 2): um possui o curso de nível I (mais baixo); oito, o curso de nível II; 

quatro, o curso de nível III (mais elevado).  

A experiência, no presente, enquanto treinadores, varia entre os 2 e os 29 anos 

(quadro 2): com 2 a 5 anos de experiência, dois treinadores; com 6 a 10 anos, 

três treinadores; com 11 a 20, cinco treinadores, com 21 a 29, quatro 

treinadores. 
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As diferenças relativas ao grupo de treinadores quanto à formação, experiência 

como jogador e experiência profissional espelham a diversidade de perfis 

profissionais existentes no treino de ténis e têm como consequência os mais 

diversos níveis de conhecimento da modalidade e de tudo que a possa 

envolver, nomeadamente, a estética do ténis. 

 

Quadro 2 – Caracterização da amostra. 

ENTREVISTAS IDADE CURSO DE 
TREINADOR (NÍVEL) 

Nº DE ANOS COMO 
TREINADOR DE 

TÉNIS 
Entrevista 1 35 III 10 

Entrevista 2  30 II 12 

Entrevista 3  47 III 23 

Entrevista 4  38 II 20 

Entrevista 5  37 II 5 

Entrevista 6  37 II 10 

Entrevista 7  31 II 2 

Entrevista 8  42 * 22 

Entrevista 9  40 II 16 

Entrevista 10  45 III 25 

Entrevista 11  46 III 29 

Entrevista 12  37 I 19 

Entrevista 13  42 II 13 

Entrevista 14 34 II 10 

* - O entrevistado tem nacionalidade argentina e possui o curso de treinador nacional da 
Argentina. 
 

3.2 – Instrumento 

Este estudo está fundamentado na escolha de uma metodologia de natureza 

qualitativa. Assim, a recolha dos dados relativos à pesquisa teve por base a 

realização de um conjunto de entrevistas estruturadas e de resposta aberta. 

Este tipo de entrevista aplica-se essencialmente a trabalhos de natureza 

exploratória (Ghiglione e Matalon, 1997) como o nosso. Segundo Cannell e 

Kahn (1967 cit. p/ Ghiglione e Matalon, 1997) “a questão aberta é mais 



 44 

apropriada quando o objectivo da investigação (…) é aprender alguma coisa 

(…) a respeito da estrutura de base sobre a qual ele formou a sua opinião, o 

quadro de referência no interior do qual ele responde à questão”. Podemos 

pensar que, para os autores, as pesquisas exploratórias correspondem a um 

certo grau de liberdade ao nível do estímulo indutor da resposta, podendo abrir 

portas a aspectos nunca antes pensados.  

Adoptamos o modelo de entrevista estruturada de resposta aberta, onde a 

ordem das questões da entrevista foi mantida. A sequência das questões não 

impediu o aprofundamento das mesmas ou o esclarecimento de dúvidas, 

aumentando o grau de flexibilidade da entrevista. A opção pelo modelo de 

entrevista estruturada é também aconselhada quando, como é o caso, o 

investigador possui pouca experiência na condução de entrevistas (Ghiglione e 

Matalon, 1997).  

A entrevista inclui as seguintes questões:  

1- O que é para si a estética do ténis? 

2- Compare a estética do jogo de singulares e do jogo de pares. 

3- Compare a estética do ténis feminino e do ténis masculino. 

 

Uma vez que não encontrámos nenhum estudo na estética do ténis, não foi 

possível adaptar nenhum modelo de entrevista com este tipo de questões. 

Assim, criámos estas questões com o intuito de conhecer as concepções de 

estética no ténis, bem como, avaliar a presença (ou não) de uma mais-valia 

estética no ténis masculino/feminino, assim como nas competições de 

pares/singulares. 

A entrevista foi previamente testada em sujeitos treinadores de ténis até 

chegarmos à sua versão definitiva.  

 

3.3 – Procedimentos 

As entrevistas tiveram uma duração entre trinta e quarenta e cinco minutos e, 

decorreram no local de trabalho (clube de ténis) de cada treinador, numa sala 

reservada, para que não houvesse interferência de terceiros. Segundo 

Ghiglione e Matalon (1997) a situação óptima para realizar a entrevista é, em 
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muitos casos, aquela em que o entrevistado foi relativamente afastado, durante 

o tempo da entrevista, das suas actividades anteriores e daquelas que se 

seguirão. Isto não significa que se deva afastar a pessoa do seu local de 

trabalho, mas é necessário ter, nesse mesmo local, um lugar recatado que 

permita uma abstracção dos factores de distracção próprios do local (miúdos, 

conversas, chamadas, etc.) 

As entrevistas foram gravadas e posteriormente transcritas e processadas para 

o computador num ficheiro individual. Todo o discurso do treinador foi fielmente 

transcrito e processado, a fim de garantir a veracidade das informações. Os 

textos resultantes da transcrição das entrevistas foram guardados no formato 

“só texto com quebra de linhas” (formato RTF) para serem introduzidos no 

programa de análise de dados qualitativos NUDIST (Richards, L. e Richards, T., 

1997). Esta formatação de texto permite uma codificação flexível, detalhada e 

plenamente ajustada aos propósitos do estudo. A codificação foi realizada 

segundo uma grelha conceptual de categorias estéticas elaborada a partir dos 

dados da revisão da literatura e de uma primeira leitura de contacto das 

entrevistas. 

Após esta etapa, foi-nos possível conhecer mais profundamente o conteúdo 

das entrevistas (inspecção em bocados), pela possibilidade de categorizar e 

organizar os dados através do NUDIST, bem como pela apresentação, ainda 

que em estado bruto, dos nexos lógicos do material das entrevistas – 

frequência de enunciação das categorias estéticas definidas.  

Em seguida, verificámos a necessidade de filtrar e interrelacionar esses nexos 

lógicos intra e inter-categorias. Este procedimento permitiu-nos detectar as 

regularidades e fazer uma síntese dos dados do material das entrevistas 

sistematizados e tratados. Ou seja, foi-nos possível descobrir e filtrar os dados 

pertinentes relativos ao entendimento da estética do ténis e comentá-los. Neste 

passo, todas as questões foram analisadas de acordo com este propósito, 

como tal, não interessou se estavam a falar do ténis em geral, só do feminino 

ou masculino ou pares/singulares.  

Também foi nosso objectivo avaliar a presença (ou não) de uma mais-valia 

estética no ténis masculino ou feminino, assim como nas competições de 
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singulares ou pares. Deste modo, após aquela análise mais geral, procedemos 

à realização de outras duas, seguindo os mesmos passos da primeira e 

segundo as mesmas categorias estéticas, mas de um modo mais específico. 

Ou seja, filtramos apenas os enunciados relativos: (1) ao género feminino; (2) 

ao género masculino; (3) ao contraste feminino/masculino; (4) ao jogo de 

pares; (5) ao jogo de singulares; (6) ao contraste par/singular. 

 

3.4 – Grelha de análise: categorias e respectivos p arâmetros 
 

A escolha das categorias de análise e dos respectivos parâmetros que as 

caracterizam foi efectuada, conforme temos vindo a referir, essencialmente 

com base nas múltiplas reflexões sobre a estética do desporto que surgem 

expostas na revisão da literatura, nomeadamente, por Masterson (1983), Best 

(1988), Boxill (1988), Marques (1993), Luvisolo (1997) e Lacerda (2002), entre 

outros. No sentido de apurar quais aquelas categorias que melhor se 

adequariam à análise das nossas entrevistas, estas foram submetidas a uma 

primeira leitura de contacto, que permitiu aferir de forma genérica as suas 

principais características. Deste modo e partindo desta primeira leitura, foi feito 

um primeiro levantamento geral de elementos passíveis de uma análise e foi 

realizado um primeiro esboço de grelhas de análise. A leitura analítica que se 

seguiu permitiu fazer ajustes, uma vez que determinados elementos assumiam 

particular relevância nas distintas entrevistas. Outros, embora não referidos nas 

entrevistas, foram igualmente colocados na grelha de análise, uma vez que 

surgiam citados na revisão da literatura como sendo recorrentes na estética de 

um desporto competitivo. Exemplos dessas categorias estéticas são o 

resultado, a vitória e a derrota. 

O quadro 3 que abaixo surge apresentado e descrito traduz o modelo final das 

grelhas de análise que utilizámos para a análise das entrevistas do nosso 

estudo. Embora já o tenhamos em diversas ocasiões referido, entendemos ser 

necessário afirmar, uma vez mais, que temos consciência de que este modelo 

é uma opção de análise possível e outras poderiam certamente ser propostas. 
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Quadro 3 – Categorias da estética no ténis. 
 

ASPECTOS A CONSIDERAR 

PARA APRECIAÇÃO ESTÉTICA 

 

CATEGORIAS 

ESTÉTICAS 
 

Beleza 
Harmonia 

Criatividade 
Ritmo 

Variabilidade 

Actividade 

Totalidade 
 Espaço físico onde se desenrola a actividade 

 
Beleza 

 
Beleza 
Estilo 

Vestuário e acessórios utilizados 

Elegância 
 

Comunicação 
Manifestação de relações de cooperação e oposição 

entre os participantes 

 
Cooperação 

Dimensão espectáculo   
Público  

 
Competitividade 

Relação vitória-derrota 

 Resultado 
 

Beleza 
Vitalidade 
Elegância 

Morfótipo dos desportistas 

Força 
Personalidade dos desportistas  

 
Beleza 

Graciosidade 
Estilo 

Habilidade 
Fluidez 

Velocidade 
Força 

Virtuosismo 
Elegância 
Economia 
Eficiência 

Coordenação 

Domínio técnico necessário aos diferentes 
movimentos desportivos 

 

Facilidade 
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Estratégia 

Criatividade 

Domínio táctico 

 
Eficiência 

 

 

 

Após esta análise mais geral, procedemos à realização de outras duas, 

seguindo os mesmos passos da primeira e segundo as mesmas categorias 

estéticas, mas de um modo mais específico. Ou seja, filtramos apenas os 

enunciados relativos à apreciação estética do jogo de pares/singulares e 

respectivo contraste – quadro 4 –, bem como do ténis feminino/masculino e 

respectivo contraste – quadro 5. 

 

Quadro 4  – Apreciação estética do jogo de pares/singulares. 

Opiniões Principais categorias estéticas 
apontadas para justificar 

resposta 

Frequência 

   
 

Quadro 5  – Apreciação estética do ténis feminino/masculino.  

Opiniões Principais categorias estéticas 
apontadas para justificar 

resposta 

Frequência 

   
 

O quadro 6, abaixo apresentado, explica de uma forma resumida, os passos 

metodológicos da nossa pesquisa. 

 

Quadro 6 – Síntese dos passos metodológicos da 
pesquisa. 

 
Problema: Como é que se poderá clarificar, com base em dados empíricos, o 
entendimento da estética do ténis? 
 

Quando e o 
quê? 

Passos para 
a resolução 

Para quê? 
 

Objectivos dos 
passos 

Como? 
 

Processo a seguir 

Com quê? 
 

Instrumentos 

Resultados 
e  

Avaliação 

 
1º Suporte 
conceptual e 
metodológico  
 

 
Conhecer estudos 
que procuraram 
resolver problemas 
semelhantes. 

 
Seleccionando o tipo 
de metodologia 
utilizada, as maiores 
dificuldades e 
vantagens da sua 
utilização. 

 
Documentos 
escritos em forma 
de dissertações, 
livros, artigos de 
revistas e jornais, 
actas de seminários 

 
A entrevista com questões 
abertas revelou ser o 
instrumento que melhor se 
adaptava à resolução deste 
problema. 
Necessidade de construir uma. 
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 e web. 
 

 

 

2º Elaboração 

e aplicação da 

entrevista 

 

 
Recolha de dados 
para a elaboração 
da entrevista. 
Recolha de dados 
relativos ao 
entendimento da 
estética do ténis por 
parte de 14 
treinadores. 

 
Seleccionando o tipo 
de questões a 
formular. 
Entrevistando os 
treinadores e reunindo 
os dados relativos às 
entrevistas, 
descrevendo-os. 

 
Dados da revisão 
da literatura. 
Entrevista e 
gravador. 
 

 
Obtenção da entrevista 
Obtenção dos dados das 
entrevistas. 
Redacção era insuficiente para 
retirar os indicadores de 
qualidades estéticas no ténis e 
para revelar o entendimento 
da estética do ténis. 
Necessidade de conhecer 
mais profundamente os dados 
das entrevistas. 
 

 

Quadro 6  – Síntese dos passos metodológicos da pesquisa (continuação). 
Problema: Como é que se poderá clarificar, com base em dados empíricos, o 

entendimento da estética do ténis ? 

 
Quando e o 

quê? 

Passos para a 
resolução 

Para quê? 

 

Objectivos dos 
passos 

Como? 

 

Processo a seguir 

Com quê? 

 

Instrumentos 

Resultados 

e  

Avaliação 

 

3º Análise e 
interpretação 
do material 

das 
entrevistas 

 

a) Definir o 
instrumento para 

a análise do 
material das 
entrevistas. 

b) Decompor 
analiticamente 

(descontextualizar 
sem perder de 

vista a 
globalidade) e 
interpretar os 

dados. 

 

c) Sintetizar os 
dados pertinentes 

resultantes da 
análise do 

material das 
entrevistas. 

 

a) NUDIST. 

b) Analisando 
exaustiva, 

sistemática e 
coerentemente as 

entrevistas de 
acordo com 
categorias e 
respectivos 
parâmetros. 

 

 

 

 

c) Fazendo uma 
síntese da análise 

anterior, 
interrelacionando os 
nexos lógicos nelas 

encontrados; 

 

a) Dados da 
metodologia 

qualitativa, da 
literatura e das 

entrevistas; 

b) Grelha de 
análise com 
respectivas 
categorias e 
parâmetros. 

 

 

c) Dados obtidos 
na grelha relativa 

à análise do 
material das 
entrevistas. 

 

a) Definição do primeiro 
instrumento de análise do 

material narrativo – a 
grelha de análise. 

b) Conhecimento mais 
profundo das entrevistas 
(inspecção em bocados), 

pela possibilidade de 
categorizar e organizar os 
dados através do NUDIST, 

bem como pela 
apresentação, ainda que 

em estado bruto, dos nexos 
lógicos do material das 

entrevistas; 

Necessidade de filtrar e 
interrelacionar os nexos 

lógicos. 

c) Detecção de 
regularidades e síntese dos 

dados do material das 
entrevistas sistematizados 

e tratados. 

 
 

4º Reflexão / 
Discussão 

dos 
resultados 

 

Encontrar o (s) fio 
(s) condutor (es) 

que permitam 
entendimento da 

 

Relacionando os 
dados da revisão da 

literatura com os 
novos dados. 

 

Dados obtidos 
nos 2º e 3º passos 
da resolução do 

problema. 

 

Descoberta e filtragem dos 
dados pertinentes relativos 

ao entendimento da 
estética do ténis e 
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obtidos; 

 

estética do ténis. 

 

comentá-los. 

Necessidade de 
seleccionar e destacar as 
principais conclusões. 

 
 

5º 
Conclusões  

 

 

Conhecer as 
concepções de 

estética no ténis  
de um grupo de 
treinadores de 

elite de tenistas 
seniores e 
juniores. 

Avaliar a 
presença (ou não) 
de uma mais-valia 
estética no ténis 

masculino ou 
feminino, assim 

como nas 
competições de 
singulares ou 

pares.  

 

 

Discutindo os 
resultados e 

apresentando as 
conclusões. 

 

Todos dados 
anteriores, 

nomeadamente, 
aqueles obtidos 

nos passos 2 e 3. 

 

Apresentação e discussão 
dos dados pertinentes 

relativos ao estudo, 
realçando os indicadores 
de qualidades estéticas 

revelados por um grupo de 
treinadores de elite de 

tenistas seniores e 
juniores. 

 

 

 

 

 

4 – Apresentação e Discussão dos Resultados 

 
“Os indivíduos não absorvem passivamente formas simbólicas, 

 mas activa e criativamente dão-lhes um sentido e, por isso, 
 produzem um significado no próprio processo de recepção”. 

John B. Thompson 
 
 

É objectivo deste capítulo apresentar sob a forma de síntese o resultado da 

análise das entrevistas efectuada de acordo com as categorias estéticas por 

nós definidas. Ao realizar a síntese das informações obtidas, foi possível 

detectar e interrelacionar os nexos lógicos existentes entre os dados, que 

surgiam expostos em bruto na grelha de análise. Como tal, verificou-se o 

aparecimento de coordenadas que derivam do tratamento dos dados e dos 

nexos que foram detectados. A apresentação que se segue assume uma 
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dimensão descritiva, mas os dados obtidos serão também, já neste capítulo, 

alvo de uma discussão global, intra e inter categorias. 

Numa primeira parte, foi nossa intenção fazer uma apresentação e discussão 

dos dados relativos ao ténis enquanto desporto competitivo. Ou seja, do valor 

estético do ténis na sua essência, deixando para uma segunda parte deste 

capítulo, a avaliação da presença (ou não) de uma mais-valia estética no ténis 

masculino/feminino e no jogo de singulares/pares. 

 

4.1 – Concepções de estética do ténis 

 
O quadro 7 apresenta a frequência de enunciação, por parte dos entrevistados, 

de categorias da estética no ténis. Os valores apresentados referem-se à 

totalidade das respostas dadas às questões colocadas – (1) O que é para si a 

estética do ténis? (2) Compare a estética do jogo de singulares e do jogo de 

pares. (3) Compare a estética do ténis feminino e do ténis masculino.” - , uma 

vez que todas se referiam à estética do ténis, independentemente de ser 

masculino/feminino ou par/singular. 

 

 

 

Quadro 7 –  Frequência de enunciação de categorias da estética no ténis.  

 

ASPECTOS A CONSIDERAR 

PARA APRECIAÇÃO ESTÉTICA 

 

CATEGORIAS 

ESTÉTICAS 

 

FREQUÊNCIA 

 9 
Beleza 18 

Harmonia 3 
Criatividade 2 

Ritmo 15 
Variabilidade 20 

Actividade 

Totalidade 3 
 7 Espaço físico onde se desenrola a actividade 

 
Beleza 4 

  
Beleza 3 

Vestuário e acessórios utilizados 

Estilo 11 
Manifestação de relações de cooperação e   
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Comunicação 8 oposição entre os participantes 

 
Cooperação 14 

Dimensão espectáculo   7 
Público  7 

 1 
Competitividade 0 

Relação vitória-derrota 

 Resultado 0 
 6 

Beleza 11 
Vitalidade 6 
Elegância 2 

Morfótipo dos desportistas 

Força 1 
Personalidade dos desportistas  4 

 20 
Beleza 12 

Graciosidade 3 
Estilo 22 

Habilidade 7 
Fluidez 7 

Velocidade 11 
Força 14 

Virtuosismo 3 
Elegância 5 
Economia 2 
Eficiência 4 

Coordenação 6 

Domínio técnico necessário aos diferentes 
movimentos desportivos 

 

Facilidade 2 
 17 

Estratégia 21 
Criatividade 9 

Domínio táctico 

 
Eficiência 1 

 
 

A Actividade , o Morfótipo , a Cooperação , a Técnica  e a Táctica  foram os 

aspectos com a mais elevada frequência de enunciação. A frequência de 

citação das categorias estéticas a eles associadas, algumas delas recorrentes 

em cada um destes aspectos, sugere que aquelas sejam fortes indicadores de 

valor estético no ténis. São elas: a Beleza; o Ritmo; a Variabilidade; o Estilo; a 

Cooperação; a Comunicação; a Vitalidade; a Velocidade; a Força; a Estratégia 

e a Criatividade. 

A frequência de enunciação do aspecto Relação Vitória-Derrota , bem como 

das suas respectivas categorias estéticas – Competitividade e Resultado – 

também se destaca. Sendo o ténis um desporto competitivo, seria de prever 

que estas categorias apresentassem uma elevada frequência de enunciação. 

No entanto, nenhum dos entrevistados a elas se refere como sendo um 
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indicador de qualidade estética. A única citação: “não quer dizer que o valor da 

vitória feminina seja inferior ao valor da vitória masculina” (ent.3, prg.19) nem 

tem um valor semântico que justifique atribuir-lhe importância. 

Este facto, foi já referido no estudo de Lacerda (2002), onde as categorias 

estéticas Competitividade e Resultado não pareceram influenciar a avaliação 

estética dos desportos submetidos a apreciação. 

 

Na categoria Actividade , procurámos enunciações relativas à caracterização 

do ténis enquanto desporto competitivo. Apesar de algumas citações – nove – 

não se referirem exactamente às categorias estéticas apontadas na literatura, 

avaliaram o ténis de um modo que interessa salientar. Ou seja, qualificaram o 

ténis como uma actividade agradável, inteligente e bonita:  

 
“O ténis é um desporto fantástico”; “é como se fosse um bailado” (ent.1, prg.12) 
 
“A correcção da modalidade (...) não há contacto físico” (ent.8, prg.13) 
 
 “Penso que é muito estético a forma individual do próprio desporto” (ent.8, 
prg.13) 
 
 “a nível de espectáculo eu pessoalmente gosto mais de ver o jogo de pares do 
que singulares.” (ent.1, prg.15) 
 
Estes resultados assemelham-se àqueles revelados num estudo realizado em 

França por Chombart e Thomas (s/d) que consistia em conhecer a opinião de 

um determinado número de sujeitos relativamente à apreciação do ténis e 

também de outros desportos, a fim de possuir um quadro de referência no qual 

se pudesse situar o ténis. De facto, o ténis também se revelou um desporto 

apaixonante, belo, agradável e inteligente. 

É também interessante verificar enunciações e a divergência de opiniões 

relativamente à preferência de uma variante da actividade em relação à outra 

(pares/singulares e masculino/feminino). Quando falámos em estética do ténis 

na primeira questão, os entrevistados têm tendência a associá-lo a uma das 

suas variantes preferidas e justificar a estética do ténis pela estética apreciada 

naquelas. Este facto vai sendo reforçado ao longo desta apresentação, uma 

vez que a frequência das categorias justificam a afirmação anterior. 
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Ainda relativamente à Actividade , a Variabilidade: 

 

 “A estética é mais rica porque há mais movimento” (ent.10, prg.15) 
 
“poderá ter mais valor estético porque tem mais variedade” (ent.7, prg.18) 
 
 “se houver muitas jogadas, acaba por ser mais estético” (ent.8, prg.18) 
 
 
a Beleza: 

 

“o ténis como estética, como beleza” (ent.1, prg.12) 
 
“é mais suave, é mais bonito” (ent.10, prg.19) 
 
“a estética como beleza, acho que os jogos (...) são sempre muito mais 
cativantes, são muito mais estéticos”  (ent.13, prg.18) 
 
“esteticamente é mais bonito” (ent.2, prg.19) 
 
 
e o Ritmo: 

 

 “gostam muito de ver (...) porque a bola troca muitas vezes”; (ent.2, prg.19) 
 
“com grande troca de bolas” (ent.8, prg.17) 
 
 

pela frequência registada, parecem ser fortes indicadores de qualidades 

estéticas no ténis. 

Embora não seja nosso propósito apresentar e discutir nesta primeira parte 

aspectos relativos à avaliação da presença (ou não) de uma mais-valia estética 

no ténis masculino/feminino e no jogo de singulares/pares, parece pertinente 

realçar um dado que aqui surge e reforça a afirmação do parágrafo anterior. É 

que as razões apontadas pelos entrevistados para considerarem o ténis 

masculino/feminino e o jogo de singulares/pares mais/menos estético, 

sustentam-se na enunciação de, entre outras categorias: Variabilidade; Beleza 

e Ritmo. 



 55 

Estes dados suportam aquilo que já foi referido na literatura (Masterson, 1983; 

Huizinga, 1995; Lacerda, 2002) relativamente ao poder destas categorias 

estéticas na apreciação de um desporto. Lee (1990) refere que, por essas 

razões o ténis se tornou numas das mais atractivas modalidades desportivas. 

 

As referências ao Espaço Físico  salientam a importância deste aspecto na 

apreciação estética do jogo. À excepção das três referências à categoria 

Beleza do meio envolvente, todas as outras enunciações não se reportam 

especificamente a mais categorias estéticas:  

 

“a arquitectura de um clube tem uma estética, vai estar directamente e 
intimamente relacionado e influenciar a imagem que as pessoas possam ter do 
desporto.” (ent.8, prg.12) 
 
 “a estética do ambiente dentro e fora, os próprios campos, como estão 
arranjados, a pintura, a bancada (...) irá influenciar para termos uma imagem 
estética da modalidade.” (ent.8, prg.12) 
 
“Quando falo de ténis, não sei porquê, vejo sempre o Central de Roland 
Garros.” (ent.9, prg.12) 
 

Estes resultados parecem convergir com as ideias de Lacerda (2002) quando 

refere que o envolvimento ambiental é um factor de influência na apreciação 

estética do desporto. 

 

No Vestuário e Acessórios , o Estilo adoptado pelo jogador, quer em termos 

de moda desportiva, quer a nível dos acessórios (raquetes, brincos, colares, 

etc.) parece ser um forte indicador de qualidade estética. Esta categoria surge 

de modo recorrente e sempre com elevada frequência em outros aspectos 

definidos como fundamentais para a apreciação estética (técnica e táctica). De 

facto, o Estilo adoptado pelo jogador, independentemente do aspecto a que 

reporta, parece ser um forte indicador para apreciação estética no ténis. 

A categoria Beleza também é enunciada em relação ao Vestuário e 

Acessórios , mas é de facto, o Estilo que assume um maior realce e a Beleza 

quase sempre está associada ao Estilo:  
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“Uma Kournikova qualquer pessoa que a vê com um vestidinho justo acha 
bonito e acha estético.” (ent.7, prg.14) 
 
 “aquilo que as jogadoras vestem, aquelas que levam as outras gerações de 
miúdas a tentar vestir como elas” (ent.10, prg.12) 
 
 “a Kournikova com 10 anos, que tinha uns brincos de ouro que eram umas 
raquetes de ténis e que levou a que muitas miúdas do circuito também o 
usassem.” (ent.10, prg.12) 
 
 “a estética pode ser vista nesta parte da moda, de fashion da parte do ténis” 
(ent.10, prg.12) 
 
 “Hoje em dia vê-se as irmãs Williams que utilizam aquelas vestes diferentes 
em termos de equipamento e é a imagem de marca delas.” (ent.14, prg.14) 
 
No que respeita ao Vestuário  e Acessórios , estes resultados coincidem com 

os obtidos no estudo de Lacerda (2002). Ou seja, este aspecto constitui-se 

como um sistema que facilita a comunicação entre a actividade desportiva e o 

observador, influenciando de forma muito expressiva, a apreciação estética. 

 

Os enunciados relativos à Manifestação de relações de Cooperação e 

Oposição entre os participantes  também revelaram dados interessantes. 

Apesar do ténis ser um desporto de confronto, de oposição directa entre 

adversários e, na sua essência, ser também um desporto individual, parece ser 

recorrente a opinião de que aquilo que o torna mais estético são as relações de 

cooperação entre os elementos de uma equipa (jogo de pares), bem como as 

formas de comunicação por eles manifestadas. De facto, este aspecto 

juntamente com o que já foi referido relativamente à Relação Vitória-Derrota  e 

suas categorias (Competitividade e Resultado), bem como com a justificação 

dada pelos entrevistados à resposta de que o jogo de pares ou o jogo feminino 

são mais estéticos, parece reforçar a ideia de que não é o resultado nem as 

relações de oposição que mais estético poderão tornar o ténis, mas sim a 

manifestação de cooperação e as formas de comunicação reveladas pelos 

participantes. As seguintes enunciações revelam os dados referidos: 

 

 “Em termos de comunicação é muito diferente do que ser só um, 
esteticamente é muito diferente” (ent.11, prg.18) 
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“A questão da cooperação entre dois jogadores (...) é mais interessante.” 
(ent.2, prg.12) 
 
“estética é mais rica porque há mais movimento, há mais coordenação entre 
eles” (ent.10, prg.15) 
 

A agressividade, o individualismo e as relações de oposição entre os 

participantes não parecem ser indicadores de qualidades estéticas no ténis. 

Estas ideias reforçam aquilo que já foi anteriormente referido relativamente à 

competitividade e resultado. 

 

Os dados relativos, quer ao Espectáculo , quer ao Públic o, surgem de um 

modo discreto e nem sempre associados a categorias estéticas. Quando isso 

acontece, aparecem dados relativos à Beleza, ao Morfótipo, à Técnica e à 

Táctica. No entanto, ambos parecem ser componentes indispensáveis para 

uma estética do ténis:  

 

“quando se joga bem é para mim um espectáculo” (ent.3, prg.12) 
 
“depende do nível que se atinge a jogar e aí está o nível estético do 
espectáculo desportivo” (ent.3, prg.15) 
 
“as televisões põe os jogos das mulheres em prime time” (ent.4, prg.24) 
 
 “o público, as bancadas, o barulho e depois todas aquelas pessoas que fazem 
parte do jogo também, os árbitros, os juízes de linha, tudo” (ent.9, prg.15) 
 
 “se for um campo com público, torna a coisa mais bonita (...) o enquadramento 
humano, a moldura humana” (ent.11, prg.13) 
 

Outros enunciados relativos ao Espectáculo  e ao Público  corroboram as 

afirmações anteriores, uma vez que aquilo que parece oferecer mais 

espectáculo e mais público no ténis é a Beleza, o Ritmo, a Variabilidade, o 

Estilo, a Cooperação, a Comunicação e a Criatividade. 

 

As enunciações relativas ao Morfótipo  surgiram de um modo muito 

diversificado. Parece ser unânime, entre os entrevistados, que este aspecto é 
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um forte indicador de qualidade estética no ténis. No entanto, as razões 

apontadas para o justificar são distintas e podem ser agrupadas em três 

conjuntos. Um relativo à referência ao Morfótipo  por si só, sem estar agrupado 

a outras categorias estéticas: 

 

“Poderia ligar também à parte da geometria do próprio atleta” (ent.12, prg.12) 
 
“Ligo a estética do ténis a duas áreas, principalmente: técnica e a arquitectura 
física do atleta” (ent.12, prg.12) 
 
“a estética da pessoa em si, da imagem física, que eu acho que tem cada vez 
mais importância no ténis” (ent.7, prg.13) 
 

Um segundo, associado às categorias Elegância e Beleza, com especial 

destaque para a última, dada a elevada frequência de enunciação: 

 

“adoro ver a Sharapova, pela elegância dela, pela beleza dela, pela estética, 
enfim, pela estética dela” (ent.10, prf.18) 
 
“como homem, acho gosto muito de ver uma mulher como a Sharapova a jogar 
ténis, acho que fica um corpo de quadro muito bonito” (ent.11, prf.22) 
 
“há estética porque ligo muito à beleza do próprio atleta” (ent.12, prf.19) 
 
“Outra parte da estética do ténis tem a ver com a beleza dos intervenientes” 
(ent.13, prf.13) 
 
“Estética do ténis para mim está muito ligada à beleza do atleta” (ent.3, prf.12) 
 

Finalmente, um terceiro conjunto relativo às categorias Força e Vitalidade: 

 

“ser muito forte, fisicamente também” (ent.1, prf.12) 
 
“É sempre bonito ver um jogo onde o(a) jogador(a) são fisicamente 
equilibrados” (ent.11, prf.12) 
 
“O ténis masculino foi, é e penso que será sempre por razões óbvias mais 
atlético porque parte-se do princípio que o homem terá sempre mais força que 
a mulher” (ent.5, prf.20) 
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A partir da análise destes três conjuntos, parece ser possível concluir que o 

Morfótipo  assume especial relevo na apreciação estética do ténis. Além disso, 

a associação deste aspecto à questão do género, permitiu-nos concluir que os 

entrevistados que se referiam ao segundo conjunto de categorias (Elegância e 

Beleza) enunciaram, quase sempre, o ténis feminino como sendo o mais 

estético. No terceiro conjunto (Força e Vitalidade) estão os entrevistados que, 

quase sempre, citaram o ténis masculino como sendo o mais estético. No 

entanto, há excepções a esta regra ou tendência, uma vez que há 

entrevistados que conseguem ver beleza e elegância num jogo masculino e 

outros que conseguem ver vitalidade e força no ténis feminino. Estes dados 

foram alvo de uma análise mais profunda na segunda parte desta etapa do 

estudo e revelaram resultados interessantes. 

 

Em relação ao aspecto da Personalidade  do(a) atleta, a frequência de 

enunciação é muito baixa, mas parece ser recorrente a associação da estética 

ao poder psíquico:  

 

“a nível psicológico é muito exigente” (ent.1, prf.18)  
 
“extremamente esforçados dentro do campo” (ent.12, prf.19) 
 

Estes dados parecem comprovar aquilo que Arnold (1983) refere em relação ao 

ênfase que se dá à análise das características que poderão identificar um 

desporto e que poderá conduzir a uma negligência dos seus elementos 

psicológicos. Por este facto, Arnold (1983) considera que a natureza do 

desporto não pode ser analisada apenas pelas suas características, mas 

fundamentalmente pelos contextos e circunstâncias. Critérios como a vitória, 

derrota, tomadas de decisão e escolhas (individuais e colectivas), intenção e 

acção (individual e colectiva) são considerados pelo autor como determinantes 

para facilitar a dedução de indicadores estéticos num desporto. Isto porque 

considera que ao fazê-lo, o atleta está a explorar a sua própria natureza, bem 

como tudo aquilo que o rodeia, possui um auto-controlo mental e corporal que 
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lhe permite experimentar e testar a sua força vital a partir das ferramentas que 

lhe estão disponíveis. 

Gibbons e Bressen (1991) também chegaram a resultados semelhantes 

quando procuraram definir domínio afectivo na educação física. 

 

Terminando esta análise, verificámos que a Técnica e a Táctica  são os 

aspectos, tal como foi referido inicialmente, com a mais elevada frequência de 

enunciação. Os entrevistados referiram-se a ambas, associadas ou não a 

outras categorias estéticas, como sendo fortes indicadores de qualidades 

estéticas no ténis. Além disso, importa referir que alguns dos entrevistados 

acabaram por interrelacionar estes dois aspectos, umas vez que consideraram 

que, quantos mais recursos técnicos o(a) atleta possuir, mais rico será o seu 

manancial de opções tácticas: 

 

“quanto melhor a técnica, quanto mais fluida for a técnica, quanto mais beleza 
houver nos seus gestos logo conseguem executar melhor as tácticas” (ent.6, 
prf.13) 
 

Deste modo, a mestria técnica e o elevado nível táctico parecem caminhar lado 

a lado na apreciação estética do ténis. Este será um aspecto desenvolvido 

aquando a análise das questões relativas ao ténis feminino/masculino e do 

par/singular. 

 

A Técnica  foi referida, independentemente dos parâmetros a ela relacionados, 

como sendo um aspecto fundamental na apreciação estética: 

 

“vejo a estética do ténis também como uma parte técnica, quer dizer, os 
movimentos” (ent.10, prf.12) 
 
“parte técnica do jogo, um bailado, uma estética visual” (ent.10, prf.12) 
 
“Estética, se calhar, ligaria à parte técnica, à prestação técnica dos atletas, ao 
desenvolvimento dos seus gestos técnicos.” (ent.12, prf.12)  
 
“a estética do ténis tem muito haver com os gestos técnicos que os atletas 
conseguem desempenhar (...) partir do momento em que os atletas são 
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naturais a executarem as suas técnicas logo podemos olhar para o ténis como 
se fosse uma arte e encontramos a estética aí na técnica” (ent.6, prf.13) 
 
“há também a estética do ténis em termos de movimentos” (ent.7, prf.14) 
 
“Estético envolve movimentos “padronizados”, aquilo que nós poderemos 
considerar típicos (...) serem movimentos típicos que caracterizam este 
desporto, que no fundo é: os movimentos do braço com a raquete, a 
movimentação dentro do campo” (ent.9, prf.12) 
 

Associados à Técnica surgiram enunciados relativos a diversas categorias 

estéticas: Beleza; Estilo; Velocidade; Força; Graciosidade; Habilidade; Fluidez; 

Virtuosismo; Elegância; Economia; Eficiência; Coordenação; Facilidade. No 

entanto, as quatro primeiras, com especial referência ao Estilo, revelaram uma 

maior frequência de citação. Deste modo, parece ser possível afirmar que 

estas categorias são fortes indicadores de qualidade estética no ténis. Este 

facto é comprovado, quer pelos dados da literatura, quer pelos dados relativos 

às outras duas questões da entrevista.  

As seguintes enunciações revelam a diversidade de categorias estéticas 

associadas à Técnica :  

 

“é mais em soupless, é mais suave, é mais bonito” (ent.10, prf.19) 
 
“a fluência do atleta, à forma como executa cada gesto técnico” (ent.11, prf.12) 
 
“reflecte-se na fluidez do movimento (...) Essa articulação e essa fluidez 
biomecânica para mim é o que me apaixona mais” (ent.2, prf.12) 
 
“O jogador parece que não se mexe, não precisa de esforço, tem movimentos 
fluidos” (ent.8, prf.14) 
 
“os seus gestos técnicos, com a elegância” (ent.5, prf.14)  
 
“Para mim estética no ténis (...) é o conceito de técnica, máxima eficiência com 
o menor esforço” (ent.2, prf.12)  
 
“Há atletas que não têm tanta beleza, mas que fazem dois ou três movimentos 
bem coordenados e que conseguem ter uma eficiência” (ent.12, prf.19)  
 
“Para mim é estético ver um jogador coordenado, a bater bem na bola” (ent.3, 
prf.12)  
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No entanto, são as categorias estéticas Beleza:  

 

“Se formos a ver outros jogadores que nunca atingiram grandes prestações e 
são lindíssimos a jogar” (ent.12, prf.19)  
 
“há mais emoção e mais beleza estética” (ent.13, prf.22)  
 
“a maneira bonita como o atleta resolve e joga no campo” (ent.3, prf.12)  
 
“Se tu tiveres gestos que não são naturais da biomecânica então tens um 
problema logo de choque em que a estética não é bonita de se ver” (ent.4, 
prf.14)  
 
“diferenciar muito mais a componente técnica, a componente do estilo, a 
componente da beleza do gesto” (ent.4, prf.18)  
 
“há jogadores muito bonitos do ponto de vista técnico a jogar” (ent.5, prf.20) 
 
“ligando a palavra à beleza que esses gestos possam ter” (ent.6, prf.13) 
 

o Estilo:  

 

“adoro ver a Sharapova, pela elegância dela, pela beleza dela, pela estética, 
enfim, pela estética dela. Não só pelas pancadas, de jogo em si, mas pela 
figura, pela imagem dela” (ent.10, prf.18)  
 
“forma de como se movimenta, à forma como ele se aproxima, como avança 
para a bola, como se protege, como se defende, como ataca” (ent.12, prf.19) 
 
“há jogadores que são mais bonitos a jogar que outros, apesar da técnica estar 
correcta (...) dizem que são mais estéticos, tem haver com a sua forma de 
jogar” (ent.13, prf.15)  
 
“o perfil de cada um, há jogadores que têm um certo estilo e vão sempre tendo 
o mesmo estilo quer de jogo” (ent.14, prf.13)  
 
“No fundo a estética está ligada ao estilo de jogo de cada um” (ent.14, prf.14)  
 
“da maneira como ele joga o ténis” (ent.1, prf.12)  
 
“Estará necessariamente ligado ao estilo individual de cada jogador, portanto a 
uma das componentes da técnica” (ent.4, prf.13) 
 
“Esse estilo é completamente individual e é possível de alguma forma dissocia-
lo da técnica simples (...) há estilos associados a tipos de técnica, por exemplo, 
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há um estilo que nasce um bocado do ténis clássico, pegas clássicas, apoios 
sempre muito equilibrados” (ent.4, prf.13)  
 
“Tens um jogador que joga com pegas western ou o estilo espanhol de jogo 
que é baseado nalgumas componentes técnicas diferenciadas tem associado 
também um estilo parecido, se bem que seja individual relativamente aos 
jogadores, é uma coisa sempre individual, mas está ligado a grupos técnicos” 
(ent.4, prf.13)  
 
“mesmo dentro de cada estilo considerado em termos globais, tens o estilo 
individual, a estética individual de cada jogador” (ent.4, prf.13)  
 
“se associar o termo estética ao termo estilo, para mim isso é extremamente 
importante no ténis (...) isso só é possível consegui-lo se houver uma boa 
estética ou um bom estilo no jogador” (ent.4, prf.14)  
 

a Velocidade: 

 

“da velocidade de jogadas, no fundo, o jogo ser mais rápido, acho que a 
estética é mais bonita” (ent.13, prf.18)  
 
“ténis mais agressivo, joga-se a uma velocidade bastante maior” (ent.14, prf.21)  
 
“à velocidade, à capacidade de reacção” (ent.3, prf.20) 
 
“movimentações muito mais curtas e muito mais intensas (...) os gestos 
técnicos tendem a ser menos amplos e mais rápidos” (ent.5, prf.17)  
 
“tem que ter uma velocidade fora de série” (ent.7, prf.14) 
 

a Força: 

 

“ser muito forte, fisicamente também” (ent.5, prf.20)  
 
“demasiada potência” (ent.10, prf.19) 
 
“um jogo extremamente apoiado na força” (ent.12, prf.19) 
 
“desde a força rápida à força normal” (ent.3, prf.20) 
 
“há potência física” (ent.8, prf.21) 
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que maior frequência registaram e, tal como já tínhamos referido relativamente 

a outros aspectos, parecem ser fortes indicadores de qualidades estéticas no 

ténis, independentemente do aspecto ao qual se encontram associadas.  

No entanto, há uma excepção relativa às categorias estéticas Velocidade e 

Força, uma vez que também são referidas por alguns entrevistados como 

sendo capacidades motoras que diminuem a qualidade estética do ténis. A 

Força e a Velocidade aparecem algumas vezes associadas à falta de 

variabilidade e ritmo de jogo, uma vez que as jogadas terminam num curto 

espaço de tempo, não dando tempo para apreciação da qualidade técnico-

táctica dos jogadores nem do próprio jogo de ténis. 

 

De facto, as habilidades motoras (graciosidade e fluidez dos gestos técnicos), 

as capacidades motoras (velocidade, força, amplitude do movimento) e o 

dramatismo são critérios que Arnold (1983) também já utilizou para identificar 

indicadores estéticos no desporto. O autor considera que, por exemplo, o 

domínio técnico não só delicia quem está a assistir como também transmite a 

consciência corporal e o prazer de quem está a executar. 

A opinião de Lacerda (2002) corrobora, quer a afirmação de Arnold (1983), 

quer os dados obtidos neste estudo relativamente à Técnica . A autora refere 

que a observação do movimento desportivo de elevado nível técnico tem uma 

correspondência em termos de valorização estética. 

 

Por fim, em relação à Táctica , é interessante verificar que este aspecto se 

torna num poderoso indicador de qualidade estética pelas referências aos 

aspectos tácticos por si só, bem como pelas categorias estéticas Estratégia e 

Criatividade a eles associadas. Estes dados corroboram a opinião de Aspin 

(1983), quando refere a criatividade e a imaginação como sendo qualidades 

desejadas tanto por quem pratica como por quem assiste a uma actividade 

desportiva e que surgem mais visíveis nas actividades ditas abertas.  

A categoria Eficiência, apenas com uma enunciação, acaba por assumir um 

papel de realce, uma vez que apoia, quer as enunciações relativas às outras 

categorias, quer em relação àquilo que foi dito anteriormente em relação aos 
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aspectos Oposição/Cooperação  e Vitória/Derrota . Ou seja, mais uma vez, 

fica patente o facto de o resultado ou a eficácia não serem relevantes para uma 

estética do ténis. Interessa, pois, a qualidade do jogo e dos (as) jogadores (as). 

As soluções apresentadas pelos (as) atletas ao longo do jogo, as suas opções 

e tomadas de decisão ao longo do jogo e em momentos específicos (pontos 

mais importantes) parecem, então, assumir um papel de destaque na 

apreciação estética do ténis: 

 

“no caso da Sharapova, gosto imenso de ver pela parte táctica” (ent.10, prf.19) 
 
“há muito mais situações tácticas de jogo (...) proporcionam jogadas muito mais 
bonitas” (ent.13, prf.18) 
 
“um jogo menos agressivo, é lógico” (ent.3, prf.20) 
 
“O desenho da jogada estaria de mãos dadas com a táctica” (ent.5, prf.13) 
 
“questão de beleza táctica” (ent.5, prf.17) 
 
“há mais parte táctica, há mais jogo (...) há mais táctica, há mais intenção” 
(ent.9, prf.19) 
 
“jogam mais dentro do campo, variam o jogo frequentemente com amorties, 
vão à rede” (ent.2, prf.19) 
 
“no fundo a maneira bonita como o atleta resolve e joga no campo” (ent.3, 
prf.12)  
 
“têm mais soluções e isso faz com que os pontos tenham outra criatividade” 
(ent.2, prf.19)  
 
“a maneira como procura ganhar o ponto” (ent.5, prf.13) 
 

Ainda relativamente à Táctica  importa salientar que alguns dos entrevistados 

se referiam muitas vezes à táctica do jogo de pares, considerada por eles mais 

rica pela Variabilidade, Cooperação, Comunicação e Ritmo presentes nesse 

tipo de competição. No entanto, este facto será alvo de uma análise mais 

detalhada na segunda parte desta etapa do trabalho. 
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Fazendo uma síntese de tudo o que foi referido nos parágrafos anteriores, 

podemos dizer que a apreciação estética do ténis apoia-se fundamentalmente: 

(1) na beleza, no ritmo e na variabilidade desta actividade desportiva, na qual a 

táctica e a técnica assumem especial destaque, nomeadamente pela beleza, 

estilo e criatividade do(a) jogador(a); (2) no morfótipo do(a) atleta; (3) nas 

relações de cooperação e forma de comunicação reveladas pelos (as) atletas. 

 

 

4.2 – Avaliação da presença (ou não) de uma mais-va lia estética no jogo 

de singulares/pares e no ténis masculino/feminino 

 
Foi nosso objectivo, para além de procurar conhecer o valor estético do ténis 

na sua essência, avaliar a presença (ou não) de uma mais-valia estética no 

jogo de singulares/pares e no ténis masculino/feminino. Deste modo, 

procedemos a uma segunda análise relativa apenas às duas últimas questões 

da entrevista: (2) Compare a estética do jogo de singulares e do jogo de pares. 

(3) Compare a estética do ténis feminino e do ténis masculino.  

No intuito de organizar a informação, foi realizada uma divisão inicial das 

enunciações de acordo com: (1) Tipo de competição -  jogo de pares e jogo de 

singulares; (2) contraste pares/singulares; (3) Género – feminino e masculino; 

(4) contraste feminino/masculino. 

Depois dos enunciados estarem organizados, foi possível conhecer as opiniões 

e respectiva frequência de enunciação dos entrevistados relativamente a estes 

dois casos. Procedemos, em seguida, a uma nova análise de acordo com as 

categorias estéticas já definidas. 

Os quadros 8 e 9 apresentam uma síntese dos resultados, bem como as 

principais categorias estéticas apontadas para justificar as duas últimas 

respostas. 

 

 

Quadro 8  – Resultados da apreciação estética do jogo de pares/singulares. 

Opiniões Principais categorias estéticas 
apontadas para justificar 

Frequência 
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resposta 
Pares é mais estético Beleza, Ritmo, Variabilidade, 

Coordenação e Comunicação, 
Técnica e Táctica 

19 

Singulares é mais estético Beleza, Força 10 
Não há diferenças  3 

Não há diferenças porque o que 
interessa é a qualidade do jogo 

Beleza, Ritmo, Variabilidade, 
Técnica e Táctica 

8 

Não há diferenças porque é mais 
estético quando é feminino 

Beleza 3 

 

A frequência de enunciação de que o jogo de pares é mais estético – 19 – é 

superior, em quase o dobro, relativamente àquelas que referem ser o jogo de 

singulares o mais estético – 10. De facto, de entre os entrevistados, são 6 

aqueles que referem o jogo de pares mais estético e os restantes, apesar de 

considerarem o jogo de singulares mais estético – 3 –, ou não haver diferenças 

– 5 –, acabam sempre por enunciar algumas qualidades do jogo de pares: 

Beleza, Ritmo, Variabilidade, Coordenação, Táctica, Técnica e Cooperação. 

Estas categorias estéticas aparecem assim, de modo recorrente, nas 

enunciações dos entrevistados aquando da justificação das suas respostas, 

independentemente da variante que escolheram ser a mais estética. As 

enunciações que referem não haver diferenças, também se apoiam em 

algumas destas categorias para justificar a sua opinião. Este facto reforça 

aquilo que havíamos referido em relação ao poder daquelas categorias 

enquanto indicadores de qualidade estética no ténis: 

 

“O par é equipa (...) Mais engraçado de ver (...) a estética do jogo de pares é 
mais rica porque são duas pessoas (...) tem que haver mais coordenação entre 
as duas pessoas (...) tem que haver um maior entrosamento, há uma maior 
ligação entre os parceiros, há mais movimento no campo porque são dois (...) a 
estética é mais rica porque há mais movimento, há mais coordenação entre 
eles (...) um bom jogo de pares joga-se quando há uma boa coordenação entre 
os parceiros (...) aquilo é quase como um bailado” (ent.1, prg.15) 
 
“É interessante analisar o movimento de dois jogadores e não de um (...) Acho 
que o de pares é esteticamente mais bonito do que um jogo de singulares (...) 
eu gosto mais de ver um jogo de pares, pela movimentação que eles usam (...) 
a estética como beleza, acho que os jogos de pares são sempre muito mais 
cativantes, são muito mais estéticos (...) há muito mais situações tácticas de 
jogo, muito mais situações de, não queria dizer de desenrasque, de resolver 
situações rápidas, proporcionam jogadas muito mais bonitas (...) os jogos de 
pares pela movimentação no campo dos quatro elementos, da velocidade de 
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jogadas, no fundo, o jogo ser mais rápido, acho que a estética é mais bonita” 
(ent.11, prf.18) 
 
“o jogo de pares temos que estar a contar sempre com o nosso parceiro (...) há 
tácticas relativamente ao jogo de pares em que se tem que saber jogar a dois” 
(ent.14, prf.17) 
 
“Gosto muito do jogo de pares, de ver (...) A questão da cooperação entre dois 
jogadores, para mim acho que é interessante” (ent.2, prf.16) 
 
“A diferença essencial tem a ver com a colocação da bola em relação ao 
parceiro. Acho que o jogo de pares tem mais valor estético (...) eu jogo em 
função do meu parceiro (...) A comunicação entre os pares também, falar os 
dois, a equipa, a movimentação dos dois está sempre sincronizada, vão os dois 
para um lado, vão os dois para o outro, ou os dois para a frente e os dois para 
trás” (ent.9, prf.16) 
 

Os aspectos relacionados com a comunicação, intra e inter-atletas parecem 

assumir sempre um lugar de destaque na apreciação estética do desporto. 

Arnold (1983) e Lacerda (2002), referem a este respeito que o atleta comunica 

com o seu corpo e através dele, é uma linguagem corporal que se poderá 

tornar tanto mais nítida quanto maior for a fluência, a graciosidade e a 

amplitude dos movimentos. Esta arte de, através do corpo, conseguir 

comunicar as suas acções e intenções, às vezes carregadas de dor, desgaste 

e sofrimento, outras transmitindo leveza, frescura e alegria, impõe a qualquer 

actividade desportiva um sentido estético. Estes dados suportam ainda aquilo 

que já foi referido relativamente à Técnica . 

 

Para além de justificarem o facto de considerarem o jogo de pares mais 

estético, alguns entrevistados evocaram as razões pelas quais não optaram 

pelo jogo de singulares. As enunciações que se seguem reforçam ainda mais a 

importância daquelas categorias estéticas na apreciação estética do ténis: 

 

“Nos singulares, o jogo é mais seco, é mais bruto, mais violento” (ent.10, 
prf.15)  
 
“Nos singulares pode-se apanhar dois tipos ao fundo do campo a passar bolas, 
o jogo esteticamente pode não ser muito bonito e pode-se tornar monótono” 
(ent.13, prf.18) 
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As enunciações que referem não haver diferenças ou o facto do singular ser 

mais estético, evocam o grupo de categorias acima citado, ou seja, Beleza, 

Ritmo, Variabilidade, Coordenação, Táctica, Técnica e Cooperação. Além 

disso, dos três entrevistados que consideram o jogo singular mais estético, dois 

acabam por enunciar mais qualidades no jogo de pares: 

 

“tirando uma ou duas regras que basta combinarem cada um cumpre o seu 
papel portanto não consigo ver nenhuma diferença (...) Para mim o fenómeno é 
igual, a beleza é a mesma, depende é dos níveis estéticos que consigam 
atingir quer o jogador de singulares quer a equipa de pares” (ent.3, prf.16) 
 
“são duas artes difíceis e julgo que não é mais importante um jogador de pares 
do que um jogador de singulares” (ent.6, prf.17) 
 
“há um maior fio de jogo do que nos pares (...) Para mim, o jogo de singulares 
tem maior valor estético porque é a génese do próprio ténis (...) é um jogo 
individual e porque permite a quem vê diferenciar muito mais a componente 
técnica, a componente do estilo, a componente da beleza do gesto” (ent.4, 
prf.17) 
 
“jogo de singulares poderá ter mais valor estético porque tem mais variedade, 
tem menos às vezes monotonia, principalmente jogado em terra batida ou em 
pisos mais lentos” (ent.7, prf.18) 
 
“jogo de pares é um jogo de menos fluidez (...) Todo o jogo de pares se 
processa, esteticamente de forma mais rápida (...) toda a movimentação dos 
jogadores, o deslocamento em campo tudo o mais é muito mais agressivo, 
muito mais rápido e intercortado que o de singulares, em que há um maior fio 
de jogo do que nos pares (...) Em termos estéticos modifica pelo facto do court 
ter mais movimento, há quatro jogadores a movimentarem-se praticamente 
dentro do mesmo espaço uma vez que apenas acrescentamos os corredores 
(...) há movimentações muito mais curtas e muito mais intensas, por vezes há 
uma dinâmica de par que não é permanente mas acontece muitas vezes (...) os 
gestos técnicos tendem a ser menos amplos e mais rápidos porque a bola 
anda menos tempo no ar e as jogadas acabam por se traduzirem em trocas de 
bolas mais curtas, há mais jogadas na rede” (ent.4, prf.17) 
 
“Isto não quer dizer que o jogo de pares tenha mais valor estético, 
normalmente o jogo de pares é menos elegante, é mais rápido, há jogadas 
muito bruscas, há grandes acelerações, normalmente directamente ao corpo 
do adversário quando alguém está na rede, coisa que em singulares passamos 
muito tempo sem ver acontecer (...) o par é um jogo mais rápido, onde se têm 
que tomar decisões mais rapidamente (...) existem menos recursos tácticos (...) 
existem formas mais eficazes de resolver o ponto, existe uma necessidade 
maior de ganhar o ponto mais rapidamente” (ent.4, prf.17) 
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“a estética do par é muito bonita porque existe uma dinâmica grande porque 
são quatro jogadores sempre em movimento (...) embora a especificidade do 
jogo de pares seja mais restrita (...) Como o jogo de pares é mais rápido, por 
vezes mais emotivo mas em termos estéticos julgo que são complementares” 
(ent.4, prf.17) 
 
“Se for um jogo de pares que tenha um serviço forte e um primeiro vólei e a 
jogada acaba logo, penso que não é muito estético (..) O par há aquela 
diferença, se for bem jogado, se houver muitas jogadas, acaba por ser mais 
estético do que o singular” (ent.8, prf.17) 
 

Segundo Powel (1998), o ténis é um jogo que requer cooperação e cortesia por 

parte de todos os participantes. Estas categorias parecem ser, de acordo com 

os resultados obtidos neste estudo, fundamentais na apreciação estética do 

ténis. 

 

Algumas das enunciações revelam que o grupo de categorias estéticas acima 

citado – considerado pelos entrevistados como sendo fortes indicadores de 

qualidades estéticas no ténis na primeira parte desta análise – estão mais 

relacionadas com o jogo feminino. Sendo assim, alguns enunciados revelam 

que, independentemente da competição, o feminino impera sempre no reino da 

estética: 

 

“A graciosidade do jogador, nomeadamente no ténis feminino, no singular está 
mais presente, as pancadas de fundo de court aparecem em maior número e 
de um modo geral a elegância da jogadora aparece muito mais no singular” 
(ent.5, prf.17) 
 
“jogo de pares poderá não ser tanto porque as jogadas são mais curtas, 
funciona mais à base de serviço e resposta e voleis, pelo menos o jogo de 
pares masculino (...) um jogo de pares feminino se calhar até poderá ser mais 
estético porque há mais troca de bolas, a própria táctica é um bocadinho 
diferente” (ent.7, prf.18) 
 

Além das categorias estéticas referidas, surgiram outras enunciações relativas 

ao Morfótipo  e Estilo do (a) jogador (a) consideradas relevantes para a 

apreciação estética do ténis, sendo por isso irrelevante se a competição é par 

ou singular. 
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Esta conclusão de que o jogo de pares poderá ser mais estético do que o de 

singulares, pela variedade de categorias estéticas que permite abarcar, não 

parece ser uma surpresa para os responsáveis do marketing e gestão da 

venda e divulgação do ténis. De facto, já foi definido pela ATP que as regras do 

jogo de pares seriam alteradas nesta próxima época (2 sets e, se necessário, 

um super tie break) de modo a diminuir a duração do jogo e, deste modo, 

permitir a presença dos jogadores com melhor ranking neste tipo de 

competição. 

 

O quadro 9 apresenta uma síntese dos resultados relativos à apreciação 

estética do ténis feminino/masculino, bem como das principais categorias 

estéticas apontadas para justificar a resposta dada. 

 

Quadro 9  – Resultados da apreciação estética do ténis feminino/masculino.  

Opiniões Principais categorias estéticas 
apontadas para justificar 

resposta 

Frequência 

Feminino é mais estético Beleza, Ritmo, Variabilidade 18 
Masculino é mais estético Força, Velocidade, Técnica 13 

Não há diferenças  5 
Não há diferenças porque o que 
interessa é a qualidade do jogo 

Ritmo, Variabilidade, Técnica e 
Táctica 

6 

 

Antes de iniciarmos a apresentação dos resultados relativos à estética do ténis 

feminino/masculino, importa relembrar o facto de que todos os entrevistados 

são do género masculino e a entrevistadora é uma jogadora de ténis, ocupando 

um dos primeiros lugares do ranking nacional. Este aspecto parece ser 

relevante, nomeadamente, nas justificações dos entrevistados que consideram 

o ténis masculino mais estético, porque acabam por referir enunciações que 

sugerem ser o ténis feminino o mais estético. De facto, esta última análise ficou 

dificultada pelo facto de alguns dos entrevistados iniciarem a sua resposta 

referindo uma opinião, mas ao longo da sua justificação enunciavam outros 

dados que nos remetiam para uma ideia contrária àquela que havia 

inicialmente transmitido. Algumas destas citações revelam a nossa dificuldade: 
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“gosto muito de ver ténis masculino (...) Mas se me falares na estética, associo 
ao feminino” (ent. 4)  
 
“gosto muito mais do ténis feminino, porque acho que as mulheres são muito 
mais elegantes e são... eu fico maravilhado (...) Mas também gosto muito de 
ver ténis masculino” (ent. 10)  
 
“Eu acho que a base é muito idêntica (...) como homem, gosto muito de ver 
uma mulher como a Sharapova a jogar ténis, acho que fica um corpo de quadro 
muito bonito (...) Mas, para mim, não há distinções nesse aspecto (...) acho que 
o que eu gosto de ver é o enquadramento do movimento no campo com o 
jogador e acho que um não tem mais valor estético do que outro” (ent. 11) 
 
“nos homens há mais variedade, jogam mais sobre toda área do terreno. Acho 
que a estética do ténis masculino é mais variado que a estética do ténis 
feminino (...) Em contrapartida para os homens, há mais aquela componente 
estética que é a beleza das jogadoras e todo o equipamento que elas têm”  
(ent. 13) 
 
“Gosto muito mais do masculino porque para mim o ténis feminino é demasiado 
padronizado (...) outros gostam muito de ver as mulheres porque a bola troca 
muitas vezes” (ent. 2) 
 
“Há pessoas que gostam mais de ver ténis feminino e há pessoas que gostam 
mais de ver ténis masculino e há pessoas em que a diferença estética é 
indiferente e tanto gostam de ver um como outro (...) eu pessoalmente gosto 
mais de um ténis mais agressivo (...) conheço pessoas que é ao contrário, 
gostam muito mais de ver o ténis feminino porque a bola passa mais vezes e 
tal (...) Tanto um como outro gosto de ver. A diferença básica vem do índice 
físico” (ent. 3) 
 
“O ténis masculino foi, é e penso que será sempre por razões óbvias mais 
atlético (...) são menos elegantes e penso que serão sempre do que as 
senhoras” (ent. 5) 
 
“Para vocês mulheres se calhar vêem a estética do ténis masculino diferente 
de mim, supostamente estamos a falar de atletas, as feições divergem muito 
(...) há jogadoras a servirem a 200km/h como os homens” (ent. 7) 
 
“Em termos técnicos, gosto mais do masculino (...) Em termos de atracção, 
talvez pode ser o feminino, mas tabém pode influenciar muito ser uma mulher 
ou um homem” (ent. 8) 
 

De facto, de entre os entrevistados, são 6 aqueles que referem o ténis feminino 

como sendo o mais estético, 4 que indicam o ténis masculino o mais estético e 

outros 4 que consideram não haver diferenças. No entanto, pelas razões 
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apontadas anteriormente, os dados relativos à frequência de enunciação (18 

para feminino, 13 para masculino e 11 revelam não haver diferenças) parecem 

ser os mais adequados para a discussão dos resultados.  

Estes dados corroboram os resultados do estudo de Koivula (2001), uma vez 

que indicaram que a percepção do desporto feminino está ligeiramente melhor. 

Algumas das categorias estéticas usadas para justificar a resposta à segunda 

questão – Beleza, Ritmo, Variabilidade, Táctica, Técnica – voltam a aparecer 

nesta última pergunta relativa ao ténis feminino/masculino e de modo 

recorrente. Este facto reforça aquilo que havíamos referido em relação ao 

poder daquelas categorias enquanto indicadores de qualidade estética no ténis. 

No entanto, a frequência de enunciação de categorias como a Força e 

Velocidade aparecem mais ligadas ao ténis masculino, servindo para justificar 

o facto de ser mais/menos estético. Estes dados revelam aquilo que havia sido 

referido na literatura relativamente ao facto da força ser um ex-libris da 

actividade física e do desporto. Lacerda (2000) salienta, no seu estudo, a 

importância da referência à Força sob uma perspectiva estética. 

 

Por outro lado, categorias como a Beleza, Ritmo e Variabilidade surgem, com 

maior frequência, ligadas ao ténis feminino, sendo que as duas últimas são 

usadas simultaneamente para o facto dos entrevistos preferirem/preterirem o 

ténis feminino ao nível da estética: 

 

“O masculino joga-se talvez mais lento mas com uma grande variação e no 
feminino não, é muito igual (...) Acho mais engraçado o das raparigas devido 
ao ritmo de bola ser muito alto e nos rapazes não é assim tanto” (ent.1, prf.18) 
 
“a grande diferença é que no ténis masculino há mais diferenças na estética, 
quer dizer o jogo feminino é muito mais parecido, as jogadoras são muito mais 
estereotipadas (...) nos homens há mais variedade” (ent.13, prf.21) 
 
“gosto mais do ténis masculino, é um ténis mais agressivo, joga-se a uma 
velocidade bastante maior apesar de no feminino também já haver jogadoras 
agressivas a jogarem bem” (ent.14, prf.21) 
 
“Gosto muito mais do masculino porque para mim o ténis feminino é demasiado 
padronizado, não gosto de ver as mulheres jogar por causa disso (...) As trocas 
de bola normalmente são maiores e isso até dá algum entusiasmo ao jogo do 
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que nos homens (...) Os homens normalmente têm mais soluções e isso faz 
com que os pontos tenham outra criatividade e eu acho que esteticamente é 
mais bonito, é mais variado (...) O jogo dos homens atingiu um tal nível de 
potência que a bola (...) tende a passar cada vez menos e a haver cada vez 
menos trocas de bola e a resumir-se muito (...) nas mulheres isso não acontece 
e para os curiosos isso é mais interessante às vezes porque vêem a bola a 
passar muitas vezes” (ent.2, prf.19) 
 
“A mulher tem muito menos força explosiva que o homem e como tal isso vai 
dar origem a uma diferença no jogo em si (...) há quem goste mais do ténis 
assim do que um ténis mais agressivo (...) um ténis de fundo do court, onde há 
menos winners (...) gostam muito mais de ver o ténis feminino porque a bola 
passa mais vezes” (ent.3, prf.20) 
 
“De uma forma geral tudo o que se relaciona com o mundo feminino é 
considerado mais estético do que o mundo masculino e o desporto não foge 
muito a essa regra” (ent.4, prf.24) 
 
“o estilo no ténis masculino está demasiado uniformizado (...) no ténis feminino 
acho que há muito mais variedade de estilos, neste momento, muito mais 
variedade estética” (ent.4, prf.25) 
 
“O ténis masculino foi, é e penso que será sempre por razões óbvias mais 
atlético porque parte-se do princípio que o homem terá sempre mais força que 
a mulher (...) há jogadores muito bonitos do ponto de vista técnico a jogar, mas 
de um modo geral, são menos elegantes e penso que serão sempre do que as 
senhoras” (ent.5, prf.20) 
 
“Em termos técnicos, gosto mais do masculino. Aparecem muitas mais 
variáveis no jogo, há potência física, estilos também (...) em termos de técnica 
de jogo, o ténis masculino é mais estético (...) Em termos de atracção, talvez 
pode ser o feminino, mas também pode influenciar muito ser uma mulher ou 
um homem” (ent.8, prf.21) 
 
“Estes são os factores que eu acho que são bem diferentes: a força e a 
rapidez. E devido a isso mesmo, o jogo feminino é mais bonito do que o 
masculino. No jogo feminino vê-se mais ténis. No jogo masculino é muito 
rápido, duas, três bolas, já está (...) O ténis feminino é mais bonito, não pelo 
feminino ou masculino, mas porque há mais jogo (...) Se for masculino, há dois 
tipos que trocam dois berros e há um que acaba o jogo. No feminino não, há 
mais táctica, há mais intenção” (ent.9, prf.19) 
 

 

A qualidade do jogo de ténis e o facto do ténis ser um só foram as principais 

justificações dadas pelos entrevistados que referem não haver diferenças, ao 

nível da estética, entre o ténis masculino e feminino. Talvez por essa mesma 
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razão, nas enunciações relativas a esta opinião reapareçam as categorias 

estéticas já citadas na justificação das respostas anteriores – razão do ténis ser 

estético e de não haver diferenças entre estética do jogo de pares/singulares. 

As citações que se seguem, relativas à opinião de que não há diferenças entre 

o ténis feminino/masculino, revelam algumas dessas categorias estéticas: 

 
“acho que o que eu gosto de ver é o enquadramento do movimento no campo 
com o jogador e acho que um não tem mais valor estético do que outro” 
(ent.11, prg. 22) 
 
“Os homens conseguem imprimir mais velocidade à bola mas não acho que 
tenham mais valor estético (...) as melhores jogadoras de ténis são as 
melhores esteticamente no seu género e os homens também (...) julgo que não 
se pode fazer uma comparação de melhor ou pior ou de mais bonito ou menos 
bonito” (ent.6, prg. 20) 
 

 

Sintetizando e interrelacionando as ideias registadas nesta segunda análise, 

podemos dizer que as razões apontadas para o grupo em estudo ter 

considerado o ténis mais ou menos estético reforçam as suposições já 

efectuadas na primeira análise, ou seja, que a apreciação estética do ténis se 

apoia fundamentalmente: (1) na Beleza, no Ritmo e na Variabilidade desta 

actividade desportiva, na qual a Táctica  e a Técnica  assumem especial 

destaque, nomeadamente pela Beleza, Estilo e Criatividade do(a) jogador(a); 

(2) no Morfótipo  do(a) atleta; (3) nas relações de Cooperação  e forma de 

comunicação reveladas pelos (as) atletas. 

Elliot (1974, cit. p/ Kirk, 1984) foi um dos primeiros investigadores a tentar criar 

um quadro conceptual de categorias estéticas relativas ao desporto e já referia 

a velocidade, a graciosidade, a fluidez e o ritmo, como sendo fortes indicadores 

de qualidade estética num desporto. 

Os resultados deste estudo convergem assim com o pensamento de Elliot 

(1974), Witt (1989) e Takács (1989), uma vez que referem que um desporto, 

neste caso o ténis, evidencia qualidades estéticas quando são valorizados 

aspectos da prestação como a beleza, o ritmo, a harmonia e a variação de 

movimentos. 
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Além disso, a relevância atribuída à Técnica  nas enunciações das entrevistas 

deste estudo corrobora as ideias de Witt (1982) e Marques (1993) quando 

referem que o ponto de partida de todas as considerações sobre a estética do 

desporto e, já agora, da estética do ténis, será sobretudo o corpo humano nas 

suas acções desportivas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 – Conclusões 

 

Neste capítulo será nosso propósito realçar as conclusões de âmbito mais 

genérico que se foram revelando ao longo da pesquisa. No entanto, não 

podemos deixar de salientar, também nesta fase do trabalho, algumas das 
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conclusões de carácter mais específico, que foram sendo referidas aquando da 

discussão global das sínteses dos dados relativos às distintas categorias de 

análise. Sendo assim, uma primeira conclusão que se revela pertinente referir é 

que, de facto, a estética, de acordo com um conjunto de treinadores de ténis de 

elite, está presente no ténis. É um facto que, para esta amostra, o ténis tem 

estética, é um desporto estético.  

Para estes observadores de desporto, o ténis tem qualidades estéticas, entre 

as quais se destacam a beleza, o ritmo e a variabilidade. Estas categorias 

estéticas surgem de forma recorrente na apreciação estética, quer de outras 

modalidades desportivas, nomeadamente da ginástica artística e da patinagem 

artística, quer nas variantes do ténis aqui consideradas. 

De facto, a beleza, o ritmo e a variabilidade foram as principais qualidades 

estéticas apontadas na avaliação dos aspectos considerados fundamentais na 

apreciação estética no ténis – Actividade, Morfótipo, Técnica e Táctica.  

Se recordarmos a categorização de Kupfer (1988a, 1988b) enunciada na parte 

da revisão da literatura, que situa o ténis na categoria dos desportos 

competitivos, é interessante notar que a competitividade e o resultado não 

parecem influenciar a avaliação estética do ténis. Por outro lado, as relações 

de cooperação entre participantes, seja qual for a variante jogada 

(feminino/masculino, pares/singulares), é um aspecto considerado 

preponderante na apreciação estética do ténis. 

O morfótipo, associado às categorias de beleza e elegância no feminino, e de 

força e vitalidade no masculino, revelou ser um aspecto fundamental na 

avaliação estética do ténis. 

A técnica e a táctica, pela frequência de enunciação, quer de um modo 

individual, quer de forma interrelacionada, parecem ser fortes indicadores de 

qualidades estéticas no ténis. Ou seja, a mestria técnica – beleza, estilo, 

elegância, economia, eficiência do gesto técnico e movimentos a ele 

associados –, e o elevado nível táctico – estratégia e criatividade reveladas 

pelo (a) atleta –, caminham lado a lado na apreciação estética do ténis. 

O jogo de pares é considerado o mais estético porque, pelo jogo que 

apresenta, consegue abarcar uma maior quantidade e melhor qualidade de 
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categorias estéticas – beleza, ritmo, variabilidade, coordenação, comunicação, 

técnica e táctica. No entanto, importa salientar o facto de ter ficado explícito 

neste estudo que, mais do que ser par ou singular, interessa o jogo de ténis por 

si só, da qualidade deste jogo e dos seus intervenientes. 

O ténis feminino também foi referido como sendo o mais estético, uma vez que 

as categorias estéticas beleza e elegância se sobrepuseram à força e 

vitalidade. Contudo, o ritmo e a variabilidade foram novamente citadas como 

sendo qualidades essenciais na avaliação estética do ténis, 

independentemente do género. 

 

Uma vez que a amostra incluiu apenas treinadores de ténis e todos do género 

masculino, é nossa sugestão para investigações futuras, o alargamento da 

amostra, quer a nível de observadores – espectadores, atletas, treinadores de 

outras modalidades –, quer em relação ao género – incluir a apreciação do 

género feminino. 
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7 – Anexos 

 

7.1 – Modelo de Entrevista 
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Esta entrevista surge no âmbito da realização de uma monografia na área da 

Estética do Desporto e tem como principal objectivo clarificar ou esclarecer o 

que será estética do ténis.  

Um dos instrumentos para a recolha de dados para este trabalho consiste na 

realização de uma entrevista a um grupo de treinadores de elite de tenistas 

juniores e seniores. 

Só será possível concretizar o estudo se puder contar com a sua colaboração. 

Os dados recolhidos destinam-se exclusivamente ao desenvolvimento do meu 

trabalho, garantindo-se o total anonimato dos respondentes e a 

confidencialidade das respostas. 

Assim, e tendo embora consciência da escassez do seu tempo, agradeço 

desde já a sua colaboração na resposta às seguintes questões: 

 
Nome: 
 
Idade: 
 
Formação Académica: 
 
Formação Específica (Curso de Treinadores): 
 
Nº total de anos ligado à modalidade: 
 
Nº de anos como treinador de ténis: 
 
Local de trabalho: 
 
 
1 – O que é para si a estética do ténis?  

 

2 – Compare a estética do jogo de singulares e do j ogo de pares.  

 

3 – Compare a estética do ténis feminino e do ténis  masculino. 

 


