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Resumo 

 

 

A promoção da prática desportiva, como forma de melhorar a saúde e prevenir 

a doença, preconizando-se o desporto como meio compensatório dos efeitos 

nocivos do modo de vida hodierno, tendo presente a individualidade e 

identidade de cada pessoa, não consonante com a homogeneidade, compelem 

a uma reflexão acerca das conceções de desporto e de saúde.  

Assim, visando descobrir convergências e divergências entre cinco grupos 

etários (10-19 anos, 20-29 anos, 30-39 anos, 40-49 anos, 50-60 anos), 

legitimadoras do propósito do projeto em questão, o objetivo central do nosso 

trabalho constituiu-se na busca de um sentido antropológico de saúde, ligando-

o dialeticamente à prática desportiva.  

A opção metodológica adotada foi de cariz qualitativo, selecionada pela 

perspetiva humanista das ciências sociais, constituindo-se num estudo 

multicaso (ou estudo de comparação), em que a técnica de recolha de 

informação (de dados) usada se materializou numa entrevista semi-

estruturada. 

Recorremos à hermenêutica para a análise das entrevistas, por esta permitir a 

revelação dos sentidos ocultos dos discursos, incluindo as prédicas num 

sistema de categorias selecionadas a priori, provenientes da revisão 

bibliográfica. 

Dos resultados obtidos no presente estudo ficou claro que o desporto acarreta 

benefícios a nível físico, psicológico, social e pessoal, corporizando-se como 

condição originária do ser, cuja ausência contraria a sua essência, inibe a sua 

realização, conduz à enfermidade. 

 

 

 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Desporto, Saúde, Cultura, Pessoa Humana. 
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Abstract 

 

 

The promotion of sport as a way to improve health and prevent disease, 

embodying sport as a mean to compensate the harmful effects of today's 

lifestyle, bearing in mind the individuality and identity of each person, not 

compatible with homogeneity, compel to a reflection of the concepts of sport 

and health.  

In order to discover similarities and differences between five age groups (10-19 

years, 20-29 years, 30-39 years, 40-49 years, 50-60 years), legitimating the 

purpose of the project in question, the central objective of our work is the search 

of an anthropological sense of health, linking it dialectically to sport practice.    

The adopted methodology was of a qualitative nature one, selected by the 

humanist perspective of the social sciences, constituting a multi-case study (or 

comparison study), in which the technique of collecting information used was a 

semi-structured interview. 

We recourse to hermeneutics in order to analyze the interviews, for this allows 

the disclosure of hidden meanings of the speeches,  including them in a system 

of categories selected a priori, from the literature review. 

From the results obtained in this study it became clear that sport brings 

physical, psychological, social and personal benefits, embodying as an original 

condition of the being, whose absence is contrary to his essence, inhibits his 

realization, leading to disease. 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEY WORDS: Sport, Health, Culture, Human Being. 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Introdução 
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                                                                                             “Se as coisas são inatingíveis … ora! 

                                                                                               Não é motivo para não querê-las … 

                                                                                              Que tristes os caminhos, se não fora 

                                                                                                 A presença distante das estrelas!” 

                                                                                                                                          (Mário Quintana) 

 

 

A relação desporto/saúde de grande relevância no atual contexto de 

proliferação das “doenças da civilização”, preconizando-se o desporto como 

meio compensatório dos efeitos nocivos do modo de vida hodierno, não se 

apresenta como novidade remonta à Antiguidade.  

Embora a investigação científica sobre a relevância do desporto na promoção 

da saúde esteja a dar os primeiros passos, “as funções do desporto ao serviço 

da saúde e da vida são impressionantes” (Bento, 1991b, p. 30). 

A atual importância da relação desporto/saúde, conduzindo à crescente prática 

desportiva, formal ou informal, centrada na utilidade do desporto para a 

promoção/obtenção da saúde, tendo presente a individualidade e identidade de 

cada pessoa, não consonante com a homogeneidade, compelem a uma 

reflexão acerca das conceções de desporto e de saúde.  

A pouca atenção dada à cultura e aos fatores psicossociais (como as crenças e 

as atitudes que derivam parcialmente da cultura) no âmbito da saúde 

constituem-se numa área pouco representativa na literatura especializada 

(Kasper, 2000, p. 329). 

O móbil do estudo a realizar será o conhecimento da experiência 1  (da 

"história") do outro e o significado que ele dá a essa experiência, ou seja o 

vislumbrar de normas, princípios, conhecimentos e ações institucionalizados 

                                                           
1
 “(…) a experiência é o resultado da memória, ou seja, da repetição de vários casos 

particulares e do confronto com situações semelhantes. Produto de vivências e de observação 

práticas que se vão sedimentando no espírito, a experiência constitui-se como uma regra 

prática. Esta regra possibilitará ao homem actuar de uma forma semelhante quando colocado 

perante situações particulares semelhantes, não se tratando, propriamente, de uma regra 

geral, estabelecida de modo indutivo” (Borges in Metafísica de Aristóteles, 2005, p. 31). 
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(genéricos) e/ou particulares (exclusivos), tendo como ponto de chegada o 

saber do outro, da sua cultura, conhecimento e modo de vida – lobrigar o seu 

pensamento, divisar a sua alma.  

Aspiramos à apreensão da cultura, do conhecimento, da experiência, das 

formas de pensar e de agir do outro, visamos o entendimento que o outro tem 

de saúde e do seu vínculo com o desporto (relação desporto/saúde). 

Transversalmente a uma retrospetiva do conceito de saúde, primordialmente 

ligada aos Deuses e a Deus, encontrando-se presentemente mais 

medica(menta)lizada, é nosso propósito a procura de uma perspetiva 

antropológica de saúde ligada ao desporto, através da abordagem 

antropológica da noção de saúde. 

O principal objetivo do presente trabalho é a busca de um sentido antropológico 

de saúde, ligando-o à prática desportiva numa dialética que se quer efetiva e 

produtiva.                                                                                                                        

A especificidade de cada ser como único, particular e irrepetível, ligada ao 

divergente significado que a saúde tem para diferentes pessoas, dependendo a 

saúde das crenças e representações individuais (cultura), evoluindo o próprio 

entendimento pessoal do conceito de saúde ao longo da vida, legitimam o 

propósito da busca de um sentido antropológico de saúde, ligando-o 

dialeticamente à prática desportiva.  

A escolha do objetivo do nosso estudo conduz-nos metodologicamente para o 

paradigma qualitativo de investigação, sendo que a opção metodológica 

qualitativa foi selecionada pela perspetiva humanista das ciências sociais, uma 

vez que esta metodologia melhor se adequa na investigação de fenómenos 

sociais analisados a partir da linguagem dos atores neles envolvidos. 

O trabalho assumirá a configuração de estudo de comparação ou multicaso, 

visando descobrir convergências e divergências entre cinco (5) escalões 

etários (10-19 anos, 20-29 anos, 30-39 anos, 40-49 anos, 50-60 anos), 

recorrendo à entrevista semi-estruturada como técnica de recolha de 

informação. 
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Os discursos serão interpretados através de inferências mediante identificação 

sistemática e objetiva de categorias específicas, selecionadas aquando da 

revisão da literatura.  

Interpretaremos os dados com inclusão dos discursos no contexto do 

desporto/saúde, integrando-os no conjunto de análogos e de distintos, tentando 

encontrar pontos de similitude e/ou singularidade nos casos em estudo.2 

                                                           
2
 “A ciência é construída por teorias, que são obra nossa. Nós fabricamos as teorias, saímos 

com elas pelo mundo, analisamos o mundo activamente e vemos qual a informação que 

podemos extrair, arrancar do mundo. O universo não nos dá qualquer informação se não 

partirmos para ele com esta atitude interrogativa: nós perguntamos ao universo se esta ou 

aquela teoria é verdadeira ou falsa” (Popper e Lorenz, 1990, p. 47). 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Metodologia 
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                                                                                        “A alma é divina e a obra é imperfeita. 

                                                                                      Este padrão sinala ao vento e aos céus 

                                                                                   Que, da obra ousada, é minha a parte feita: 

                                                                                                O por-fazer é só com Deus.” 

                                                                                                                                     (Fernando Pessoa) 

 

 

2.1 - Métodos e técnicas 

 

 

                                                                               “Cada método é uma linguagem e a realidade 

                                                                                 responde na língua em que é perguntada.” 

                                                                                                                      (Boaventura Sousa Santos) 

 

 

Método de investigação é o dispositivo de recolha e/ou análise de dados das 

informações, devendo este ser selecionado de acordo com os fenómenos ou 

domínios estudados (Quivy e Campenhoudt, 1992, pp. 23-188). A escolha do 

método, segundo Bourdieu (1999), não deve ser rígida, mas rigorosa.3 

Constituindo-se a investigação, segundo Ketele e Roegiers (1999, p. 104) 

como “um processo sistemático e intencionalmente orientado e ajustado tendo 

em vista inovar ou aumentar o conhecimento num determinado domínio.” 

Nas ciências percebe-se o método como o “conjunto de processos que o 

espírito humano deve empregar na investigação e demonstração da verdade” 

(Cervo e Bervian, 1993, p. 23). 

O método é um procedimento regulado e regulador, ou seja, é o “caminho”, é a 

indicação do processo de progressão do conhecimento. O método está correto 

quando corresponde tanto à natureza do objeto como à do espírito do 

                                                           
3
 “A ideia de um método que inclua princípios firmes, imutáveis e absolutamente vinculativos de 

condução dos assuntos de ciência depara com dificuldades consideráveis quando o 

confrontamos comos resultados da investigação histórica. Descobrimos, com efeito, que não 

há uma única regra, ainda que plausível, e ainda que firmemente alicerçada em termos 

epistemológicos, que não tenha sido uma e outra vez violada (…) vemos que foram elementos 

necessários ao progresso” (Feyerabend, 1993, p. 29). 
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investigador.4 O método permite a aquisição de um conhecimento ordenado a 

que se chama ciência (Guardini, 1999, pp. 548-549). 

As decisões sobre os procedimentos metodológicos não são autónomas e 

independentes, derivam da conceção, caraterísticas e circunstâncias do objeto 

de estudo bem como da natureza do problema em estudo.  

Para Cervo e Bervian (1993, pp. 23-24) “o método não se inventa, depende do 

objecto da pesquisa” e não se constitui como modelo, fórmula ou receita, “é 

apenas o conjunto ordenado de procedimentos que se mostram eficientes (…) 

na busca do saber”. 

Como nenhuma disciplina 5  pode reclamar o exclusivo da propriedade 

intelectual do conhecimento dos fenómenos associados à saúde, existe a 

necessidade de uma variedade de metodologias de investigação que melhor se 

adaptem à crucial compreensão e conhecimento da experiência humana 

(McElroy e Jezewski, 2000, pp. 194-205). 

Os métodos de investigação devem harmonizar-se com as técnicas de recolha 

de dados, sendo que nas ciências humanas, entre as técnicas de investigação 

principalmente usadas, se privilegia o estudo de caso e a comparação ou 

estudo multicasos (Hébert, Goyette e Bautin, 2005, pp. 167-168).  

As técnicas são os procedimentos científicos utilizados por cada ciência nas 

suas inerentes pesquisas, são os meios apropriados para efetivar os saberes 

de interesse de determinada ciência, ao conjunto destas técnicas gerais 

denominamos método, ou seja “métodos são técnicas suficientemente gerais 

para se tornarem num procedimento comum a uma área das ciências” (Cervo e 

Bervian, 1993, p. 53). 

Ketele e Roegiers (1999, p. 154) apresentam uma definição de método e de 

técnica de investigação que declara o seguinte: 

 

                                                           
4
 “O método de Galileu funciona também noutros campos. (…) Mas isso não significa que tenha 

que ser universalmente aplicado” (Feyerabend, 1993, p. 164). 

5
 “É hoje reconhecido que a excessiva parcelização e disciplinarização do saber científico faz 

do cientista um ignorante especializado e que isso acarreta efeitos negativos” (Santos, 2010, p. 

46). 
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“Um método é um conjunto mais ou menos estruturado e coerente 

de princípios que devem orientar o conjunto de procedimentos do 

processo no qual se inscreve (nomeadamente as técnicas 

utilizadas). Uma técnica é um conjunto de procedimentos 

preestabelecidos que devem ser efectuados numa certa ordem e, 

eventualmente, num certo contexto mais ou menos condicionado 

consoante as técnicas.” 

 

A escolha do objetivo do nosso estudo conduz-nos metodologicamente para o 

paradigma qualitativo de investigação, uma vez que em investigação qualitativa 

se utilizam principalmente metodologias capazes de gerar dados descritivos 

que possibilitarão o entendimento do modo de pensar dos participantes na 

investigação (Bogdan e Biklen, 1994), 

 

“No Desporto, a relevância do quantitativo não dispensa a 

singularidade do qualitativo”, porquanto o qualitativo coloca a “ênfase 

no uso de palavras (… no) contexto de descoberta” (Sérgio, 2008, p. 

91).  

 

A investigação qualitativa, segundo Bogdan e Biklen (1994, pp. 47-51), possui 

cinco caraterísticas, não sendo forçoso que toda e qualquer investigação as 

incorpore na sua totalidade, a sua presença apenas determina o grau 

(qualitativo) da investigação: 

 

1. A fonte direta dos dados é o ambiente natural e o investigador arroga-se 

como instrumento principal. 

2. A investigação traduz-se numa descrição, os dados recolhidos são em 

forma de palavras ou imagens. 

3. Os investigadores têm maior interesse nos processos do que nos 

resultados. 

4. Os investigadores buscam a análise de dados de forma indutiva, não 

recolhem dados visando a confirmação ou refutação de uma hipótese 

previamente definida. 
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5. O significado assume um papel fundamental na investigação, pretende-

se apreender adequadamente os diferentes panoramas de um 

fenómeno. 

 

Para Silverman (2000a, p. 1) a escolha do método de pesquisa está 

dependente do que queremos descobrir, contudo se tencionamos investigar as 

narrativas e comportamentos das pessoas a metodologia qualitativa é a mais 

adequada. 

A opção metodológica qualitativa foi selecionada pela perspetiva humanista 

das ciências sociais6, por esta metodologia ser a que melhor se adequa na 

investigação de fenómenos sociais interpretados a partir da linguagem7 dos 

autores neles envolvidos, porquanto nas “pesquisas qualitativas” é frequente o 

pesquisador procurar entender os fenómenos segundo a perspetiva dos 

participantes da situação estudada. 

Segundo Cervo e Bervian (1993, p. 39) os fenómenos que as ciências 

humanas estudam são reais e distintos dos tratados pelas ciências 

experimentais8, as causas e leis descobertas nesta área indicam conexões 

entre os factos e os atos e as conclusões são de caráter irrefutável, ainda que 

de ordem distinta da certeza das ciências experimentais. 

Embora difiram quanto à forma e à ênfase os métodos quantitativos e 

qualitativos não se excluem, contribuindo os segundos (qualitativos) para a 

melhor compreensão dos fenómenos por aliarem procedimentos de cunho 

racional e intuitivo (Pope e Mays, 1995, p. 42). 

                                                           
6
 “(…) nas ciências humanas (…) onde a ciência tem a ver com a experiência de outros sujeitos 

ou de outras mentes semelhantes à nossa” (Ricoeur, 1995, p. 118). 

7
 “El conocimiento, así como su sistematización científica, se encuentram intimamente 

conexionados con la palabra, es decir, com la articulación de las palabras en el lenguaje” 

(Guardini, 1999, p. 553). 

8
 “A ciência social (…). Tem de compreender os fenómenos sociais a partir das atitudes 

mentais e do sentido que os agentes conferem às suas acções (…)” (Santos, 2010, p. 22). 
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Muito embora o conhecimento científico tradicionalmente se constitua como um 

fim em si mesmo9, presentemente muitos investigadores procuram nos seus 

trabalhos a aliança entre o conhecimento e a justificativa social (Kluckhohn, 

2005, p. 24).  

Para Garcia (2006, pp. 15-22) a compreensão do desporto através das ciências 

humanas tem vindo a progredir: 

 

“Não mais será possível conceber uma única via para o 

entendimento da prática desportiva! As ciências humanas, 

particularmente os diferentes domínios da antropologia, ocupam 

agora um lugar de destaque na reflexão acerca do desporto, 

revelando sentidos até então ocultos ou que se encontravam 

camuflados pelos seus aspectos tangíveis, (…) por aqueles aspectos 

facilmente percebidos, sem necessitarem de um aturado esforço 

para serem observados.”   

 

 

2.1.1 - Estudo de caso 

 

Assumirá a forma de estudo de caso porquanto esta técnica de investigação se 

debruça sobre uma situação específica, podendo até ser única em alguns 

aspetos, residindo a sua proficuidade na necessidade de entender um 

problema ou situação concreta com grande profundidade (Hamel, Dufour e 

Fortin, 1998, p. 1), por permitir a recolha de informação sistemática, rica e 

completa (Patton, 1990, pp. 13-384), uma vez que o estudo de caso possibilita 

a procura do que é comum e do que é particular no caso em estudo, pois cada 

caso encerra em si facetas, acontecimentos, relações e situações atípicas e 

comuns a outros casos (Stake, 2000, pp. 438-439). 

                                                           
9
 “Nem a ciência nem a racionalidade são critérios universais de medida da excelência. São 

tradições particulares, inconscientes do seu enraizamento histórico” (Feyerabend, 1993, p. 

291). 
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Yin (2005, p. 380) salienta que a força do estudo de caso reside na capacidade 

de examinar em profundidade um “caso” dentro do seu “real” contexto, 

contribuindo de forma inigualável para a compreensão de fenómenos 

individuais, organizacionais, políticos e sociais (Yin, 2002, p. 21). 

A obtenção de dados sobre um tema ou problema pode ser realizada através 

da pesquisa em laboratório ou de campo, sendo esta última utilizada para a 

procura de resposta a uma hipótese ou para desvendar fenómenos e/ou 

relações entre eles, requerendo a pesquisa de campo uma revisão bibliográfica 

acerca do tema de investigação, permitindo a elaboração do quadro teórico de 

referência, essencial na determinação das variáveis e do plano de investigação 

(Marconi e Lakatos, 1990, p. 75). 

Para Holanda (2006) os obstáculos no uso do estudo de caso são a definição 

do caso a estudar e da sua pertinência, bem como a sua circunscrição. O 

investigador, quando opta por este modelo de investigação, deve adotar os 

seguintes passos: definir o caso a estudar, recolher extensivamente os dados 

(recorrendo a várias fontes de informação), analisar os dados recolhidos e 

interpretar a informação obtida. 

Porém a decisão pela adoção do estudo de caso deve ter em conta as 

limitações do uso desta técnica de investigação: 

 

 Resultados não generalizáveis; 

 Não são tão facilmente discutíveis/refutáveis; 

 A sua realização requer tempo; 

 Exigem uma base teórica bastante aprofundada; 

 Os dados coletados são de difícil organização. 

 

Todavia este tipo de estudo apresenta vantagens no seu uso. Os resultados 

são prontamente entendidos por todos e revelam-se bastante realistas, 

podendo fornecer informações para outros casos similares, sendo facilmente 

realizáveis por um único observador, não se limitando aos acontecimentos pré-

antecipados e às variáveis pré-determinadas. 

O estudo de caso é um tipo de investigação qualitativa centrado no estudo de 

um “caso” específico, baseando-se intensamente no trabalho de campo e tendo 
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um caráter fortemente descritivo, podendo, no entanto, não ser tão somente 

expositivo, integrando a interrogação do caso e o seu confronto com outros 

casos ou com a teoria10, ajudando na conceção de novas teorias e novas 

questões para futuras investigações.11 

Laville e Dionne (1999, p. 156) destacam que a abordagem de um determinado 

caso frequentemente tem como princípio a melhor compreensão de uma 

situação ou fenómeno mais abrangente, por este se constituir como típico de 

um conjunto mais amplo, tornando-se assim um caso representativo. 

 

 

2.1.1.1 - Estudo de comparação ou multicaso 

 

Será um estudo de comparação ou estudo multicaso pois visa descobrir 

convergências e/ou divergências entre vários casos (cinco grupos etários – 10-

19 anos, 20-29 anos, 30-39 anos, 40-49 anos, 50-60 anos), uma vez que esta 

técnica de pesquisa, embora pressuponha um maior controlo do campo de 

investigação, com a pré determinação das unidades ou categorias de 

observação, bem como da seleção de casos a estudar, 12  permanece no 

                                                           
10

 “A condição de consistência que exige que as novas hipóteses concordem com as teorias 

aceites é irracional uma vez que defende a teoria mais velha e não a melhor teoria (…) Uma 

teoria nunca concorda com todos os factos do seu domínio, mas isso nem sempre significa que 

a teoria deve ser condenada. Os factos são constituídos por ideologias anteriores, e a 

discrepância entre os factos e as teorias pode ser uma prova de progresso” (Feyerabend, 

1993, pp. 40-59). 

11
 Besse (2000, pp. 37-89) informa que “A visão que (cada um) dá de si mesmo e do mundo 

que a rodeia é filtrada pela sua subjectividade, visto que contar uma história implica sempre 

uma posição do narrador em relação a essa história. (…) o conhecimento que tomamos de tal 

“história” é filtrado por um ponto de vista subjectivo, o que significa que o que vamos ler é uma 

das suas verdades possíveis e não a Verdade absoluta”. Para Feyerabend (1993, p. 328) “As 

entidades postuladas pela ciência não são descobertas, e não constituem um estádio 

“objectivo” para todas as culturas ou ao lanço de toda a história. São moldadas por grupos, 

culturas, civilizações particulares”. 

12
 Stake (2005, p. 16) adverte que por vezes o caso surge à nossa frente e sentimo-nos 

compelidos a torná-lo como objeto de estudo. 
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entanto relativamente aberta à realidade tal como ela se apresenta, pois a 

comparação é baseada no estudo aprofundado de cada caso (Hébert, Goyette 

e Bautin, 2005, pp. 25-170). 

Para Yin (2005, p. 384) o facto de ter múltiplos casos escolhidos como réplica 

(casos confirmatórios), como comparação (casos diferentes) ou como contraste 

(casos contrastantes), reforça os achados do estudo. 

As diferenças e semelhanças encontradas nas investigações com estudo de 

caso possibilitam a criação de tipologias de comportamento individual e de 

grupo e a descrição de similaridades e diversidades de condutas de vida no 

contexto cultural pessoal e coletivo (Trotter, 2000, p. 216). 

 

 

2.1.2 - Entrevista 

 

Assim recorreremos à entrevista como método (instrumento) de recolha de 

informação e à técnica da conversa dirigida (Ketele e Roegiers, 1999, p. 154) 

por ter interesse conhecer a experiência (a "história") dos outros e o significado 

que eles dão a essa experiência (Seidman, 1991, pp. 1-7), sendo a entrevista 

mais eficiente na obtenção de normas e princípios institucionalizados e de 

conhecimento genérico (Costa, 1986, pp. 132-141), potenciando o 

conhecimento dos indivíduos, sua cultura, linguagem e modo de vida (Fontana 

e Frey, 2000, p. 654).  

Para Albarello et al (1997, p. 89) a entrevista é “o instrumento mais adequado 

para delimitar os sistemas de representações, de valores, de normas 

veiculadas por um indivíduo”, constituindo-se esta, segundo Ketele e Roegiers 

(1999, p. 22) como, 

 

“(…) um método de recolha de informações que consiste em 

conversas orais, individuais ou em grupos, com várias pessoas 

seleccionadas cuidadosamente, a fim de obter informações sobre 

factos ou representações, cujo grau de pertinência, validade e 

fiabilidade é analisado na perspectiva dos objectivos da recolha de 

informações.” 
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Cervo e Bervian (1993, pp. 157-158) lembram que a entrevista “não é simples 

conversa” é uma “conversa orientada para um objectivo definido (para) 

recolher, através do interrogatório do informante, dados para a pesquisa”, o 

recurso à entrevista ocorre ante a indispensabilidade de dados que não podem 

ser encontrados em fontes documentais.  

O propósito da entrevista é a obtenção de informações do entrevistado acerca 

de determinado tema ou problema (Marconi e Lakatos, 1990, p. 84). 

Com a entrevista pretendemos coletar dados objetivos e subjetivos, sendo que 

os primeiros poderão também ser obtidos através de fontes secundárias, já os 

segundos só poderão ser alcançados com a entrevista, uma vez que eles estão 

relacionados com os valores, atitudes e opiniões individuais dos 

entrevistados.13  

As entrevistas serão realizadas14 a cinco (5) indivíduos por cinco (5) escalões 

etários (dos 10-19 anos, dos 20-29 anos, dos 30-39 anos, dos 40-49 anos, dos 

50-60 anos).  

No presente caso recorrer-se-á a uma seleção cuidada de pessoas em função 

do objetivo a atingir, por oposição à técnica de amostragem (Ketele e Roegiers, 

1999, p. 20).  

Albarello et al (1997, p. 90) expressam que as entrevistas a indivíduos com 

percurso social e cultural heterogéneo são ricas em conteúdo, pois espelham 

contextos de vida distintos. 

Uma vez que a investigação com estudo de caso não é uma investigação de 

amostra (Stake, 2005, p. 17), Yin (2005, p. 385) adverte que o que está em 

causa numa investigação com estudo de caso não é uma generalização 

estatística, mas uma generalização analítica. 

Em estudos de cariz qualitativo a questão da representatividade da amostra, no 

sentido estatístico do termo, não se coloca; neste tipo de investigação o valor 

da amostra está na sua adequação ao objetivo do estudo, sendo os sujeitos 

                                                           
13

 Iremos apropriar-nos das atitudes e opiniões dos entrevistados para a realização deste 

trabalho, porquanto avisados por Ricoeur (1995, p. 91) “Apropriar-se é fazer “seu” o que é 

“alheio”. Porque existe uma necessidade geral de fazer nosso o que é estranho (…)”. 

14
 As entrevistas decorreram do mês de maio ao mês de outubro de 2012. 
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selecionados15 de acordo com o seu caráter exemplar e não tendo em vista a 

ponderação numérica da categoria por eles representada (Albarello et al, 1997, 

p. 103). 

Para a elaboração das entrevistas proceder-se-á à revisão da literatura a fim de 

isolar as categorias16  que permitirão a composição do guião de entrevista, 

contudo, ainda que o investigador encete o seu estudo com um quadro 

concetual pré definido, fruto das suas “descobertas” antes da recolha de dados, 

as categorias e questões não estão totalmente fechadas no início da sua 

pesquisa (Hébert, Goyette e Bautin, 2005, pp. 102-103). 

As perguntas nascem das categorias. Cada pergunta tem que estar legitimada 

e objetivada, sendo que uma categoria pode originar mais do que uma 

pergunta, mas uma pergunta não deve responder a mais do que uma 

categoria. 

Recorremos ao uso da entrevista por termos interesse e valorarmos a “história” 

do outro (Seidman, 1991, p. 3), uma vez que esta se constitui como 

instrumento privilegiado para a emergência do íntimo, do pensado e para a 

desocultação das crenças, significados, ideias e interpretações individuais. 

Advertidos por José Matoso (In Pública, 24 de Outubro de 2010, p. 41), 

 

 “(…) as coisas têm sempre alguma coisa que está à primeira vista 

oculto e que, se nós procurarmos, nos revela um aspecto diferente 

da realidade. (…) A face oculta das coisas.” 

 

 

2.1.2.1 - Entrevista semi-estruturada 

 

Assim recorreremos à entrevista semi-estruturada por esta oferecer a 

possibilidade de vislumbrar o pensamento 17  (a "alma", o íntimo) do outro 

                                                           
15

 “Tende-se a chamar “informantes” aos entrevistados, porquanto eles dão informações acerca 

da sua cultura” (Seidman, 1991, p. 8). 

16
 As categorias são classes pertinentes de objetos, ações, pessoas ou acontecimentos. 

17
 “Não há ideia, por mais antiga e absurda, que não seja susceptível de melhorar o nosso 

conhecimento” (Feyerabend, 1993, p. 51). 
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(Silverman, 2000b, pp. 822-823), porquanto a sua natureza é mais flexível, 

permitindo uma maior liberdade de resposta e uma organização individual do 

discurso, em subordinação com os parâmetros temáticos pré-definidos. 

Para Vigotsky (1987) cada palavra utilizada pelos indivíduos para contar a sua 

“história” representa um microcosmo da sua consciência.18 

A entrevista semi-estruturada possibilita a resposta espontânea, face à relação 

entrevistador/entrevistado, possibilita a correção de enganos dos informantes e 

supera a dificuldade que muitas pessoas têm de responder por escrito. 

A fim de elaborar o guião de entrevista e o validar recorreremos aos seguintes 

passos (Garcia, 2008): 

 

1. Revisão bibliográfica exaustiva a fim de isolar as grandes categorias de 

onde sairão as perguntas a realizar na entrevista; 

2. Elaboração de um primeiro modelo de entrevista; 

3. Sujeição desse modelo a um corpo de peritos; 

4. Introdução das alterações sugeridas pelos peritos; 

5. Entrevistas a elementos do universo do estudo a fim de verificar o grau 

de compreensão destes relativamente às perguntas e o grau de 

adequação das respostas às expectativas do pesquisador; 

6. Discussão dos resultados obtidos com o corpo de peritos que entenderá, 

ou não, introduzir novas alterações ao modelo; 

7. Caso haja necessidade de alterações, proceder-se-á a partir do n.º 4, 

quantas vezes forem necessárias; 

8. Caso não sejam necessárias alterações, passar-se-á à fase de 

aplicação da entrevista. 

 

As entrevistas foram gravadas 19  para permitir uma melhor apreensão do 

discurso do entrevistado, uma vez que podem ser reproduzidas várias vezes, 

                                                           
18

 Droit (2011, p. 99) fazendo uma comparação entre o texto escrito e a palavra oral afiança 

que o “Texto escrito (…) incapaz de responder às perguntas (…) a palavra viva – a de um 

indivíduo real, presente perante nós e com o qual entramos em discussão – é sempre 

diferente”, acrescentando que (p. 86) “Em resumo, os nossos olhos e os nossos ouvidos são 

de facto realidades fiáveis, se soubermos compreender o que eles vêem e ouvem”. 
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constituindo a própria gravação um documento acessível a todos (Silverman, 

2000b, p. 829).  

Recorreremos ainda à gravação das entrevistas a fim de as constituir em 

material documental, a partir do qual poderemos estabelecer os dados 

passíveis de análise (Hébert, Goyette e Bautin, 2005, p. 107), porquanto o 

estudo estará associado à coleta de dados através de análise de entrevistas (o 

corpus20 do presente estudo é constituído pelas entrevistas). 

 

 

2.1.2.2 – Diário de campo 

 

Os silêncios, os gestos, os risos e o tom de voz do informante durante a 

entrevista são de grande importância na hora da análise, porquanto eles 

refletem muito do entrevistado, não podendo a transcrição da entrevista 

constituir uma mera passagem do discurso oral a escrito. 

Para Guardini (1999, p. 556) a “palabra – digámoslo más correctamente, al 

hablar – le corresponde un contrafenómeno: el callar”, constituindo-se ambos 

em fenómenos plenos de sentido em si mesmos que devemos (podemos) 

interpretar.21 

Assim, no estudo aqui presente, a utilização do diário de campo teve como 

intento anotar os aspetos decorrentes das entrevistas (aquando da sua 

efetivação e nos momentos prévios e ulteriores a esta), arrogando-se como 

documento auxiliar de análise por possibilitar assinalar informações pertinentes 

que de outra forma não estariam registadas.  

 

 

                                                                                                                                                                          
19

 Ouvir as entrevistas (escutar as prédicas enunciadas) para procurar (desocultar) o “núcleo 

cristalino”, para desta forma revelar a mensagem (o mais importante) que o entrevistado quis 

passar. 

20
 O corpus é o conjunto de documentos tidos em conta para serem submetidos aos 

procedimentos analíticos. 

21
 Guardini (1999, p. 556) informa-nos que a palavra e o silêncio se constituem como um 

fenómeno global para o qual carecemos de um nome que o defina cabalmente. 
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2.2 – Processo analítico 

 

 

                                                                    “Quanta riqueza guarda o homem no seu interior!  

                                                                Porém, de que lhe serve se não se busca e investiga?” 

                                                                                                                       (Santo Agostinho) 

 

 

O processo que permite ao investigador a melhor compreensão e apresentação 

a outros dos dados por si encontrados e recolhidos é denominado de análise 

de dados (Bogdan e Biklen, 1994, p. 205). 

A análise dos dados recolhidos pode ser realizada de várias formas, as 

categorias surgem da informação recolhida ou são pré-definidas e apenas se 

pretende a sua verificação nos dados coletados. No segundo caso a análise 

pode ser realizada em dois moldes, a análise da forma como a amostra 

perceciona conceitos ou categorias pré-existentes e a análise de conceitos ou 

categorias que o investigador retirou do campo teórico de análise no início da 

sua investigação (Patton, 1990, pp. 390-391). 

No trabalho aqui apresentado a análise é de tipo confirmatória, porquanto as 

categorias foram estabelecidas a priori, mantendo-se em aberto a possibilidade 

de inclusão de novas (de mais) categorias caso dimanem do corpus 22  do 

trabalho aquando da sua análise. 

 

 

2.2.1 - Análise de conteúdo 

 

A análise de conteúdo das entrevistas tem como objetivo “des-cobrir” a 

realidade 23 , de tornar as palavras mais visíveis (Queirós, 2006, p. 183), 

                                                           
22

 O corpus do trabalho aqui apresentado é constituído pela transcrição das entrevistas 

realizadas. 

23
 “(…) despir a realidade das aparências que a envolvem como véus, de modo a ver esta 

realidade nua e face a face” (Carrilho, 1991, p. 27), pois “(…)o que primeiro entendemos num 
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compreender e desmascarar as comunicações humanas para além das suas 

significações primeiras, possibilitar ultrapassar a “aparência” (Rocha e 

Deusdará, 2005). A análise de conteúdo é uma análise da palavra, uma análise 

do sentido da palavra, para a sua compreensão profunda. 

Os conteúdos não são os textos nem os discursos, pois eles mais não são do 

que modos de expressão e manifestação. Os conteúdos são o que existe no 

seu interior e é este “interior” que é o objeto da análise de conteúdo (Albarello, 

1997, p. 157). 

Procuramos o ser como possibilidade de crescer e progredir, um ser de 

unidade predominantemente qualitativa, porque única irreversível e 

irrepetível 24 , um ser capaz de conhecer e controlar o “ser do real”, mas 

querendo um real mais rico e ontologicamente mais denso (Cantista, 1973, p. 

248). Ou seja procuramos o homem aberto à plenitude do real e infinitude do 

ser, o caráter transcendental do homem (Cantista, 1980, p. 143), porquanto “o 

ser não se revela senão na transcendência da realidade humana” (Heidegger 

in O que é a Metafísica), uma vez que “a transcendência não é apenas atributo 

de Deus, mas também a dimensão essencial do homem” (Sérgio, 2008, p. 99). 

É determinante para o homem o poder ser, que constitui o seu ser como 

destino. Só o homem existe, a ele cabe a tarefa de assumir o dom da 

existência, decorrente da sua aceitação.25 

                                                                                                                                                                          
discurso não é outra pessoa, mas um “projecto”, isto é, o esboço de um novo modo de estar-

no-mundo” (Ricoeur, 1995, p. 86). 

24
 “O que caracteriza o homem é a riqueza e sutileza, a variedade e a versatilidade de sua 

natureza. (…) É ridículo falar do homem como se fosse uma preposição geométrica. (…) é 

precisamente essa homogeneidade que nunca encontramos no homem. (…) Todas as 

chamadas descrições do homem não são mais que especulações visionárias se não forem 

baseadas na nossa experiência do homem, e por ela confirmadas. Não há outra maneira de 

conhecer o homem senão pela compreensão da sua vida e conduta” (Cassier, 2005, p. 25). 

25
 “Cada coisa, enquanto existe em si, esforça-se por preservar no seu interior (…). Isto quer 

dizer que a tua essência, leitor, (…) mais não é que o esforço, a tentativa que ele faz em 

continuar a ser homem, em não morrer” (Unamuno, 2007, p. 15). 
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São as possibilidades do ser que determinam o seu modo de ser a cada 

momento da sua existência. A possibilidade de ser, a antecipação caraterística 

distintiva do homem, coloca o homem frente à sua existência. 

A possibilidade de ser ou não ser “si mesmo”, de conquistar-se ou perder-se, 

constitui um chamamento à autenticidade. 

Uma vez que ao ser não se acede por via experimental, dedutiva ou genética, 

mas a partir do que se esconde na consciência por trás do que se mostra 

(Cantista, 1973, pp. 239-244) recorreremos à ontologia para “deixar e fazer ver 

por si mesmo aquilo que se mostra, tal como se mostra a partir de si mesmo” 

(Heidegger in Ser e Tempo), porquanto ela nos permite a “redescoberta do 

espírito humano e suas características peculiares” (Cantista, 1980, p. 142). A 

ontologia que, nas palavras de Sérgio (2008, p. 90), o ser do desporto exige. 

A tarefa fundamental da ontologia é o esclarecimento do sentido do ser, do 

ente no tocante ao seu ser. A questão do sentido do ser nada é mais do que a 

radicalização de uma possibilidade essencial desse ente.  

O homem não deu a si mesmo o ser (estruturas, modos e formas que o 

caraterizam), foi-lhe entregue (consignado) o seu ser pela faticidade e destino, 

portanto alteridade, sendo “este outro” de “si” é “ele” numa identidade que é 

apelo e possibilidade de identificação. 

O comportamento do ser, face a outros e consigo mesmo, é guiado por uma 

compreensão de ser que se efetiva em função de uma habilidade e de um 

saber. Constituindo-se o saber, referente às inerentes possibilidades 

existenciais, como reflexo das práticas bem sucedidas no âmbito do mister do 

ser com os entes em geral. 

A existência humana é facilitada pela abertura da intencionalidade cognitiva e 

volitiva (Cantista, 1980, pp. 141-142). O fenómeno aparece na consciência 

intencional como algo que está “aí”, como algo que se apresenta porque 

inevitável e irredutível, aderindo ao sujeito cognitiva e volitivamente. Uma vez 

que para Cantista (1973, p. 245)  

 

“(…) o ser se identifica primeiramente com aquilo que é “dado”, ou 

“aparece” à consciência; é a “coisa” que, antes de mais, se oferece à 
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intencionalidade, como “sendo”, “estando-aí”; e “sendo” e “estando-

aí”, desde logo, de um modo inevitável e irredutível (…).” 

 

O ser toma os entes como utensílios (instrumentos), como algo que “é” para 

algo, que possui uma função, não sendo a quantidade de utensílios que 

fundamenta a efetivação das práticas, mas a sua funcionalidade para a 

efetivação da prática. O desporto adquire (ou não) a sua utilidade, o seu 

sentido, face à saúde, na sua faceta de instrumento, advindo a sua 

instrumentalidade da co-ligação desporto/saúde. 

Ora é a capacidade de abertura do sujeito ao “não-sido”, ao futuro que se faz 

presente, que permite ao ser a aceitação do real que se lhe dá, possibilitando-

lhe ainda projetar-se num ser de um real possível, um ser que por ser uno 

compraz a estrutura eminentemente temporal do seu ser (Cantista, 1973, pp. 

247-248). 

Evocaremos uma ontologia26 empenhada numa justificação essencial do real 

que possibilite a comunicação entre os diversos fatores integradores desse 

real. 

Em rigor a ontologia27 significa teoria do ente (e não teoria do ser), tendo como 

missão a determinação daquilo no qual os entes consistem, sendo uma ciência 

                                                           
26

 Para Serres (2003, pp. 61-249) a ontologia é inútil, na medida em que ele entende que o 

homem não quer estar determinado, quer criar e criar-se – “O que é o homem? Resposta: um 

possível em meio a um leque de forças, a potência, sim, ou talvez a omnipotência, porque o 

homem pode tornar-se tudo.” (p. 61) – “Não, eu não sou eu, como um ponto fixo, mas uma 

nuvem de próximos possíveis. Minha identidade fluente, temporal e diversa não tem nada a ver 

com a ontologia do ser nem com o princípio da identidade espacial, exclusiva e única, mas sim 

com o possível. Sim, a relação precede o ser, eu sou meu próximo.” (p. 249) – contudo é nossa 

opinião que Serres não repudia realmente a ontologia, ele apenas tenta enfatizar a abertura do 

homem ao possível, a sua capacidade de não estar pré-determinado, porquanto para Boff 

(2009, pp. 11-14) “(…) nós, homens e mulheres, na verdade, somos de natureza 

transcendente, e por isso estamos sempre para além e protestando contra limites impostos. 

(…) Essa abertura e essa capacidade ilimitada de relação expressam a realidade da 

transcendência. Vamos para além de nós mesmos, trans-cendemos”.  

27
 A respeito da definição de ontologia Emmanuel Levinas (2010, p. 24) afirma que “A ontologia 

distingue-se de todas as disciplinas que exploram o que existe, os seres, isto é, os “entes”, a 

sua natureza, as suas relações – esquecendo-se de que, ao falar dos entes, elas já 
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das essências e não das existências, é o estudo do ser enquanto ser, do ser 

considerado em si mesmo, do ser em geral, do ser na mais vasta e ampla 

acepção desta palavra. A ontologia ressalta o sentido dinâmico da existência 

humana na sua pureza mais original (Cantista, 1980, p. 141). 

A ontologia exprime o que é, designa as formas, estruturas e/ou modalidades 

que convém ao ser enquanto objetos incorporados numa teoria científica ou 

filosófica. O objeto (ser) é elaborado de uma certa maneira pelo esforço do 

conhecimento, elaboração que o faz sofrer algumas modificações pelo facto de 

ingressar na relação particular do conhecimento, contudo por baixo das 

modificações antológicas perduram as estruturas próprias do objeto enquanto 

ser, as estruturas ônticas. 

Recorreremos à análise de conteúdo, porquanto informados por Bardin (2004, 

p. 7) a análise de conteúdo “é uma hermenêutica controlada, baseada da 

dedução: a inferência. (… É uma) tarefa paciente de “desocultação”, (… de) 

atracção pelo escondido, o latente, o não-aparente, o potencial de inédito (do 

não dito) (… É uma análise das) mensagens por (…) dupla leitura, onde uma 

segunda leitura se substitui à leitura “normal” do leigo”.  

Socorrer-nos-emos da hermenêutica, uma leitura mais profunda que para 

Ricoeur (1992, p. 43) é a teoria das operações de compreensão na sua relação 

com a interpretação de textos. A hermenêutica é uma prática muito antiga de 

abordar os textos, que se constituía, na sua origem, na arte de interpretar os 

textos sagrados ou misteriosos, porquanto por trás do discurso aparente 

esconde-se um sentido que convém revelar (Bardin, 2004, pp. 11-12). 

Em hermenêutica usa-se a interpretação de um texto (ou fração de texto) para 

compreender o todo de que esse texto faz parte, o que exige o entendimento 

do todo para decifrar a parte e a compreensão da parte para decifrar o todo, 

obrigando a um trabalho num e noutro campo até que surja uma interpretação 

coerente – Círculo Hermenêutico – fruto de um rigor de interpretação, 

                                                                                                                                                                          
compreenderam o sentido da palavra ser, sem contudo o terem explicitado. Estas disciplinas 

não se preocupam com tal explicação”. 
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obrigando a uma sistematização e ao limite dentro de uma lógica interna 

(Bredo, 2006, p. 15). 

Uma vez que a hermenêutica se debruça sobre a linguagem, em especial 

sobre a linguagem escrita, sendo a linguagem polissémica28, é necessário que 

se esteja dentro de um (do seu) contexto para a analisar (Ricoeur, 1992, p. 44). 

A hermenêutica foi convocada para desocultar a essência, o sentido último, das 

palavras na análise das entrevistas, tendo-se procedido à análise por 

categorias identificadas, referenciadas e fundamentadas aquando da revisão 

da literatura.  

Para a hermenêutica a palavra concede à coisa o seu ser, a palavra esclarece 

o ser das coisas, mostra ou liberta a coisa para aquilo que lhe é mais próprio. 

A palavra presentifica e significa a coisa, expõe a mundaneidade do mundo, 

acolhe o seu sentido designando-o deste ou daquele modo. 

A hermenêutica do desporto permite a compreensão da significação, os valores 

e a importância das experiências (desportivas), porquanto “o desporto pode 

efectivamente constituir um domínio onde o diálogo universal é possível” 

(Costa, 2006, p. 68).  

Garcia (2012, p. 54) afiança que a hermenêutica é o melhor meio para revelar 

os sentidos ocultos da prática desportiva – “Torna-se evidente que a atribuição 

de sentidos ao desporto pressupõe uma inevitável interpretação (…)”. 

O uso da análise filosófica da linguagem, examinando a estrutura, os 

pressupostos e as implicações, permite uma melhor compreensão da realidade 

em que vivemos e uma melhor forma de nos relacionarmos com ela (Pato, 

2006, p. 102), não esquecendo contudo das palavras de Savater (2003, p. 15): 

 

 “A filosofia nunca é (…) o cancelamento definitivo que nos permite 

sair das dúvidas mas o acicate que nos atira para elas, permitindo-

nos viver com dignidade inteligente na ausência de certezas 

absolutas.” 

 

                                                           
28

 As palavras têm mais do que um significado se considerarmos o seu uso fora de um 

determinado contexto (há mais ideias do que palavras). 
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Para Marconi e Lakatos (1990, p. 116) a técnica de análise de conteúdo tem 

vindo a desenvolver-se com a finalidade de descrever de forma sistemática o 

teor das comunicações.  

Esta técnica busca revelar e registar os “átomos da cultura”, uma vez que 

aspira à deteção de valores sociais, imagens, modelos e símbolos empregues 

pelos emissores culturais (Moles, 1967, pp. 33-293), através da captação de 

um saber que está por trás da superfície textual. 

A análise de conteúdo ou, melhor ainda, as análises de conteúdo, estão 

dependentes do domínio e do objetivo pretendidos, não existindo desta forma 

um “pronto-a-vestir”, mas apenas umas regras de base (Bardin, 2004, p. 26). 

Selltiz, Wrightsman e Cook (1995, p. 391) avisam que análise sistemática e 

objetiva de conteúdo segue algumas regras, das quais se destacam as 

seguintes: 

 

“a) As categorias de análise usadas para classificar o conteúdo são 

definidas clara e explicitamente para que outros indivíduos possam 

aplicá-las ao mesmo conteúdo, a fim de verificar as conclusões; 

b) O analista não é livre para seleccionar e registar simplesmente 

aquilo que chama sua atenção, por ser interessante, mas deve 

classificar mediaticamente todos os assuntos importantes, em sua 

amostra.” 

 

Para Moscovici (2003) e Bardin (2004, p. 28) tudo o que é dito ou escrito (ou 

seja, qualquer comunicação) é passível de ser decifrado pela técnica de 

análise de conteúdo, constituindo-se esta, segundo Berelson (1952), como uma 

técnica de investigação que através de uma descrição objetiva e metódica do 

conteúdo patente (manifesto) das comunicações tem por finalidade a sua 

interpretação (“tradução”). 
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2.2.2 – Codificação 

 

Para Bardin (2004, p. 97) “tratar o material é codificá-lo”, correspondendo a 

codificação a uma alteração dos dados expressos no texto visando a 

elucidação das particulares do mesmo, ou como exprime Holsti (1969): 

 

“A codificação é o processo pelo qual os dados brutos são 

transformados sistematicamente e agregados em unidades, as quais 

permitem uma descrição exacta das características pertinentes do 

conteúdo.” 

 

Assim a codificação implica a escolha pertinente das unidades de contexto e 

das unidades de registo, porquanto estas devem ter em conta as caraterísticas 

do material a analisar e os objetivos dessa análise. 

A unidade de registo equivale à fração do conteúdo que se considera como 

unidade base, podendo variar na sua propriedade e grandeza, sendo que em 

análise de conteúdo o critério de recorte é sempre de ordem semântica (Bardin, 

2004, p. 98). 

No presente trabalho a unidade de registo utilizada é o tema, pois pretende-se 

desvendar os “núcleos de sentido” das comunicações, intentando a 

compreensão das opiniões, atitudes, valores e crenças expressos nas 

respostas dos entrevistados (Bardin, 2004, p. 99).   

Para Berelson (1952), na sua “Content Analysis in Communication Research” o 

tema constitui-se numa  

 

“(…) afirmação acerca de um assunto. Quer dizer, uma frase, ou 

uma frase composta, habitualmente um resumo ou uma frase 

condensada, por influência da qual pode ser afectado um vasto 

conjunto de formulações singulares.” 
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Uma vez que o estudo aqui apresentado é de cariz qualitativo o que será 

considerado é a presença do(s) índice(s)29 e não a sua frequência de aparição 

(Bardin, 2004, p. 109). 

A unidade de contexto permite a compreensão da unidade de registo, por ser 

de dimensão superior a esta e corresponder à fracção da mensagem que 

faculta o seu pleno entendimento (Bardin, 2004, pp. 100-101). 

 

 

2.2.3 - Categorias 

 

Para interpretar30 um texto exige-se a sua inclusão num determinado contexto, 

torna-se necessária a sua integração no conjunto de iguais e diferentes dentro 

de uma cadeia compreensiva de categorias (Pereira, 2006, p. 149). 

As categorias são um meio de classificação dos dados descritivos recolhidos, 

sendo criadas em acordo com o objetivo de cada trabalho, para permitir uma 

captação adequada da realidade (Queirós, 2006, p. 184). As categorias são 

classes pertinentes de objetos, ações, pessoas ou acontecimentos com um 

conjunto de propriedades (atributos) específicas. 

Bardin (2004, p. 111) acerca da categorização, na sua “Análise de Conteúdo”, 

comunica que esta  

 

“(…) é uma operação de classificação de elementos constitutivos de 

um conjunto (…). As categorias são rubricas ou classes, que reúnem 

um grupo de elementos (unidades de registo no caso da análise de 

conteúdo) sob um título genérico, agrupamento esse efectuado em 

razão dos caracteres comuns destes elementos.” 

 

Podendo a categorização empregar dois processos, um em que o sistema de 

categorias não é fornecido no início do estudo (vai sendo construído à medida 

que o estudo se vai desenvolvendo, mediante os dados recolhidos no próprio 

                                                           
29

 No presente trabalho o índice corporiza-se no(s) tema(s). 

30
 Para Ricoeur (1913-2005) interpretar é um trabalho de pensamento que consiste em decifrar 

o sentido escondido no sentido aparente. 
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estudo) e outro em que é fornecido a priori um sistema de categorias 

permitindo a repartição dos elementos à medida que vão sendo encontrados 

(Bardin, 2004, p. 119). No estudo em questão a opção foi pelo segundo 

processo, com a elaboração de um sistema categorial, cujas categorias 

emergiram a partir da revisão bibliográfica e deram origem às perguntas 

constituintes do guião da entrevista. 

Para Sellitz et al (1965, p. 392) os preceitos que norteiam uma sequência (um 

“jogo”) de categorias são: 

 

“a) O jogo de categorias deve ser derivado de um único princípio de 

classificação. 

b) O jogo de categorias deve ser completo, isto é, deve oferecer a 

possibilidade de colocar cada resposta em uma das categorias do 

jogo. 

c) As categorias do mencionado jogo devem ser mutuamente 

exclusivas; não ter a possibilidade de colocar determinada resposta 

em mais de uma categoria da série.” 

 

A elaboração de um sistema de categorias, para que a análise das 

comunicações seja válida, segundo Bardin (2004, pp. 31-121), tem como 

princípio o respeito por cinco regras: homogeneidade (paridade, analogia), 

exaustividade (esgotar a totalidade do texto), exclusividade (um mesmo 

elemento do conteúdo apenas pode ser classificado numa categoria), 

objetividade (os resultados devem ser iguais, mesmo com o uso de diferentes 

codificadores), adequação/pertinência (adaptadas ao conteúdo e ao objetivo 

do estudo); e a observância de cinco qualidades: exclusão mútua (cada 

elemento não pode existir em mais do que uma dimensão), homogeneidade 

(um único princípio de classificação deve governar a sua organização), 

pertinência (pertencer ao quadro teórico definido), objetividade/fidelidade 

(diferentes partes do mesmo material a que se aplica a mesma grelha 

categorial devem ser codificadas da mesma forma), produtividade (um 

conjunto de categorias é produtivo se fornecer resultados férteis em índices de 

inferências, dados exatos e novas hipóteses). 
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Marconi e Lakatos (1990, pp. 124-125) informam que, segundo as regras da 

formulação de categorias, um conjunto pode ser formado por duas ou mais 

categorias, mas as subcategorias apenas devem existir nos casos em que haja 

indispensabilidade no estabelecimento de diferenças entre os diversos tipos de 

resposta, porquanto as categorias devem ser exclusivas e incluir todas as 

probabilidades relevantes a fim de se evitarem equívocos nas respostas 

obtidas. 

No presente caso a bibliografia consultada referenciou a formulação das 

categorias, que, por sua vez, sustentaram as perguntas integrantes do guião 

da entrevista, sendo nossa tarefa a confirmação da sua presença ou ausência 

no corpus do estudo. 

Assim, tendo como pano de fundo a caraterística, circunstância e natureza do 

problema em estudo bem como o objetivo a que nos propusemos, as 

categorias de análise estabelecidas foram as seguintes: 

 

1. Saúde; 

2. Desporto; 

3. Relação desporto/saúde. 

 

Por se tornar necessária a distinção entre os diferentes tipos de resposta, das 

três (3) categorias de análise constituídas a terceira (3.ª) – “relação 

desporto/saúde” – subdividiu-se, dando origem a duas (2) subcategorias. As 

subcategorias estabelecidas foram: 

 

1. Desporto como promotor da saúde; 

2. Desporto como inibidor da saúde. 

 

 

2.2.4 - Inferências 

 

As inferências ou ilações são o instrumento através do qual os cientistas 

generalizam as descobertas tocantes aos fenómenos observados e decifrados 

com a configuração de leis ou fórmulas (Cervo e Bervian, 1993, p. 37). 
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Para Bardin (2004, p. 34) o intento da análise de conteúdo é a “inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção (…), inferência esta que 

recorre a indicadores”. 

A inferência é equivalente ao raciocínio, através dela podem-se tirar 

conclusões implicitamente contidas numa ou em múltiplas proposições 

apresentadas (Cervo e Bervian, 1993, p. 37). 

Bardin (2004, p. 36) informa que o “processo dedutivo ou inferencial a partir de 

índices ou indicadores não é raro na prática científica”, o que se tenta 

estabelecer quando se realiza uma análise de conteúdo, a um determinado 

enunciado, é uma correspondência entre as construções linguísticas e as 

estruturações psicológicas e/ou sociológicas, sendo que este processo 

inferencial traduz a tentativa de compreensão da comunicação propriamente 

dita e a desocultação de uma outra significação que se esconde ou acompanha 

a mensagem primeira.  

Posteriormente à recolha dos dados procederemos à sua análise, interpretando 

os discursos através de inferências mediante a identificação sistemática e 

objetiva de categorias específicas, selecionadas (identificadas) aquando da 

revisão da literatura, bem como das tendências e padrões que ocorrem dentro 

de um grupo ou entre grupos.  

 

 

2.3 – Justificação (da seleção) da literatura consultada 

 

 

                                                                               “Diz-me com quem andas e dir-te-ei quem és.  

                                                                                             Saiba eu com que te ocupas e  

                                                                                    saberei também no que te poderás tornar.” 

                                                                                                                                          (Göethe) 

 

 

No estudo em questão com a opção de criação de um sistema de categoria a 

priori, procedentes da revisão bibliográfica, permitindo a constituição do guião 

da entrevista e auxiliando na distribuição (e desocultação) dos dados à medida 
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que estes vão sendo encontrados, compeliu a uma revisão cuidada da 

literatura. 

Assim a fim de iniciarmos, desenvolvermos e levarmos a bom termo o nosso 

estudo selecionamos a bibliografia (autores, obras, documentos e escritos) 

tendo em conta os sequentes critérios: 

 

 Clarifiquem e amparem a metodologia, as técnicas e os instrumentos 

empregados na prossecução do presente estudo; 

 Enquadrem e determinem a relação desporto/saúde; 

 Perspetivem, histórica e antropologicamente, o desporto como “(…) uma 

categoria antropológica e axiológica, (…) filosófica e pedagógica do 

sentido da vida e do trato inter-humano, revelador do teor e grau da 

nossa humanidade (…)” (Bento e Bento, 2010, p. 17); 

 Emoldurem historicamente a saúde e a balizem como categoria cultural, 

pedagógica e filosófica (não só como categoria biológica); 

 Esclareçam (a aquisição de) o conhecimento e sua operacionalização; 

 Instruam a cultura como parte do ambiente que o homem criou 

(Kluckhohn, 2005, p. 28), cultura como processo, por oposição a cultura 

como algo estável; 

 Clássicos 31 , antigos, contemporâneos e atuais que perspetivem o 

homem32 como um ser no mundo, cuja existência recebe o sentido na 

                                                           
31

 “Na ciência existem autores de primeira, segunda e terceira categoria. Os que pertencem à 

primeira delimitam e organizam o campo em que se desenrola a investigação; estabelecem os 

temas, definem os modos como são colocadas as questões e determinam as terminologias. 

Reconhecemo-los pelo facto de os outros autores de segunda e terceira categoria passarem a 

vida a citá-los. Em regra convertem-se com o tempo em clássicos da respectiva especialidade” 

(Schwanitz, 2010, p. 458). 

32
 Recorremos às palavras de Miguel Unamuno (2007, pp. 11-12) por melhor clarificarem a 

ideia (ou melhor dizendo o conceito) que temos de homem – “O homem de carne e osso, 

aquele que nasce, sofre e morre – sobretudo o que morre –, aquele que come e bebe e joga e 

dorme e pensa e quer, o homem a quem vemos e ouvimos, o irmão, o verdadeiro irmão. (…) 

Um homem que não é daqui ou dali, nem desta época ou de outra, que não tem sexo nem 

pátria, o homem pura ideia, tudo menos um homem. O nosso homem é o homem de carne e 

osso; sou eu; és tu, leitor; e aquele outro de mais além, somos todos nós os que pisamos a 
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sua relação com este (e, por sua vez, o mundo obtém a sua significação 

através do homem). 

 

 

2.4 – Interpretação de dados  

 

 

                                                                           “(…) descrever é uma representação do que é.  

                                                                 (…) descrever é uma forma de falar para dizer o que é, 

                                                                    é fazer o relato da representação do que a coisa é; 

                                                                                              é também interpretar.” 

                                                                                                                              (Adolfo Casal) 

 

 

Após a análise dos dados iniciaremos a tarefa de interpretação33 dos mesmos, 

exigindo-se a inclusão dos discursos num determinado contexto, tornando-se 

necessário integrar os discursos no conjunto de iguais e diferentes dentro da 

cadeia compreensiva de categorias.34 

Face às dificuldades que o uso da linguagem na expressão das ideias acarreta, 

esta deve ser descodificada para que a análise qualitativa possa ser efetuada, 

assim faremos uma “hermenêutica” rigorosa 35  da palavra (do seu sentido) 

buscando o conhecimento da pessoa humana e a verdade, “aquela verdade 

                                                                                                                                                                          
terra. (…) O homem – diz-se – é um animal racional. Não sei porque é que se lhe não tem 

chamado um animal afectivo ou sentimental. E talvez até o que mais o diferencie dos outros 

animais seja o sentimento e não a razão.” 

33
 “A interpretação é um caso particular da compreensão. É a compreensão aplicada às 

expressões escritas da vida” (Ricoeur, 1995, p. 119). 

34
 Todo o material pertinente será codificado com base numa grelha de codificação coerente, 

ou seja será imputado a uma ou mais categorias de análise, o que permitirá a sua posterior 

comparação. 

35
 Garcia (2006, p. 29) avisa-nos que na hermenêutica “o número não pode, de forma alguma, 

reivindicar o estatuto de rigor, mas nem por isso uma análise hermenêutica deixa de lado este 

importante conceito de rigor”. 
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inserida num determinado código cultural, temporal e espacial (…)” (Garcia, 

2006, p. 29). 

Cruzaremos os resultados dos diferentes escalões etários, intentando 

encontrar pontos de similitude e de singularidade, na tentativa da construção 

de um conceito antropológico de saúde ligado ao desporto. 

Um conceito que pronunciamos rigoroso, porquanto nos atestamos 

responsáveis por ele com honradez e com o nosso “sentido existencial” 

enquanto pessoa; afirmamo-lo evocando a honra por termos sido rigorosos na 

nossa construção intelectual (Guardini, 1999, p. 549). 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Enquadramento teórico 



 



39 

                                                                                              “Guia-me a só a razão. 

                                                                                                               Não me deram mais guia. 

                                                                                                                  Alumia-me em vão? 

                                                                                                                  Só ela me alumia.” 

                                                                                                                                                 (Fernando Pessoa) 

 

 

3. 1 – A relação desporto/saúde 

 

 

                                                                                             “Declaro-me da linhagem desses que 

                                                                                                do escuro rumo ao claro aspiram.”                                                                                                                     

                                                                                                                                                (Göethe) 

 

 

                                                                                                            “As modas passam.  

                                                                                                         O que é belo permanece.”  

                                                                                                                                            (Robert Doisneau) 

 

 

O desporto como fenómeno polissémico e de realidade polimórfica exige uma 

multiplicidade de olhares específicos para revelar o seu significado e 

demonstrar a sua valia. 

A convocação de outros entendimentos e outros olhares sobre o desporto é 

hoje um imperativo, face à proliferação de praticantes e multiplicação de 

modalidades, concorrendo as ciências humanas, entre outras, para a revelação 

de sentidos a ele atribuídos. Para António Costa (1991, p. 61): 

 

“O desporto considerado durante muito tempo como um fenómeno 

de simples lazer e como um objecto ligeiro de análise sociológica e 

de reflexão filosófica, está a ser encarado cada vez mais com maior 

interesse pelo mundo da ciência e da técnica e hoje ocupa mesmo 

um lugar importante nas preocupações das ciências humanas.” 

 



40 

Os principais fatores de procura da prática desportiva, salvo o desporto 

profissional, são a ocupação de tempos livres, a redução do peso e a 

prevenção/reabilitação física, psíquica e da doença (Ovídio Costa, 1991, p. 53). 

A promoção da saúde constitui-se como uma das tarefas permanentes das 

sociedades hodiernas, tarefa partilhada pelos seus cidadãos, cada vez mais 

conscientes da sua responsabilidade na construção da própria saúde (Leal, 

1991, p. 138). 

A relação desporto/saúde é de grande relevância no atual contexto de 

proliferação das “doenças da civilização”, conduzindo à crescente prática 

desportiva, formal ou informal, contudo esta relação não se apresenta como 

novidade, ela remonta à Antiguidade36, Platão, Aristóteles e Galeno, segundo 

Sobral (1991, p. 41), já se haviam debruçado sobre esta temática, sendo a 

problemática retomada por Mercurialis no Renascimento; ela sempre esteve 

presente, centrada especialmente nos aspetos biológicos, implicando-se na 

função compensatória das disfunções corporais através do exercício físico 

(Bento, 1991b, p. 20). 

Para Bento (Bento e Moreira, 2012, p. 70) a associação do desporto à saúde 

não se constituiu como erro epistemológico, “(…) pelo contrário, desde que o 

conceito de saúde não seja metido no viés do reducionismo biológico. No 

desporto também se cuida da saúde e da “condição física”, mas com outra 

abrangência”.37 

Embora a investigação científica acerca da relevância do desporto na 

promoção/obtenção da saúde ainda esteja a dar os primeiros passos, não 

havendo provas conclusivas que a atividade desportiva promove a saúde (Oja 

e Borms, 2004, p. 21), foi sugerido que a prática regular de exercício físico 

                                                           
36

 Para Constantino (2010, p. 10) “O sector plural do desporto, que sempre afirmou e incluiu no 

passado o conceito lato de saúde (…).” 

37
 A respeito da “ênfase atribuída à aliança do dueto “atividade física ou exercício – saúde”” o 

autor alerta que “o activismo físico cuida do orgânico. O desporto não se contenta com isso, 

quer ir muito mais além. Também cuida do orgânico, mas intenta implementar neste o “super-

orgânico”: o espiritual, o ético, o estético, o belo, o cultural, o “artístico”, o excelente, o virtuoso, 

o magnífico” (Bento em Bento e Moreira, 2012, pp. 69-70). 
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produz impacto positivo em vários aspetos da saúde, podendo aumentar a 

esperança de vida (Borms, 1991, p. 11). 

Para Adolpho Melfi (2004, prefácio) “a actividade física e o desporto, está mais 

do que provado, é um santo remédio nestes tempos de vida complexa que 

todos nós vivemos”. 

Com o advento de novas epidemias do séc. XX e XXI, num panorama assaz 

negativo, reagem a Organização Mundial de Saúde e outras organizações 

nacionais e internacionais na erradicação de epidemias, tais como a obesidade 

e as doenças de foro cardiovascular. Nesse sentido apelam ao reforço da 

presença da atividade desportiva em programas voltados para a educação para 

a saúde (Bento, 2004a, p. 21).  

Para Constantino (2010, p. 21) as campanhas de saúde públicas não estão 

mais centradas nos doentes, passaram a focalizar-se naqueles que podem 

(eventualmente vir a) adoecer, configurando-se como doença38  o temor de 

adoecer, para este autor (pp. 60-67) 

 

“ (…) nem todas as repercussões exercício físico e do desporto são 

benéficas à saúde. (…) A prática do desporto não suscita, 

automaticamente, ganhos positivos no plano da saúde. Isso só 

acontece se assente em normas, regras e procedimentos racionais 

que motivem e proporcionem o aperfeiçoamento corporal.” 

 

Não obstante a falta de provas científicas irrefutáveis sobre as funções do 

desporto ao serviço da saúde, do ponto de vista médico a prática desportiva, 

com exercícios moderados e vigorosos, contribui para a saúde (Borms, 1991, 

p. 112), melhora a capacidade de esforço e a qualidade de vida, propicia a 

descida dos valores da tensão arterial, reduz o risco de doença coronária (O. 

Costa, 1991, pp. 53-55), de cancro e osteoporose e diminui o peso corporal 

(Borms, 1991, p. 111). 

                                                           
38

 “A doença tanto pode ser o resultado de um contexto, de uma predisposição genética ou a 

consequência da exposição individual a factores de risco. Ou da relação entre todas elas. Ou a 

algo que à falta de melhor explicação se designa por azar” (Constantino, 2010, p. 21). Para 

Leonardo Boff (2009, p. 32) “Tudo o que é sadio pode ficar doente”. 
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A promoção da prática desportiva, por parte dos governos, como forma de 

melhorar a saúde e prevenir a doença, tem sido uma constante nos últimos 

anos.39 Para Bento (1991b, p. 10) este “interesse governamental reside no 

facto de os gastos com as doenças terem registado um aumento (...) 

aparentemente sem controlo”. 40 

O entendimento governamental do desporto como “antibiótico” para a doença 

(falta de saúde) não é novo, no século XIX fomentava-se a prática desportiva 

como meio de prevenir e controlar enfermidades e epidemias, associando a 

saúde à boa forma física e a hábitos de higiene, mascarando com este discurso 

o controle dos costumes e da moral da população (Carvalho, 2001, pp. 77-78). 

A definição de saúde veiculada pela Organização Mundial de Saúde, em que 

esta não é apenas a ausência de doença, mas “uma situação de plenitude da 

individualidade bio-psíquica a que (...) se agregou a dimensão social, expressa 

numa adequada vivência de integração comunitária” (Sobral, 1988, p. 42), fez 

com que a saúde deixasse de ser “monopólio dos médicos (e se peça o) 

conselho e participação das Ciências Sociais, das Ciências da Educação, das 

Ciências do Desporto, dos educadores, dos professores e pedagogos” (Bento, 

1991b, p. 25). 

 

                                                           
39

 “A própria pirâmide alimentar traz na sua base a actividade física. O reconhecimento médico 

e social da importância da actividade física parece estar definitivamente solucionado, pelo 

menos ao nível do discurso oficial” (Prista, 2010, p. 71). 

40
 “Os dados da OMS – Organização Mundial de Saúde – e de muitos estudos, respeitantes às 

correlações entre o decréscimo do índice físico das atividades diárias (tanto as laborais como 

as restantes) e a emergência de várias doenças, foram desvirtuados e aproveitados para 

apregoara e impingir a panaceia da “atividade física”. Esta passou a ser receitada e 

recomendada para a generalidade da população, com a concomitante desconsideração e 

rejeição do desporto. (…) Atos desportivos são espirituais e anímicos. Só são físicos na 

aparência, na sua essência são sempre decisões volitivas, uma terapia da vontade para buscar 

o que nos faz falta ou conservar e melhorar o que temos” (Bento em Bento e Moreira, 2012, pp. 

90-93). 
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Segundo Mota (2004, p. 172), ressalvando a importância do desporto numa 

compreensão holística41 do conceito de saúde, não nos podemos dissociar do 

espetro alargado das variáveis psicológicas e sociais que estão relacionadas 

com a natureza da sua prática. Prolongando a sua perspetiva não-reducionista 

da saúde, Mota (2004, p. 174) menciona o estado multidimensional de bem-

estar físico, psicológico e social e não apenas a ausência de doença – os 

benefícios psicológicos da atividade são tão importantes como os benefícios 

físicos, porque o bem-estar psicológico contribui para a saúde. 

No entanto, a recomendação, valorização e acentuação de determinadas 

atividades (por exemplo, a prática de desporto) ou a renúncia a 

comportamentos prejudiciais não significam por si só qualquer garantia para 

uma saúde estável (Mota, 2004, p. 174). 

Por outro lado, e depois de percebermos que saúde e desporto não usufruem 

de uma ligação linear, podendo o desporto tocar conceitos opostos ao da 

saúde (ex: doença e mal estar, enquanto condição de saúde), questionámo-nos 

sobre o que leva as pessoas a procurar o desporto como solução (ou remédio) 

para a saúde. 

Mota (2004, p. 175) defende que a atitude favorável em relação a um 

determinado domínio, entenda-se consciência da saúde como necessidade, 

não garante necessariamente a sua prática (desporto) 42 . Na verdade em 

função da visão como encaramos os dados obtidos (resultados), constroem-se 
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 Holismo (do grego holos que significa inteiro ou todo) é a ideia que as propriedades de um 

sistema não pode ser explicado apenas pela soma dos seus componentes, ou seja 

compreende integralmente os fenómenos, não apenas as suas partes separadas. É também 

chamado não-reducionismo, por ser o oposto do reducionismo, podendo ser visto também 

como o contrário de atomismo ou mesmo como do materialismo. O mundo é visto como um 

todo integrado, como um organismo. O princípio geral do holismo pode ser resumido por 

Aristóteles na sua obra a Metafísica: "O inteiro é mais do que a simples soma de suas partes." 

42
 António Prista (2010, p. 59) “Quase todo o cidadão urbano tem como adquirido que o 

exercício físico é fundamental na preservação da saúde, mesmo sabendo que menos de 

metade da população não pratique regularmente nenhuma actividade de nível moderado-a-

elevado (i.e., que sejam sedentários)”. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ideia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Propriedade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema
http://pt.wikipedia.org/wiki/Soma
http://pt.wiktionary.org/wiki/compreens%C3%A3o
http://pt.wiktionary.org/wiki/compreens%C3%A3o
http://pt.wiktionary.org/wiki/fen%C3%B4meno
http://pt.wiktionary.org/wiki/parte
http://pt.wiktionary.org/wiki/separado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Reducionismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Atomismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Materialismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mundo
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Todo&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Organismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arist%C3%B3teles
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e descobrem-se diferentes aspetos de uma mesma realidade (na relação entre 

desporto e saúde).43  

Assim, a construção de uma melhor saúde é possível, como resultado final de 

uma prática desportiva. Contudo, apesar da veracidade deste facto, 

conseguimos pelo mesmo veículo condutor à saúde, diferentes aspetos ou 

caminhos de uma mesma realidade, qual seja a obtenção de uma saúde 

parcial, essencialmente orgânica, que se poderá diferenciar do bem-estar.  

Em acréscimo, apercebemo-nos de diferentes motivações e a presença de 

uma crença na obtenção dos fins relacionados à saúde (via desporto). 

Podendo a promoção da prática desportiva, como meio para alcançar a saúde, 

ter razões de ordem social, económica ou política, estar ou não cientifica e 

irrefutavelmente comprovada, para Bento (1991b, p. 30), 

 

“As funções do desporto ao serviço da saúde e da vida são 

impressionantes”, podendo este afirmar-se como um meio da saúde, 

prevenção da doença e aumento do bem-estar, uma vez que a 

essência do desporto é “um chamamento à festa do corpo e da vida, 

à acção, à comunicação, cooperação e comunhão entre as 

pessoas.” 

 

Ou seja o completo bem-estar físico, mental, social e espiritual veiculado pela 

Organização Mundial de Saúde na sua definição de saúde. 
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 Acerca desta temática (de a ideia nem sempre corresponder a uma acção) Miguel Unamuno 

(2007, p. 192) brinda-nos com a seguinte reflexão: “O homem que não sabe exactamente o 

que faz, e porque faz isso, e não outra coisa, sente a necessidade de se dar conta da sua 

razão de agir, e para esse efeito a forja. Aquilo que nós julgamos serem os motivos do nosso 

procedimento, não passa de pretexto. (…) Não podemos, no entanto, negar que os raciocínios, 

as ideias, influam sobre as acções humanas, e que até, por vezes, as determinam, por um 

processo análogo ao da sugestão num hipnotizado, isto é, pela tendência que toda a ideia 

apresenta (a ideia é um acto esboçado ou abordado) de se resolver em acção.” 
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Contudo uma investigação da relação desporto/saúde impõe o esclarecimento 

das aceções em que empregamos alguns termos, tais como desporto, saúde, 

conhecimento e cultura, sobre os quais nos debruçaremos em seguida. 

 

 

3.2 - O conceito de desporto 

 

 

                                                      “A verdade é (…) que a própria vida, inclusive a vida orgânica  

                                                            ou biológica, é (…) incompreensível como utilidade, 

                                                         somente se explica como um imenso fenómeno desportivo.” 

                                                                                                                (Ortega y Gasset) 

 

 

Desporto é de difícil definição “todas as pessoas sabem o que é até ao 

momento de terem que responder clara e inequivocamente a essa questão” 

(Garcia, 2012, p. 46).  

Embora “desporto” como palavra seja recente, a sua prática já existe há muito 

tempo, tendo-se manifestado de diferentes formas ao longo das épocas (até 

porque o desporto, como atividade humana – e portanto cultural – que é, está 

dependente e é determinado pelo ambiente cultural, ou seja define-se num 

tempo e num espaço). 

 

 

3.2.1 – Origens 

 

Royer (s/d, p. 7) afirma que devemos procurar as origens do desporto (do jogo 

e do lazer humanos) nas comunidades primitivas onde havia a 

indispensabilidade de cooperação como meio de domínio da natureza.  
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As sociedades primitivas necessitavam de unidade nas suas atividades para 

solucionar os seus problemas capitais, sendo que esta resolução de problemas 

incorporava representações de vida e de morte patentes em lutas, jogos e 

danças, pelo que a separação dos tempos44 de trabalho, de lazer e de culto se 

torna dificultoso.  

Crespo (1987, p. 3) entende que as atividades desenvolvidas pelos povos 

primitivos “favoreciam as solidariedades e a plena expressão das virtualidades 

humanas, num quadro de interacções baseado essencialmente no exercício do 

gesto e da palavra”. 

Para Gillet (1961, p. 25) o desporto45 terá surgido com o homem primitivo, nas 

suas "danças de força" (uma vez que se submetiam a fins culturais) tornando-

se estas gradualmente, porque portadoras de (auto)alegria, numa finalidade em 

si mesmas, num valor desportivo.   

Oliveira e Moreira (2008, p. 52) informam-nos que as manifestações de jogo 

utilitário e/ou recreativo já existiam nos tempos pré-históricos, sendo mais 

evidentes principalmente a partir do período paleolítico, tendo cerimoniais e 

regras a ele associados aceites tanto por vencidos como por vencedores, 

 

“(…) as actividades físicas das sociedades pré-históricas, dentro dos 

aspectos naturais, utilitários, guerreiros, rituais e recreativos, 

objectivavam a luta pela vida, os ritos e cultos, a preparação 

guerreira, as acções competitivas e as práticas recreativas.” 

 

A melhoria das condições de vida, geradas pelo progressivo abandono da caça 

e recoleção e pelo desenvolvimento da agricultura, obrigando à fixação das 

                                                           
44

 Crespo (1987, p. 5) entende que a “separação entre o tempo de trabalho e o tempo livre, 

característico da vida actual, teria sido o vértice mais eloquente do processo iniciado entre os 

homens primitivos”. 

45
 Para Bernard Gillet a palavra desporto referenda-se a "uma maneira de agir, a uma regra de 

vida, a uma disposição especial do espírito" (1961, p. 20). Ainda para este autor (p. 25) a 

civilização chinesa foi a primeira civilização a racionalizar e usar exercícios físicos como meio 

de cura de doenças e enfermidades limitadoras da capacidade corporal de "servidor da alma". 
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populações e à criação de cidades, conduziram a uma transformação social,46 

que entre outros factos possibilitou o aumento do tempo dedicado a atividades 

lúdicas (Crespo, 1987, p. 5). 

 

 

3.2.2 – Mesopotâmia e Egipto 

 

As informações acerca do desporto mesopotâmico e egípcio chegaram ao 

nosso tempo preservadas em escritos, textos, esculturas, cerâmicas, gravuras 

e pinturas, sendo a informação relativamente à Mesopotâmia muito escassa.  

Na Mesopotâmia o “desporto” praticado era de tipo militar, visava a preparação 

para a guerra, constituindo-se essencialmente em corridas de carros puxados 

por cavalos, lutas, corridas e natação (López, 2008, pp. 15-16). 

O desporto egípcio estava ligado ao lúdico sendo possível comparar os seus 

atletas a atuais artistas de circo, constituindo-se o povo egípcio como o mais 

atlético da antiguidade (Mandell, 1986, pp. 23-26). 

Machado (1862, p. 12) aclara que na análise de documentos egípcios se 

verifica a recomendação da prática gímnica, pelo que supõe que o nascimento 

da “ginástica” terá tido lugar no Egipto – “ (…) por todos elles recommendada a 

gymnastica, é mui lógico pensar que esta lá teve o seu berço (…)”. 

A atividade física desportiva no Egipto era desenvolvida em contato com a 

natureza, sendo a forma dos exercícios ginásticos muito aproximada da atual, 

sobretudo no que concerne ao boxe, à esgrima e à luta livre, ocupando a dança 

um espaço privilegiado no conjunto dos entretenimentos egípcios (Crespo, 

1987, p. 6). 
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 As sociedades humanas, determinadas pela produção alimentar, foram lentamente 

abandonando o nomadismo, tornando-se sedentárias. Esta mudança na forma como o Homem 

conseguia os alimentos, trouxe grandes transformações, quer ao nível da sua forma de vida, 

quer ao nível da sua própria vida. 
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A natação, a luta, a esgrima, a luta de barcos e os exercícios acrobáticos eram 

de grande importância para o povo egípcio, potenciando a rivalidade e 

individualidade tão necessária para o treino da guerra (López, 2008, pp. 16-21). 

 

 

3.2.3 – Grécia 

 

Os cretenses apreciavam a corrida, o pugilato e as danças com exercícios 

atléticos de elevado grau de mestria, tendo provavelmente sido a estes últimos 

que os gregos terão ido buscar a base para o desenvolvimento do desporto na 

sua forma mais pura e da consciência das vantagens deste para a formação do 

homem (Gillet, 1961, pp. 30-33). 

Para Royer (s/d, p. 12) “ (…) o desporto sobrevive dentro da educação (…) os 

gregos praticavam-no nos colégios como marca de civilização”. 

Os primeiros Jogos, chamados Festival Olímpico, realizaram-se na Grécia 

Antiga como tributo aos Deuses, sendo celebrados regularmente a partir de 

776 a C., data do primeiro registo dos vencedores.47 

As disciplinas desportivas gregas praticadas nos Jogos Olímpicos48 eram as 

corridas (existiram diversas modalidades), a luta (que passou a integrar o 

pentatlo), o pentatlo (salto, lançamento do disco, lançamento do dardo, corrida 

no estádio e a luta), o salto (fazia parte do pentatlo), o lançamento do disco, o 

lançamento do dardo, o pugilato, o pancrácio (era uma prova que combinava 

                                                           
47 “Tal como todas as culturas de cariz aristocrático, os gregos eram dados aos desportos e, 

assim sendo, celebravam regularmente competições desportivas em Olímpia, as quais se 

encontram documentadas a partir de 776 a. C., tendo lugar de quatro em quatro anos. (…) O 

prémio era uma coroa feita com os ramos da oliveira plantada por Hércules. Na rica Atenas, o 

vencedor recebia ainda 500 dracmas, um lugar de honra em toadas as celebrações oficiais e 

uma assistência social vitalícia, ou seja, a sua manutenção corria por conta do Estado” 

(Schwanitz, 2010, pp. 38-39). 

48
 “Atenas, Esparta, Tebas são exemplos de cidades-estado com diferentes tipos de dinâmica 

social. A uni-las, todavia, podem apontar-se alguns traços comuns: tinham a mesma língua, 

adoravam os mesmos deuses, participavam nos jogos olímpicos, que se celebravam de quatro 

em quatro anos, estabelecendo mesmo tréguas, que suspendiam os conflitos entre elas 

durante o tempo dos jogos, e aliavam-se perante inimigos estrangeiros” (Campos, 2001, p. 23). 



49 

as técnicas do pugilato com as da luta), as provas hípicas (provas muito 

populares) e os jogos de bola (eram muito apreciados pelos gregos, existia 

uma grande variedade de jogos de bola, mas não se conhece com precisão os 

seus regulamentos) (López, 2008, pp. 95-112). 

À luz de princípios, valores e finalidades de divinização do homem e de 

humanização da vida, em nome de uma política e de uma ideologia da 

harmonia do corpo e da alma, era uma prática e um símbolo de homens livres, 

que através dela se transcendiam e visavam o sonho de dobrar o portal de 

entrada no Olimpo (Bento, 2004a, p. 21). 

Com os gregos inicia-se e desenvolve-se o desporto, o culto do corpo fazia 

parte da busca de perfeição, sendo que, para os gregos, um corpo belo era tão 

importante como uma mente brilhante.  

Para Machado (1862, p. 12) em Atenas a imposição de aperfeiçoamento na 

ginástica pública  

 

“(…) tinha tal vigor, que mesmo aquelles , que, por sua avançada 

idade, estavam impossibilitados de praticar exercícios, nem por isso 

deixavam de frequentar o gymnasio publico para presenciar a prática 

d`elles pelos mancebos”. 

 

Platão salientava a necessidade do movimento para a saúde do corpo e da 

alma, a atividade desportiva era tida como benéfica na formação do caráter e 

na educação intelectual, o movimento era meio de (per)formação do ser 

humano  (Pereira, s/d, pp. 39-40). A educação grega era no sentido do 

desenvolvimento completo da pessoa (corpo e espírito), visando a capacitação 

do indivíduo para se adaptar e vencer todas as situações (Feio, 1985, p. 156). 
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A ligação da prática de atividade desportiva à saúde é atribuída por alguns 

autores a Ico 49  de Tarento e a Heródico de Selímbria 50  e por outros a 

Hipócrates, mas Machado (1862, pp. 10-14) avisa-nos que “foi Esculapio51 

quem primeiro aconselhou certos exercícios (…) indicando a espécie de 

movimentos, que julgava mais salutar”. 

Não obstante a importância do desporto para os gregos, Crespo (1987, p. 9) 

comunica que a “(…) decadência grega vai presenciar uma diminuição da 

importância das actividades corporais”. 

 

 

3.2.4 - Roma 

 

Com os Romanos adulteraram-se as formas e perverteu-se o conteúdo e as 

finalidades do desporto. O atleta foi substituído pelo gladiador, a coroa de 

louros deu o lugar ao espólio dos restos mortais do vencido. O estádio 

transformou-se num circo. O espiritual degradou-se na orgia da carne (Bento, 

2004a, p. 21). 
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 Ico de Tarento foi atleta e teorizador de luta, tendo-se especializado em medicina 

“desportiva”. Escreveu um breve tratado onde demonstrava que os exercícios de ginástica 

serviam para assegurar a boa harmonia e a boa saúde do homem. 

50
 Heródico de Selímbria, médico e ginasta no século V a.C., foi o primeiro a aliar, com fins 

terapêuticos, o exercício físico à escolha da alimentação (o rigor da sua dieta é referido por 

Platão) e a usar o exercício físico como terapêutica no tratamento de doenças e na 

manutenção da saúde. Acredita-se que terá sido um dos mestres de Hipócrates. As suas 

teorias são consideradas como a fundação da medicina desportiva. 

51 Esculápio (em latim: Aesculapius) ou Asclépio (em grego: Ἀσκληπιός, Asklēpiós) era o 

deus da Medicina e da cura da mitologia greco-romana, não fazia parte do Panteão das 

divindades olímpicas, mas acabou por se tornar uma das divindades mais populares do mundo 

antigo. 

Existem várias versões de seu mito, mas as mais correntes apontam-no como filho do deus 

Apolo e da mortal Corônis. Teria nascido de cesariana, após a morte de sua mãe, sendo criado 

pelo centauro Quíron, que o educou na caça e nas artes da cura. Aprendeu o poder curativo 

das ervas e a cirurgia, adquirindo tão grande habilidade que podia trazer os mortos de volta à 

vida, pelo que Zeus o puniu, matando-o com um raio. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Latim
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_grega
http://pt.wikipedia.org/wiki/Divindade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Medicina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mitologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pante%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Monte_Olimpo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Apolo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cesariana
http://pt.wikipedia.org/wiki/Centauro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADron
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cirurgia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Zeus
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Em Roma a preparação militar baseava-se na prática do exercício físico, tendo 

esta tendência sido mais predominante no período das grandes conquistas e 

vindo a ser progressivamente abandonada aquando da glória e decadência do 

Império Romano, sendo substituída pelos espetáculos dos circos (Oliveira e 

Moreira, 2008, p. 54). 

O desporto romano constituía-se essencialmente num grande divertimento que 

satisfazia uma função política (López, 2008, p. 113). 

Segundo Royer (s/d, p. 14) o atletismo grego manteve-se “estranho” aos 

romanos, os espetáculos desportivos “transformam-se em jogos de circo mais 

ou menos sangrentos”, culminando esta evolução no desaparecimento do 

desporto. Os espetáculos romanos traduziam, na escolha dos exercícios 

físicos, a tradição militar, sendo constituídos por jogos de circo, lutas de 

gladiadores, combates de animais, reuniões equestres, corridas de carros e 

batalhas náuticas (Crespo, 1987, p. 10). 

Durante o Império Romano, as modalidades de combate foram as atividades 

mais valorizadas, se considerarmos o desporto como uma atividade lúdica e 

com fim em si mesma, então dificilmente poderemos afirmar que os romanos 

foram desportistas (Mandell, 1986, p. 81).  

Os romanos buscavam na prática de exercício físico a sustentação da sua 

constituição corporal e este era receitado pelos médicos como meio de 

combate contra certas doenças (Machado, 1862, pp. 12-13). 

Os Jogos, existentes na tradição desde tempos mais remotos, foram alargando 

a sua duração, passaram de um dia por ano a oito grandes jogos anuais, 

inicialmente com a duração de 76 dias, acabando em 175 dias. Os Jogos 

tinham como fundamento a ação política, corporizada na ocupação 

(entretenimento) das massas visando granjear simpatias populares, traduzíveis 

em votos nos sufrágios eleitorais (Pereira, s/d, pp. 69-70).  

Os Jogos Olímpicos foram banidos pelo Imperador Teodósio, em 393 d.C., 

juntamente com a abolição de todos os festivais pagãos (Mandell, 1986, p. 92). 

Os circos romanos, onde os espetáculos de luta e combate passaram a ser 

palcos de inúmeras formas de morte cruel, foram sendo alvo de repúdio cristão, 

por serem um atentado à alma e dignidade humana (Pereira, s/d, pp. 73-74). 
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Nos séculos seguintes embora continuando a existir, a prática desportiva 

deixou de ter tanta visibilidade, por um lado, após a queda do Império Romano, 

as invasões bárbaras criaram um período conturbado na Europa (Gillet, 1961, 

p. 48), por outro lado, com a afirmação do Cristianismo 52  o trabalho e a 

religiosidade passaram a ser a tónica dominante, sendo o lúdico associado a 

atividade demoníaca. 

 

 

3.2.5 - Idade Média 

 

Entende-se por Idade Média53 o período que decorre ente o século V e o 

século XV, caraterizando-se (na Europa) nos seu primeiro período, por 

desorganização, guerra, privações e barbárie, despertadas pela fragmentação 

da Europa, dimanante da cisão das estruturas organizativas e de autoridade, 

sobrevinda da queda do Império Romano do Ocidente (Campos, 2001, p. 49). 
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 Neste período o homem submete-se à autoridade da Igreja que condena o orgulho na vida 

terrena, postula a humildade e a brandura, requisitos para a salvação da alma (só a alma é que 

tem importância, o corpo é relegado para segundo plano). 

53 O período chamado Idade Média durou do século V ao XV. Iniciou-se com a queda do 

Império Romano do Ocidente (476 d. C.) e terminou com a Tomada de Constantinopla (1453 d. 

C.). A Idade Média pode ser dividida em dois períodos: Alta e Baixa Idade Média. A Alta Idade 

Média é o período compreendido entre os séculos V e X, sendo historicamente marcado pela 

formação do mundo feudal (agrário), formação dos reinos bárbaros e fortalecimento do poder 

da igreja cristã. A Baixa Idade Média estendeu-se do século X ao XV e foi marcada por 

profundas transformações na sociedade, que conduziram ao fim das estruturas feudais e à 

progressiva estruturação do futuro modo de produção capitalista. Embora estejamos 

conscientes desta diferença e também que as “etapas” da Idade Média não ocorreram 

simultaneamente (no tempo) em todos os países (em especial nos países europeus), optamos 

por uma indicação genérica (não particularizada por período) da Idade Média (quer em relação 

ao desporto, quer no que toca à saúde), de forma a não tornar fastidiosa a exposição. 

  



53 

No período medieval a consagração do tempo ao trabalho era um imperativo, 

não sendo aconselhável o envolvimento em prazeres e vícios (Crespo, 1987, p. 

12).  

Para Huizinga, filósofo do jogo e historiador medievalista, o verdadeiro 

desporto da aristocracia medieval era a guerra, afirmando Machado (1865, p. 

13) que na idade média “ (…) torna-se indispensável a pratica da gymnastica 

militar”. Oliveira e Moreira (2008, pp. 55-56) comunicam que: 

 

“Os exercícios físicos, já enfraquecidos no decorrer da década 

romana, ainda mais perderam a sua importância, restando apenas 

prática deturpada e debilitada (…). As Cruzadas (…) exigiam 

preparação militar, cuja base foi constituída, sem dúvida, pelos 

exercícios corporais.” 

 

Royer (s/d, p. 15) informa que na Idade Média desprezava-se qualquer 

atividade física alheia à guerra, durante este período, os aristocratas 

promoviam, entre si, a atividade desportiva sob a forma de torneios e duelos, 

como forma de manter a autoridade e conservar o prestígio (Mandell, 1986, p. 

118). Estas atividades eram segundo Crespo (1987, p. 12)   

 

 “(…) divertimentos privilegiados (…) oportunidades de preparação 

militar, combates propícios à afirmação do espírito de competição e 

à revelação da habilidade e força individuais.” 

 

Contudo, a atividade desportiva não esteve ausente durante a Idade Média, ela 

traduzia-se em corridas, jogo de pólo, saltos, esgrima, jogos de bola, jogos 

populares, exercícios de cavalaria, festivais de tiro, competições de luta, 

torneios, atuações acrobáticas e caça (López, 2008, p. 131-139). 

 

 

 

 

 



54 

Não obstante o florescimento económico protagonizado pela burguesia, 

atribuindo a esta classe autoridade na decisão política e social, os ideais 

socioculturais continuam a ser de inspiração nobre (ideais de cavalaria), assim, 

o desporto não fica alheio a esta realidade; as atividades desportivas 

praticadas são de índole aristocrática. 

 

 

3.2.6 – Séculos XV a XVIII (inícios do século XIX) 

 

Com o Renascimento 54 , fruto de uma nova visão do Homem, a atividade 

desportiva (re)surge como prática competitiva e de entretenimento (Mandell, 

1986, pp. 120-121).  

As mudanças operadas durante o Renascimento, resultantes de um novo 

pensamento, levaram à reposição dos valores da cultura clássica, acarretando 

uma renovação cultural profunda.  

O novo entendimento de Homem leva à (re)compreensão de que a formação 

do homem deve ser integral55, atribuindo-se grande importância à educação 

física, porquanto as atividades corporais concorriam para o aperfeiçoamento da 

alma (Crespo, 1987, p. 14). Campos (2001, pp. 57-58) comunica que 

 

“(…) se cultiva um novo tipo de homem – o homem de negócios, o 

cortesão, o jurista e não já tanto o clérigo e o cavaleiro. Uma nova 

educação, pois, com novos princípios: Educação popular, sem 
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 “O termo “Renascimento” fala por si. Foi Giorgio Vasari quem, já em 1550, o inventou nas 

suas biografias dos artistas italianos enquanto caracterização da sua época. Com ele, referia-

se à redescoberta da cultura pagã da Antiguidade clássica após o longo sono da Idade Média” 

(Schwanitz, 2010, p. 98). 

55
 Este entendimento de “formação integral” foi resgatado à Grécia Clássica. A educação grega 

era no sentido do desenvolvimento completo – corpo e espírito – da pessoa. 
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subordinação à religião; Educa-se não para ser santo mas cidadão 

útil; (…) Educação física, estética e boas maneiras.”56 

 

Elyot (1490-1546) postulou que a educação ideal dos jovens cavalheiros deve 

compreender a exercitação física.  

Mercurialis (1530-1606), médico humanista, publica a “Arte gimnástica” (em 

1569) recuperando o sentido grego do exercício físico para a saúde 57 , 

orientando a atividade desportiva na vertente higiénica em detrimento da 

formação de atletas. 

Rabelais (1484 (?) -1553), sacerdote franciscano e mais tarde beneditino, 

estudou e exerceu medicina, sendo precursor do naturalismo e do realismo na 

educação, aconselhava a vida ao ar livre, os cuidados de higiene e os 

exercícios físicos. 

Publica em 1532 “Pantagruel” e em 1534 “Gargântua”, onde está patente uma 

sátira à educação baseada na memória e enaltece as qualidades do 

desenvolvimento integral do ser humano, postulando que as atividades 

desportivas concorrem para este desenvolvimento, porquanto possibilitam a 

exploração das potencialidades e possibilidades humanas (López, 2008, pp. 

142-143). 

Montaigne (1533-1592) aristocrata francês, embora não sendo pedagogo 

dedica dois dos seus ensaios58 à educação, onde expressa que a escola deve 

estar adaptada à criança, incumbindo-lhe a sua preparação para ser homem. 
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 Para Vitorino de Feltre (1378-1446), educador humanista, criador da Casa Giocosa em 

Mântua, a educação física, estética e intelectual desenvolvia a personalidade e a liberdade de 

pensar e agir. 

57
 Mercurialis (edição de 1973, pp. 9-13) entendia que existiam 3 tipos de ginástica na 

antiguidade: a atlética (da competição e da vitória), a militar (preparação e instrução para a 

guerra) e a médica (conservação da saúde). Mercurialis na sua obra “Arte gimnástica” analisa, 

compara e discute as teorias da relação do exercício físico com a saúde dos autores da 

antiguidade, difundindo e aconselhando a prática da “ginástica” da antiguidade. 

58
 Montaigne publica “Essais” que são uma coleção de dissertações e textos acerca das suas 

leituras. Para Montaigne a boa educação manifesta-se na vida, na virtude, na ação, na utilidade 

e na formação do caráter – “Não é uma alma, não é um corpo o que o mestre deve tratar de 

formar: é um homem”. 
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Para ele a educação corporal era de extrema importância, uma vez que a alma 

sem o amparo de um corpo robusto tendia à opressão, tinha dificuldade em 

responder a todas as solicitações que lhe eram dirigidas (López, 2008, pp. 144-

146).  

Espinosa (1632-1677) e Leibniz (1646-1716) constituíram-se motores de 

mudança das atitudes face à atividade corporal, postulando a unidade perfeita 

entre corpo e alma, por oposição à dualidade expressa por Descartes (1596-

1656) (Crespo, 1987, p. 15). 

John Locke (1632-1704) graduou-se em medicina, mas nunca chegou a 

exercê-la, prescrevia a alimentação adequada, o uso de roupa limpa e a prática 

de exercício físico como fundamentos de uma boa vida. O sistema educativo59 

postulado por Locke comportava a educação física visando a robustez, a 

educação intelectual focada no utilitarismo e a educação moral estribada no 

sentido de honra (López, 2008, pp. 150-151). 

Kant (1704-1804) cindiu a educação em educação física e educação prática, 

cuja finalidade era o aperfeiçoamento das qualidades físicas, da inteligência, da 

memória e do controlo da imaginação e da atenção, no sentido da conquista da 

humanidade60 e da moralidade em cada pessoa (López, 2008, p. 183). 

Rousseau (1712-1778) é considerado o pai da educação contemporânea, 

sendo um precursor da escola ativa, dando particular relevo à educação 

corporal, as suas ideias educativas fundamentais são a liberdade e a atividade. 

Na sua obra “O Emílio”61 postulou que os movimentos são a primeira escola da 

criança, quanto maior a atividade física, maior é a aprendizagem, pois, 
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 O sistema educativo de Locke tinha como finalidade a formação de um novo homem, um 

homem livre, dono de si próprio, são de corpo e alma, cuidado, capaz de competir e de viver na 

nova sociedade burguesa. Locke afirmava que preferia um homem virtuoso e capaz, do que 

um homem simplesmente douto, porquanto a virtude é meta mais alta e mais digna a que a 

educação se deve dirigir. 

60
 A melhoria da humanidade de cada pessoa acarreta uma melhoria em cada geração (que 

deve superar a geração anterior). A educação para Kant tem um fim pessoal e um fim histórico. 

61
 “O Emílio” é composto de 5 livros: Livro I – primeiro ano de vida; Livro II – dos 2 aos 12 anos; 

Livro III – dos 12 aos 15 anos; Livro IV – reinserção social; Livro V – educação feminina. 
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segundo ele, a criança aprende através do uso das suas funções e sentidos 

(López, 2008, pp. 178-179). 

Com Pestalozzi (1746-1827) estabelece-se a relação entre formação, 

corporalidade e exercício físico, defendendo a ideia do desenvolvimento 

integral do homem (Royer, s/d, p.20).  

Para Pestalozzi existem duas formas de educação física: a natural/instintiva e a 

planificada/sistemática. A primeira deveria ser complementada com a segunda, 

sendo missão do educador a planificação da ginástica elementar 62  (ou 

educação física planificada). Nos centros educativos em que a pedagogia de 

Pestalozzi era aplicada faziam parte integrante da formação atividades de 

higiene, passeios, jogos desportivos, trabalhos manuais, exploração do meio e 

ginástica elementar (López, 2008, pp. 184-185). 

Johann Guts Muths (1778-1839) entendia que a educação devia ser integral, 

no sentido da promoção da união da força corporal à moral e da vitalidade aos 

dons do espírito. 63  Nos métodos e princípios postulados por Guts Muths 

transparecem algumas caraterísticas do desporto moderno a nível dos 

materiais utilizados, na sua faceta de entretenimento e no uso de dados 

estatísticos (López, 2008, pp. 185-186). 

Para Fichte (1762-1814) o poder dos exercícios físicos e dos jogos residia na 

“(…) emulação social alegre e cheia de vida. O trabalho une-se ao prazer e a 

sociedade à alegria. A juventude aprende desde os primeiros anos, a tratar os 

demais com os memos direitos e deveres”, pois entendia que o jogo permitia a 

imergência do caráter, da atitude e do comportamento, uma vez que para ele o 

“berço da grandeza” do homem é a vivência com os seus semelhantes (López, 

2008, pp. 186-187). 
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 Pestalozzi dividiu a ginástica elementar em dois tipos: a industrial e a militar. A industrial 

visava o robustecimento das crianças pobres para suportar as condições de trabalho futuras. A 

militar relacionava-se com a formação de batalhões escolares próprios de época. 

63
 Na pedagogia de Guts Muths os vencedores eram elogiados e premiados, figurando as 

vitórias nas cadernetas de notas dos alunos. 
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Richter (1763-1825) postulou uma pedagogia de respeito pela natureza e pelo 

desenvolvimento natural da criança, repudiando a disciplina extrema. Para ele 

o esteio do crescimento da criança é a alegria, podendo esta ser encontrada no 

jogo – “O jogo é a primeira poesia do homem” (López, 2008, p. 190). 

Pehr Henrick Ling (1776-1839) teve formação em medicina e por isso a sua 

ginástica traduz objetivos médicos, de saúde e de reabilitação. Ling tinha como 

finalidade o desenvolvimento harmonioso de todo o corpo; as formas e efeitos 

dos exercícios eram fundamentados biologicamente, os movimentos eram de 

fácil compreensão, de cariz estético, realizados com uma progressão de 

dificuldade e preferencialmente sem aparelhos (López, 2008, pp. 189-190). 

Jahn (1778-1852) desvenda o poder dos exercício físicos, dos jogos e da 

competição, entende que a ginástica é uma forma de ação ideal para a 

erradicação da debilidade de caráter e desenvolvimento do vigor da alma, por 

se traduzir numa educação ativa, enérgica, física e moral (López, 2008, pp. 

187-189). 

Fröbel (1782-1852) foi o pai da escola do jogo, para ele a atividade natural da 

criança é o jogo, devendo a escola respeitar essa atividade natural 

corporizando-se numa “ Escola do Jogo”. Fröbel64 postula que é através do 

jogo que a criança aprende e se vai integrando no mundo físico e social, o jogo 

ao deixar marcadas na personalidade da criança as consequências das suas 

ações permite-lhe a formação do seu caráter (López, 2008, pp. 191-192). Diz 

do jogo que (in Campos, 2001, p. 81), 

 

“(…) é o mais puro e espiritual produto desta fase do crescimento. É 

modelo e reprodução da vida total, da íntima e misteriosa vida da 

natureza no homem e nas coisas. Dele emana tudo quanto é bom. A 

criança que brinca (…) resistindo à fadiga chegará a ser o homem 

activo, resistente, capaz de se sacrificar por si e pelos outros.” 
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 Foi Fröbel quem criou os jardins de infância, para ele a escola é igual a um jardim, as 

crianças, tal como as flores e plantas, crescem pela sua própria força e o professor, como o 

jardineiro, apenas deve cuidar delas. 



59 

Nos finais do século XVIII (e inícios do século XIX) proliferam por toda a 

Europa a prática de atividades corporais como podemos divisar nesta 

afirmação de Machado (1862, p. 13):  

 

“(…) Salzmann, fundando em Saxe, no anno de 1786, um instituto 

gymnastico, deu sinais para iguaes emprezas em diversos pontos da 

Europa. Depois d`esta epocha (…) estabeleceram-se gymnasios na 

Suécia, Prússia, Dinamarca, Suissa e Allemanha. A Hespanha 

participou no movimento geral, que parecia fazer reviver na Europa o 

gosto e prática da gymnastica antiga.” 

 

Os diversos jogos que se desenvolvem e surgem nestes séculos, embora à luz 

atual não possam ser considerados desporto (não possuíam regras uniformes, 

reconhecidas por todos os praticantes), constituíram-se nos antecedentes do 

desporto atual. 

 

 

3.2.7 - Século XIX 

 

Spencer (1820-1903) publicou em 1861 “A educação intelectual, moral e física”, 

preocupando-se com o cuidado que cada um deve ter em relação com a sua 

saúde física e mental por ser, no seu entender, condição de toda atividade 

humana. Assim a educação física como meio de robustecimento adquire uma 

grande importância na sua pedagogia65 (López, 2008, pp. 192-194). 

Montessori (1870-1952) foi a primeira mulher licenciada em medicina pela 

Universidade de Roma. O seu sistema educativo está muito relacionado com a 

teoria de psicomotricidade. A escola preconizada por Montessori é uma escola 

ativa, as atividades iam das mais simples tarefas quotidianas, até à 

aprendizagem de movimentos, exercícios e ginástica (López, 2008, pp. 195-

197). 
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 Spencer postula que a educação física devia ser também praticada não só por rapazes, mas 

também por raparigas. 
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Para Dewey (1859-1952) o “eu” é de forma geral atividade, por isso a escola 

deve ser ativa. 66  Contudo Dewey divisa este princípio da atividade 

exclusivamente como trabalho (trabalho coletivo de cooperação entre alunos e 

entre alunos e professores). Assim os campos desportivos corporizam-se como 

cenário ideal para a sua pedagogia, pois Dewey entende que aí reina por 

excelência o princípio da atividade, arrogando-se em estímulo para a 

superação de dificuldades, resolução de problemas e organização coletiva 

(López, 2008, pp. 197-199). 

O desporto moderno e a Revolução Industrial são originários do dinamismo da 

cultura inglesa; dando-se no século XIX o grande ressurgimento do desporto e 

da sua prática, até porque a indústria “(…) se alimentava do vigor físico dos 

seus operários. Os “corpos saudáveis” eram uma exigência do capital” (Oliveira 

e Moreira, 2008, p. 33). 

Em meados do século XIX em Inglaterra existiam desportos profissionais (boxe 

e corrida), escolares, universitários e aristocráticos (remo e atletismo), 

começando a surgir as bases do que futuramente será o desporto dito amador 

(Floc`hmoan, 1969, p. 97). 

Inglaterra é considerada o berço do desporto contemporâneo, porquanto 

muitos dos aspetos materiais e espirituais do desporto atual são invenções 

inglesas. O desporto contemporâneo possui caraterísticas distintas de qualquer 

outra manifestação lúdica anterior à Revolução Industrial (López, 2008, p. 169). 

Após o século XIX, reflexo das mudanças trazidas pela Revolução Industrial, o 

desporto só tem sentido se houver vitória (record). O ideal olímpico, “o 

importante não é vencer, é participar”, foi substituído por “Citius, Altius, Fortius”, 

há que participar mas ganhar sempre, superando-se e superando o outro. 

 

                                                           
66

 “Dewey afirmou que toda a aprendizagem motora é, em princípio, uma aprendizagem 

intelectual” (Oliveira e Moreira, 2008, p. 44). 
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Com o Barão de Coubertin67 e os seus seguidores, o desporto adquire novo fim 

e nova ideologia, tendo sido apresentado como uma oficina de educação e 

formação, de ética e de estética. Como que, uma obrigação de o homem tentar 

ir sempre mais longe e de ser mais lesto e menos relapso no cumprimento das 

obrigações da existência (Bento, 2004a, p. 22). 

Os primeiros Jogos Olímpicos realizaram-se em Atenas no ano de 1896, 

participaram 280 atletas de treze países; as modalidades olímpicas aí patentes 

foram (Crespo, 1987, p. 22): 

 

 Desportos atléticos – corridas de 100 m, 400 m, 800 m, 1500 m; 110 m 

barreiras; saltos em comprimento, em altura e à vara; lançamento de 

peso e de disco; 

 Ginástica – individual, corda de tração, barra fixa, argolas, barras 

paralelas, saltos de cavalo, trabalho de pesos e movimentos de conjunto 

por equipas de 10 elementos; 

 Esgrima – florete, espada e sabre; 

 Luta grega e romana; 

 Tiro – arma de guerra, carabina e pistola; 

 Vela, steam-yachts, remo, natação; 

 Velocípedes; 

 Equitação; 

 Ténis. 

 

Durante o século XIX o desporto (sua promoção e generalização) beneficia de 

três fatores fundamentais: o entendimento do seu valor (educativo, social, 

sanitário…), o desenvolvimento económico e o aumento do tempo livre (em 

especial nas classes trabalhadoras). 
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 Os primeiros Jogos Olímpicos de Verão decorreram em Atenas, na Grécia, em 1896. Os 

Jogos Olímpicos Modernos são realizados de quatro em quatro anos desde 1896, exceto em 

1916 (VI Olimpíada) e em 1940 (XIII Olimpíada), que foram interrompidos devido, 

respetivamente, à Primeira Guerra Mundial e à Segunda Guerra Mundial. Os Jogos Olímpicos 

de Inverno tiveram a sua primeira edição em 1924 (Chamonix, França), ocorrendo desde essa 

data até ao tempo presente de quatro em quatro anos. 
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3.2.8 - Séculos XX e XXI 

 

Desde Avicena, para quem “o exercício é um movimento involuntário que 

requer uma respiração intensa e frequente” (Sobral, 1991, p. 43), tanto o 

conceito como a prática do desporto tem evoluído. Assistimos à emergência 

dos desportos individuais em detrimento dos coletivos, ao desaparecimento de 

modalidades desportivas e ao surgimento de outras tantas.68 

Na Carta Europeia do Desporto, emanada da 7.ª Conferência de Ministros 

Europeus responsáveis pelo Desporto, reunidos em Rhodes, em Maio de 1992, 

entendeu-se por “desporto todas as formas de actividades físicas que, através 

de uma participação organizada ou não, têm por objectivo a expressão ou o 

melhoramento da condição física e psíquica, o desenvolvimento das relações 

sociais ou a obtenção de resultados nas competições a todos os níveis” (Carta 

Europeia do Desporto, 2007). 

Para Garcia “desporto é tudo aquilo que em determinado momento dizemos 

que é desporto”, pois o desporto depende do sentido cultural que se coloca na 

atividade física, uma vez que esta não é exclusivamente humana. A atividade 

física só é desporto se comportar elementos motores (deslocamentos, saltos, 

lançamentos, lutas), elementos humanos 69  (lúdico, rendimento, superação), 

corpo em esforço e sentido cultural (valores, ética, cultura) (Garcia, 2007).70 

                                                           
68

 “(…) o desporto passou a incluir práticas que não eram consideradas como tal com 

significados e objectivos bem distintos do rendimento e do resultado (…)” (Constantino, 2010, 

p. 82). 

69
 Os homens são animais, contudo são animais de um tipo muito especial (Kluckhohn, 2005, 

p. 113). Os animais jogam, mas não fazem desporto. Avisados por Schiler (in Savater, 2010, p. 

230) “O homem só joga quando é homem no pleno sentido da palavra, e só é plenamente 

homem quando joga”, porque “o jogo do homem é muito mais que isso” (Entralgo, 2003, p. 

185). 

70
 “O desporto é uma categoria superior da actividade física ou da motricidade humana, não se 

confundindo com elas. (…) O desporto não é redutível a uma simples actividade física, embora 

a incorpore. (…) O desporto requer aprendizagem, treino, exercitação, domínio das 

capacidades volitivas e físicas. Correr, saltar, lançar, nadar, velejar, patinar adquirem novos 
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Gustavo Pires clarifica a ideia acerca do conceito de desporto e constata a sua 

velocidade de progressão, afirmando que “o conceito de desporto não é 

definitivo, na medida em que novas perspectivas e correntes de pensamento 

estão continuamente a enriquecê-lo” (in Cestra, 2005, p. 15). Acerca dos 

problemas da definição do que é desporto Constantino (2010, p. 83) comunica 

que  

 

“O conceito de desporto é de difícil definição. A mutabilidade que 

historicamente o caracteriza aconselha à maior das prudências 

valorações de carácter definitivo.” 

 

Contudo para Bento e Bento (2010, p. 17) o desporto é: 

 

“(…) uma categoria antropológica e axiológica, uma encenação 

filosófica e pedagógica do sentido da vida e do trato inter-humano, 

reveladora do teor e grau da nossa humanidade, isto é, do modo e 

da forma como aceitamos o outro. É um instrumento voltado para 

forjar o Homem como uma figuração da ética e da estética, como 

uma mistura de Apolo (representante da beleza, da luz, da harmonia 

e do rigor) e de Dionísio (representante da festa, do deleite, do 

instinto, do excesso e da desmedida), como uma unidade de ser e 

parecer, de essência e comportamento.” 

 

Ao longo dos tempos o desporto assumiu várias finalidades71, quais sejam, a 

bajulação dos Deuses e o culto da harmonia do corpo e da alma, os 

                                                                                                                                                                          
sentidos e finalidades quando integrados no contexto de uma codificação cultural que 

sistematizou esse gesto em torno de uma prática designada como desportiva” (Constantino, 

2010, p. 67). 

71
 “(…) o Desporto é uma criação incumbida de plasmar bitolas simbólicas e filosóficas, 

inspiradas na procura de resposta à questão central e fundamental da “salvação da vida”. Não 

foi criado a rogo do funcionamento do nosso sistema biológico e fisiológico, mecânico e motor, 

embora isto não seja despiciendo. Funda-se e legitima-se em mitos e símbolos; ritualiza-os, 

atualiza-os, concretiza-os, vivifica-os, gerando assim relevantes externalidades sócio-culturais. 

Nele também nos ocupamos da saúde e da “aptidão física”, mas vamos mais longe, seduzidos 
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espectáculos nos grandes circos romanos como entretenimento de multidões 

ociosas, evitando, desta forma, a revolta e fomentando a harmonia social. 

Enfim, finalidades várias, mas com um “meio” comum – o desporto. 

Acresce que nos últimos anos surgiram alterações radicais no quadro de 

fatores e circunstâncias que influenciaram a configuração da vida e, 

particularmente, da saúde, que nos conduziram numa busca desenfreada da 

solução ou soluções para os nossos problemas (Bento, 2004a, p. 25). 

 

 

3.3 - O conceito de saúde 

 

“Contagia-se a doença, mas também a saúde;  

                                                                                              contagia-se o vício e a virtude, 

                                                                                         contagia-se a velhice e a mocidade.” 

                                                                                                                                   (Ortega y Gasset) 

 

 

O conceito de saúde é mutável, altera-se e evolui de acordo com a época, o 

lugar, a cultura72 e de pessoa para pessoa. Saúde nem sempre teve o mesmo 

significado ao longo do tempo. 

 

 

3.3.1 - As protomedicinas (conceção mágico-religiosa) 

 

Nas civilizações primitivas todos os fenómenos são considerados como efeito 

de forças sobrenaturais, uma vez que não dispõem de outras interpretações 

compreensíveis face ao seu conhecimento (Ballester, 1997, p. 21). A doença 

                                                                                                                                                                          
pela tentativa indomável de tornar perto o distante, familiar o estranho, alcançável o 

irrealizável” (Bento, 2012, p. 269).  

72
 “”Saúde” e “doença” são conceitos definido cultural e socialmente. As culturas divergem 

naquilo que consideram saudável e normal (…)” - “”Health” and “illness” are terms that are 

culturally and socially defined. Cultures differ to what they consider healthy and normal (…)” 

(Giddens, 1997, p. 123). 
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não é exceção, é encarada como resultante de forças externas ao indivíduo, 

que se introduzem no seu organismo devido a maldição ou pecado (Scliar, 

2007). 

O pecado, gerador de doença, pode ter origem no indivíduo ou na comunidade, 

ser consciente ou inconsciente, sendo sancionado pelos deuses, que retirando 

a sua proteção permitem a instalação de demónios (Tubiana, 2000, p. 27). 

A saúde era restituída ao ser humano através de rituais e magias operados por 

“médicos” que sustentavam a sua prática no senso comum e nos mitos (Aiub e 

Neves, 2005). 

Esta conceção mágica/divinatória, existente desde a alta antiguidade, ainda 

subsiste73  traduzindo-se por superstições que coexistem, lado a lado, com 

conceções empíricas e racionais (Tubiana, 2000, p. 29). 

 

 

3.3.2 - Egíto e Mesopotâmia 

 

Os egípcios não acreditavam que as doenças e a morte fossem naturais e 

inevitáveis, elas eram causadas por influência de forças malignas (Osler, 

1998). Contudo, nos papiros egípcios, entre conceções míticas e superstições, 

aparecem as primeiras tentativas de racionalização dos tratamentos das 

doenças. Ywti, médico de Ramsés I e Seti II, advoga, nos seus tratados, que a 

doença é causa do mau funcionamento dos órgãos e não de intervenção 

demoníaca. A esta mesma conclusão chegam os médicos Sumérios (Tubiana, 

2000, p. 32). 

Os egípcios possuíam uma farmacopeia rica, fruto do seu conhecimento pela 

experiência empírica, praticando já cirurgias (ex. oftálmica) e tendo noções 

amplas de higiene (Osler, 1998).  

                                                           
73

 Para Anthony Giddens (1997, p. 123) “There have always been individuals who specialized 

as healers, using a mixture of physical and magical remedies, and many of these traditional 

systems of treatment survive today in non-Western cultures throughout the world.” 
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Aparentemente no Egito, pela análise documental da época, embora a crença 

religiosa fosse importante, não se misturava a religião com os procedimentos 

médicos (Turner, 2000, p. 12). 

A higiene pública era importante na Mesopotâmia, existiam sistemas de 

canalização para vazar as águas residuais, bem como banhos providos de 

água corrente (Ballester, 1997, p. 54).  

 

 

3.3.3 - Grécia 

 

Na Grécia coexistiam o tratamento de doenças através de rituais e o 

tratamento com recurso a plantas e métodos naturais. As divindades 

vinculadas à saúde eram Aesculapius, Higieia e Panacea (Osler, 1998). 

No escrito de Hipócrates (460-377 a. C.) Corpus Hipocraticus valoriza-se a 

observação empírica da doença e do seu ambiente, traduzindo, desta forma, 

uma visão racional por oposição à anterior visão mágico religiosa (Scliar, 

2007), atribuindo causas ambientais às doenças, em vez de causas divinas, 

assim o clima, a água, o solo, o ar, etc., eram fatores importantes para a 

definição de saúde. Para se ser saudável tinha que existir equilíbrio entre 

fatores internos e fatores externos. 

Para Hipócrates “as doenças têm uma causa natural e não sobrenatural, causa 

essa que podemos estudar e compreender” (Tubiana, 2000, p. 36).  

Na tentativa de construir uma doutrina lógica de saúde e doença, Hipócrates 

postula que a saúde é o equilíbrio de quatro (4) fluidos corporais principais, 

também apelidados de humores (bílis amarela, bílis negra, fleuma e sangue) e 

que a doença é a desorganização da unidade que constitui o homem (Scliar, 

2007). Para Hipócrates (460-377 a.C.) saúde era o equilíbrio dos diversos 

componentes do organismo e do equilíbrio destes com o meio ambiente. 

Nesta teoria humoral o corpo pode ser comparado a um sistema hidráulico cujo 

desequilíbrio se traduz pela doença. A terapêutica grega era constituída por 

sangrias, dieta, sono e exercício, com a finalidade do restabelecimento do 

equilíbrio (Turner, 2000, p. 13). 
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Hipócrates consegue prever a gravidade e a evolução da doença e introduz a 

noção de constituição física e de que a doença resulta da dialética entre as 

predisposições do indivíduo e as circunstâncias a ele externas, ou seja situa a 

doença num quadro natural analisando a influência do clima, estações do ano, 

modos de vida, dieta, fadiga e excessos de ordem diversa (Tubiana, 2000, p. 

40). 

Para Hipócrates a saúde era constituída por um equilíbrio físico e mental, a 

doença fazia parte do processo natural, não existindo nada de divino ou 

sagrado nela (Osler, 1998). 

As doenças eram analisadas em função do doente e do seu ambiente. O corpo, 

a alma, a natureza e a sociedade eram tidas como partes indissociáveis do 

todo em que se constitui o homem, ou seja a medicina não era generalista, 

procurava a apropriação ao indivíduo (Aiub e Neves, 2005). 

Embora na medicina hipocrática não haja lugar para a experimentação, 

ignorando ainda o funcionamento do organismo e o papel dos diversos órgãos, 

ela conferiu ao campo da saúde e da doença duas noções basilares, tidas 

ainda hoje tidas como válidas, a primeira noção é a da responsabilidade do 

indivíduo pela sua saúde, a segunda noção é a ética e deontologia médica 

(Tubiana, 2000, pp. 41-43). 

Na Grécia a dissecação era impraticável, não existindo estudo da anatomia 

humana, sendo de prática comum a exposição de editais nos templos 

indicando quais os melhores remédios para determinadas doenças (Osler, 

1998). 

Medicina e filosofia caminhavam lado a lado, na tentativa do encontro do 

equilíbrio individual com as suas circunstâncias, do equilíbrio da alma com o 

corpo através da dieta, exercícios, hábitos, ações e emoções (Aiub e Neves, 

2005). 

A higiene individual, a vida ordenada (dieta, sono, vigília, trabalho) e o exercício 

físico eram vistos como normas de vida para manter a saúde, porquanto uma 

pessoa era sã quando o seu corpo estava em harmonia (Ballester, 1997, p. 54).  
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3.3.4 - Alexandria e Roma 

 

Em Alexandria a experimentação animal e a observação clínica caminham lado 

a lado, nascendo aqui a anatomia, pois a tolerância e o interesse pelo 

conhecimento reinante permite a dissecação de animais e pessoas (Tubiana, 

2000, p. 44). 

Galeno (130-200 d. C.), após ter estudado em Alexandria, é médico do 

Imperador Marco Aurélio, aquando do apogeu do Império Romano, retoma a 

teoria dos humores de Hipócrates, para ele constituição física e hábitos de vida 

são fatores perturbadores do equilíbrio causando doenças (Scliar, 2007). 

Galeno estuda anatomia, fisiologia experimental, patologia e ética, voltando-se 

para o estudo do órgão doente e para o diagnóstico da lesão local, por 

oposição ao organismo em geral, pois entende que nenhuma função pode 

sofrer dano a não ser que o órgão que a comande esteja também afetado 

(Ballester, 1997, p. 28).  

Embora alguns dos seus raciocínios sejam meras especulações, durante 14 

séculos, ninguém ousará contradizê-lo ou discutir a sua obra (Tubiana, 2000, 

pp. 45-46). 

Galeno via a saúde como o estado em que nem se sofre dor, nem há 

impedimentos à realização das funções quotidiana. A medicina galénica 

entendia que os fatores externos ao indivíduo, como o estilo de vida e o clima, 

influíam no seu estado orgânico, podendo causar enfermidades (Ballester, 

1997, p. 29). 

Em Roma, a partir do Imperador Augusto, cada casa tem direito a 20 litros de 

água potável diárias, cuja qualidade é monitorizada, bem como existiam já 

esgotos, embora não tivessem uma noção clara de contágio, esforços para o 

melhoramento do estado sanitário das populações eram realizados (Tubiana, 

2000, p. 344). 
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3.3.5 - Oriente 

 

A medicina chinesa clássica é baseada na crença do animismo universal e da 

criação espontânea do universo pela sua energia (Tão), composta por duas 

forças, Yin e Yang. A saúde traduz-se pelo equilíbrio entre o Yin (princípio 

feminino – representa escuridão, frio, morte e terra) e o Yang (princípio 

masculino – representa luz, calor, produção e vida), a doença é causa de 

desequilíbrio entre as duas componentes da energia universal (Tão) (Osler, 

1998; Tubiana, 2000, p. 46). 

As forças vitais do corpo humano quando harmoniosas promovem a saúde, 

quando desequilibrados promovem a doença, nestes conceitos de saúde e 

doença orientais encontra-se alguma analogia à conceção hipocrática (Scliar, 

2007). 

A medicina chinesa original, dominada pela ideia da doença ser obra de 

deuses e demónios, permanecerá imutável ao longo de milénios, devido à 

interligação da medicina com a cultura e a filosofia, numa sociedade altamente 

conservadora (Tubiana, 2000, p. 47). 

O recurso à acupuntura como meio para restaurar o fluxo de energia (Chi) 

assenta no princípio de que a cada região da pele corresponde um órgão, que 

com ela se comunica de forma invisível (Scliar, 2007). 

Os médicos chineses, ignorando quase todos os aspetos da anatomia, devido 

ao impedimento cultural da dissecação de cadáveres, procuravam sinais 

exteriores que lhes possibilitasse o conhecimento do estado dos órgãos, 

recorriam à observação do língua, olhos, ouvidos e lábios. 

Corpo e mente eram vistos como uma unidade dialética, dependendo a saúde 

do comportamento e das emoções do indivíduo (Ballester, 1997, p. 28). 
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3.3.6 - Idade Média 

 

Durante a Idade Média na Europa a doença, dimanante da influência da 

religião cristã, é visto como resultante do pecado e a cura é tida como 

proveniente da fé (Ballester, 1997, p. 30). 

A doença e o desconforto são vistos como inevitáveis, porquanto se constituem 

como castigo pelos pecados cometidos e aproximação de Deus através do 

sofrimento e da humildade (Turner, 2000, p. 14). 

Há sobreposição da noção de saúde espiritual e saúde corporal (Mattoso, 

2010, p. 366). Luta-se contra a doença pela oração, exorcismo e peregrinação, 

uma vez que a fronteira entre o real e o divino é ténue a medicina volta-se para 

o sobrenatural (Tubiana, 2000, p. 52). 

 

“Para a maioria da gente comum, a doença podia, pois, resultar de 

influências malignas comandadas por bruxos e feiticeiros, ao passo 

que a saúde se mantinha com a ajuda dos anjos, e se restabelecia 

por intercessão dos santos (…) o corpo humano era um campo onde 

forças invisíveis se digladiavam em luta permanente, ameaçando 

perturbar o seu equilíbrio (sendo) preciso recorrer a meios 

sobrenaturais para manter a saúde (…)” (Mattoso, 2010, pp. 366-

367). 

 

O cuidado dos doentes, entregue às ordens religiosas, não visa a cura, mas o 

conforto e o abrigo (Scliar, 2007). A mentalidade profundamente cristã desta 

época leva à aceitação do destino, à procura da clemência divina, pois a vida 

terrena não era importante, valorizava-se a preparação para a vida eterna. 

Enquanto a Europa Ocidental vive num clima de profunda religiosidade e 

insegurança generalizada (guerras, epidemias e fomes), em Bizâncio e em 

Bagdade a civilização brilha (século VIII). Os médicos dos califas retomam a 

herança grega, recusando as explicações sobrenaturais da doença, 

completando-a com conhecimentos bizantinos, chineses e indianos, 
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expandindo-se esta visão por todo o mundo islâmico (Tubiana, 2000, pp. 52-

54).  

Contudo as ideias de Hipócrates de temperança na comida e na bebida, de 

contenção sexual e das paixões mantiveram-se pela Idade Média (e 

Renascimento) (Scliar, 2007), apesar da excessiva religiosidade, durante a 

Idade Média, onde Deus era a causa de tudo, a relação entre a doença e o 

meio ambiente não se perdeu. 

O encontro entre Oriente e Ocidente terá lugar em Espanha (sob domínio 

muçulmano), onde a atmosfera de relativa tolerância propicia a curiosidade 

intelectual. Em Córdoba, Maimónides 74 , médico judeu, adepto da razão, 

procura a coerência entre a Bíblia e a tradição hipocrático-galenica (Tubiana, 

2000, p. 55). 

Durante a Idade Média não foram dados contributos para a anatomia, fisiologia 

e patologia, uma vez que a dissecação era vedada, pois o corpo humano era 

considerado sagrado, não podendo ser alvo de investigação, acontecendo o 

mesmo com os animais, por se crer que eram criaturas com alma (Ballester, 

1997, p. 30).  

 

                                                           
74 Maimónides (1135/1204) considerou três divisões da medicina: a preventiva, a curativa e a 

que atendia aos convalescentes, inválidos e idosos. Escreveu trabalhos de medicina como 

"Extractos de Galeno"; "Comentário sobre os aforismos de Hipócrates"; "Aforismos médicos de 

Moisés", descrição, diagnóstico e tratamento de várias doenças; "Tratado sobre as 

hemorróidas"; "Tratado sobre as relações sexuais" (ou “Livro da Santidade”), onde descreve a 

fisiologia sexual, alimentos e drogas afrodisíacas (e anti-afrodisíacas) e aconselha moderação 

na atividade sexual, fala das leis concernentes às relações ilícitas, das relações entre o judeu e 

o pagão, bastardos, descendência sacerdotal provada ou não provada, aspetos gerais relativos 

ao matrimónio e castidade, carnes e outros alimentos proibidos e permitidos para o consumo 

humano, tudo sob o aspeto da lei na regulação da vida íntima e social; "Tratado sobre a asma", 

regimes dietético e climático apropriados para os asmáticos. "Tratado dos venenos e seus 

antídotos"; "Regime da saúde", recomendações gerais sobre higiene do corpo e higiene 

ambiental. Segundo ele, a lucidez do espírito depende da manutenção da saúde física e do 

vigor, pois é impossível compreender as ciências e meditar sobre elas quando se está enfermo 

ou faminto. 
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O corpo ao contrário do que hoje acontece era do domínio privado, sendo 

impensável fazer dele espetáculo, “(era) preciso dominar, domesticar e 

esconder tudo aquilo que, por meio do corpo, soltava a sua natureza animal e 

trazia a desordem”, ocultar a animalidade fazia parte da elevação moral dos 

costumes e da vida social, assim a nudez, associada ao pecado, tinha que ser 

banida e ocultada da vida pública (Mattoso, 2010, pp. 348-349). 

Contudo novas doenças foram descritas e novos remédios introduzidos (Osler, 

1998) e a medicina medieval, especialmente durante o primeiro renascimento 

(séculos XII e XIII), introduziu duas componentes até então afastadas do 

campo médico: a compaixão e a caridade, demonstrando, com a medicina 

laica, que o estudo do mundo natural é possível, baseando-o na observação e 

especulação (Tubiana, 2000, p. 61). 

Durante a Idade Média os conceitos de higiene sofrem um retrocesso, os 

banhos públicos são encerrados por razões morais, decorrentes da influência 

da Igreja Católica (Ballester, 1997, p. 55).  

O enfraquecimento da religião coloca novamente o homem no centro do 

mundo, deixando-o só e responsável perante o seu destino e a sua morte. 

 

 

3.3.7 - Séculos XV e XVI 

 

Durante a Idade Média as preocupações com a higiene não foram tidas em 

conta, contudo nos séculos XV e XVI elas vão reemergir. 

Carnac (1467-1557), aristocrata veneziano, no seu livro “Da sobriedade de 

viver. Conselhos para viver muito tempo”, defende o auto-controle, porquanto 

ele prolonga a vida e é gerador de saúde, prescrevendo receitas de higiene de 

vida e refutando práticas ocultas, crenças e remédios sobrenaturais (Tubiana, 

2000, p. 129). 

Paracelsus (1493-1541) mostrou a relação de algumas doenças com o meio 

ambiente e com o exercício de determinadas profissões, afirmando a origem 

das doenças em agentes externos ao organismo e defendendo que os 
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melhores remédios para expulsar a doença são químicos, uma vez que os 

processos que ocorrem no corpo humano também são químicos (Scliar, 2007). 

Paracelsus deu um contributo importante para a medicina com as suas 

descobertas químicas, por contraponto com a medicina galénica que assentava 

no mundo vegetal (Osler, 1998).  

Neste ambiente de apego às alegrias terrenas e recusa do envelhecimento, 

procura-se outra tradição e outros valores morais, que não os do cristianismo, 

recorre-se à Antiguidade. 

Surgem edições críticas dos grandes mestres médicos (Hipócrates, Césio e 

Galeno), corrigidos de erros e inexatidões, uma vez que o espírito 

renascentista rompe com a interdição da dissecação de cadáveres, 

desenvolvendo-se assim a anatomia. Uma destas publicações surge em 1543, 

da autoria de Vésale, conhecido como “O Fábrica” (De corporis humani fabrica 

libri septem), onde com método e rigor são corrigidos mais de 200 erros de 

anatomia cometidos por Galeno e pelos anatomistas antigos (Tubiana, 2000, 

pp. 130-133). 

Vésale tinha como missão a descrição rigorosa de todas as componentes do 

corpo humano, embora não tivesse criado a anatomia humana (criada em 

Alexandria), o seu estudo possibilitou o conhecimento da estrutura total do 

corpo humano (Osler, 1998). 

Outros dois nomes importantes no campo da saúde e da doença, desta época, 

são Paré (1510-1590) e Fracastoro (1479-1553). O primeiro traduz já uma ideia 

do risco de contágio (descreve chagas e ferimentos) e reconhece as vantagens 

da sutura dos pequenos vasos em oposição à cauterização com ferro em 

brasa; o segundo é o primeiro a descrever as doenças infecciosas e intui sobre 

a transmissão indivíduo a indivíduo de micróbios (Tubiana, 2000, pp. 134-136). 

Voltam as explicações naturais da doença, supera-se o impedimento da 

dissecação do corpo humano, entrega-se novamente a medicina aos médicos 

e (re)descobrem-se novos e antigos tratamentos (Ballester, 1997, pp. 31-32).  
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É de salientar ainda que no final do século XVI uma das causas de doença 

reconhecidas é a má nutrição (Tubiana, 2000, p. 351). 

O Padre Manuel de Góis (1547-1597) no seu Tratado da Felicidade (2009, pp. 

30-35) reflecte sobre a saúde e o seu valor, invocando (entre outros) Santo 

Agostinho75 e Platão76 para reforçar a sua tese, 

 

“Os bens corporais são essencialmente os prazeres sensíveis: a 

saúde, a beleza, a robustez. Só aquilo que conserva o próprio ser e 

a vida do homem pode ser o sumo bem do homem. Ora, a saúde 

conserva o próprio ser e a vida do homem, como é evidente; logo, a 

saúde é o sumo bem do homem. Acresce que a saúde torna a vida 

muito mais alegre e sem ela nem as funções dos sentidos nem a 

própria contemplação podem ser agradáveis. (…) a felicidade natural 

e a alegria desta vida requerem saúde (…)”. 

 

 

3.3.8 - Séculos XVII e XVIII 

 

Durante este período são finalmente desvendadas a circulação sanguínea 

(William Harvey, 1578-1657) e a circulação linfática (Jean Pequet, 1622-1674), 

no entanto a teoria hipocrático-galenica do equilíbrio dos 4 humores como 

determinante da saúde subsiste (Tubiana, 2000, pp. 140-144). 

As funções respiratória, digestiva e excretora são também agora 

compreendidas, levando à visão do corpo humano como máquina, tentando 

“compor” as funções defeituosas, a saúde era tida como exclusivamente 

biológica, química, fisiológica e anatómica, não existindo qualquer relação com 

fatores psicológicos ou sociais (Ballester, 1997, pp. 32-33).  
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 “É melhor ter a estatura de Zaqueu com saúde, ainda que franzina e pequena, do que a de 

Golias com febre” (Santo Agostinho – do bem conjugal, capítulo 23). 

76
 “(…) o melhor é ter saúde, depois ser bonito, em terceiro lugar, possuir riquezas 

conquistadas sem qualquer fraude” (Platão, Górgias). 
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Boerhaavé (1669-1739), professor de medicina, introduz a ideia que as 

enfermarias são o local ideal para o estudo das doenças, advogando a 

importância do exame clínico. 

A visão das epidemias como fator de circunstância climatéricas, sociais, 

circunstanciais e históricas, bem como a ignorância do contágio, vai sofrendo 

alterações graças à observação e experimentação. São fatores de sucesso a 

última epidemia da peste em 1750 em Marselha (graças às medidas de 

isolamento – cordão sanitário) e a descoberta da inoculação nos últimos anos 

do século XVIII por Jenner (1749-1823) (Tubiana, 2000, pp. 148-170). 

A inoculação embora fosse de prática regular (desde há séculos) no Oriente, 

não foi objeto de reflexão, talvez por ser utilizada em pequena escala. A 

generalização deste método, mais de um século depois da sua descoberta, 

levada a cabo por Pasteur, terá a denominação de vacinação (Tubiana, 2000, 

p. 172). 

Face às novas descobertas e possibilidades trazidas para o campo da saúde e 

da doença, durante esta época, fruto da fragmentação do conhecimento, o 

contexto social e inteletual, mantém a medicina oficial fiel aos ensinamentos de 

Hipócrates e Galeno. 

A doença era aceite com resignação, não havendo grandes progressos na sua 

luta. Para Bichat (1771-1802) o conceito de saúde traduzia-se pelo “silêncio 

dos órgãos”, uma vez que segundo as conceções de doença, esta passou a aí 

estar localizada (Scliar, 2007). 

Postula-se o dualismo corpo/mente (Descartes) e a alimentação é reconhecida 

como fonte de renovação dos componentes indispensáveis à vida (Tubiana, 

2000, p. 354). 

Na segunda metade do século XVIII, as condições de vida e salubridade das 

populações constituem-se como preocupação pois a saúde da população é tida 

como suporte do florescimento da nação (Tubiana, 2000, p. 352-354). 
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3.3.9 - Século XIX 

 

No século XIX Paris é a capital da ciência mundial, os avanços da mecânica e 

da astronomia incentivam a medicina à utilização da ciência experimental na 

exploração das doenças (Tubiana, 2000, pp. 181-183). 

Durante esta época dá-se uma rutura com as formas tradicionais de 

organização social e de crença cultural. 

A finalidade da medicina é a circunscrição de uma doença ou sindroma, pois a 

doença não é mais vista como perturbação geral, mas com origem localizada, 

porquanto o elevado número de doenças existentes leva ao abandono da 

procura de uma teoria geral da saúde (Tubiana, 2000, pp. 195-200). 

O uso do microscópio (inventado no século XVII, mas pouco valorizado) 

possibilita a descoberta da existência dos micro-organismos causadores de 

doença (Louis Pasteur), introduzindo-se soros e vacinas que permitem a 

prevenção e cura de doenças, possibilitando ainda a descoberta de doenças 

que apenas afetam um grupo de células (ex. tumores) (Scliar, 2007). 

A introdução da teoria dos germes e do conceito de assepsia, resultante da 

revolução pasteuriana, faz com que o conceito de higiene fosse 

progressivamente introduzido (último quartel do século XIX), diminuindo a 

mortalidade após intervenção cirúrgica (de 50% para 5%) e pós parto (de 20% 

para 0,3%), reforçando a ideia de proteção aos mais pobres e mais fracos, para 

evitar a propagação de doenças infeciosas e se reconheçam as virtudes dos 

“banhos de sol” (germicida) e do exercício físico (melhora as defesas corporais) 

(Tubiana, 2000, pp. 220-387). 

Outro dos progressos da medicina do século XIX foi a introdução da anestesia 

nas cirurgias, que junto com as técnicas de assepsia diminuiu a mortalidade e o 

sofrimento cirúrgico (Ballester, 1997, p. 34).  

Os grandes aglomerados populacionais, pós Revolução Industrial, onde a 

propagação de doenças afetava muitos e de todos os quadrantes sócio 

económicos, obrigando à formação de novos trabalhadores especializados, 
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para substituir os que sucumbiam à doença, implicando tempo e custos, 

levaram à intervenção do Estado na prestação de cuidados de saúde à 

população. Para além do conhecimento das causas ambientais das doenças, 

havia o conhecimento que a progressão da doença num trabalhador mal 

nutrido ocorria com maior celeridade do que num trabalhador bem nutrido. 

A superação da conceção de saúde como ausência de enfermidade fosse ela 

doença, deficiência ou invalidez, só ocorreu no século XX.  

 

 

3.3.10 - Séculos XX e XXI 

 

A anestesia, a assepsia, a transfusão sanguínea e a aplicação dos raios X, 

possibilitam intervenções cirúrgicas mais extensas. A relação 

medicina/laboratório leva à identificação dos agentes responsáveis pelas 

doenças infeciosas e parasitárias, conduzindo ao fabrico de soros, vacinas e 

agentes químicos de ação específica contra certos germes (Tubiana, 2000, p. 

242)77. 

Com a criação da Organização das Nações Unidas, após a 2ª Guerra Mundial, 

e posteriormente da Organização Mundial de Saúde, surge a 7 de Abril de 

1948 um conceito universal de saúde, fruto de um consenso entre as nações, 
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 “Salubridade eficaz, melhor nutrição, saneamento e higiene melhorados foram mais 

consequentes, particularmente na redução das taxas de mortalidade infantil e de mortes de 

crianças pequenas. Os medicamentos, os avanços na cirurgia e os antibióticos não diminuíram 

significativamente a taxa de mortalidade até ao século XX. Os antibióticos usados para tratar 

infeções bacterianas apenas estiveram disponíveis em 1930 e 1940, enquanto as vacinas 

(contra doenças como a poliomielite) só foram desenvolvidas mais tarde.” - “Effective 

sanitation, better nutrition and improved sewerage and hygiene were more consequential, 

particularly in reducing the infant mortality rates and deaths of young children. Drugs, advances 

in surgery, and antibiotics did not significantly decrease death rates until well into the twentieth 

century .Antibiotics used to treat bacterial infections firs became available in the 1930s and 

1940s, while immunizations (against diseases such as polio) were developed later” (Giddens, 

1997, p. 124). 
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que postula que “saúde é o mais completo estado de bem-estar físico, mental e 

social e não apenas a ausência de enfermidade ou invalidez” (Scliar, 2007). 

Outro dos conceitos de saúde marcantes do século XX foi o postulado por Marc 

Lalond, Ministro da Saúde e Bem-Estar do Canadá, em 1974, conceito que 

abrangia a biologia humana, o estilo de vida e a assistência à saúde (Scliar, 

2007). 

Tanto o conceito de saúde preconizado pela OMS como o conceito canadiano 

foram alvo de críticas por transformar a saúde como algo inatingível e consentir 

a excessiva intromissão do Estado na vida das pessoas com a “desculpa” da 

saúde. Em 1977, Christopher Boose, afirma que “saúde é a ausência de 

doença”, porquanto a saúde e a doença se relacionam objetivamente com o 

grau de eficiência das funções biológicas, não havendo lugar a juízos de valor 

(Scliar, 2007). Contudo Gadamer (2006, p. 62) postula que a doença (e a 

saúde) é algo experienciado pelo doente, não se constituindo como um 

“resultado comprovador que a ciência médica declara como doença”, não 

sendo, para este autor (2006, p. 163), a doença 

 

“(…) determinada por todos os sintomas, a partir dos quais os 

valores padrões de alguma medição de média afirmem o que seja 

saudável. As condições marginais não mensuráveis são tão 

inúmeras que as mensuráveis acabam por perder a sua força.” 

 

Para além destes fatores o conceito de bem-estar não tem a univocidade 

exigida pelo pensamento científico, pois pode significar não se sentir mal, 

sentir-se bem ou ter as suas necessidades satisfeitas. 

Na definição de saúde veiculada pela Organização Mundial de Saúde para se 

ter saúde tem que se ter todas as necessidades satisfeitas, o que se configura 

utópico, o ser humano cria sempre novas necessidades tornando a sua 

satisfação quase irrealizável. Esta definição também não traduz o cunho de 

sistema que é a saúde78, pois esta é um processo de contínua e perfeita 
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 “(…) a melhor maneira para entender o que seja saúde é imaginá-la como um estado de 

equilíbrio. (a saúde) é o ritmo de vida, um processo contínuo, no qual o equilíbrio sempre volta 

a se estabilizar” (Gadamer, 2006, p. 119). 
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acomodação do organismo ao seu meio (Bento, 1991b, p. 42). Além disso e 

segundo Unamuno (2007, p. 26), 

 

“A história da Medicina, por outro lado, ensina-nos que o progresso 

não consiste tanto em expulsar de nós próprios os germes mórbidos, 

ou, melhor, as enfermidades, como principalmente em adapta-las ao 

nosso organismo, enriquecendo-o (…). Se esta noção de saúde não 

fosse uma categoria abstracta, qualquer coisa que, a rigor, não se 

verifica, poderíamos dizer que um homem perfeitamente são, 

deixaria de ser homem para ser um animal irracional. Irracional por 

falta de uma qualquer doença que lhe estimulasse a razão.” 

 

Dá-se em 1977 a erradicação de uma doença, facto inédito na história da 

humanidade, com o registo do último caso de varíola (Scliar, 2007). 

A conceção de saúde e doença dos séculos XX e XXI tem vindo a sofrer 

alterações, potenciada pelas alterações científicas, sociais e culturais 

ocorridas. Para Serres (2003, p. 25), 

 

“Antes da metade do século XX, a descrição detalhada das doenças 

e o diagnóstico lúcido prevaleciam sobre o tratamento: o profissional 

de saúde compreendia bem as patologias e, graças aos raios X, 

enxergava cada vez melhor as lesões que elas provocavam, embora 

raramente as curassem. Ele pode fazê-lo hoje, e isso porque o 

paciente exige o retorno à saúde, por vezes sob a ameaça de um 

processo. O bem-estar do corpo, anteriormente raro, tornou-se 

frequente. O restabelecimento tornou-se um direito e a doença, 

antes quotidiana, tornou-se insuportável”. 

 

O computador veio permitir a utilização de um conjunto de técnicas que permite 

a observação de tecidos e órgãos, seu funcionamento e evolução (Tubiana, 

2000, p. 274). 
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A saúde já não é mais campo exclusivo de atuação da medicina, para ela 

concorrem farmacêuticos, biólogos, físicos, engenheiros, psicólogos, 

fisioterapeutas, nutricionistas, pedagogos, filósofos…79 

A noção de “direito à saúde” tem vindo a ser substituído pela noção de “dever” 

para com o próprio organismo, pois entende-se que os danos infligidos ao 

organismo são acumuláveis levando ao esgotamento do capital de saúde 

(Tubiana, 2000, p. 429).  

Contudo, “responsáveis que somos pela saúde e pela aparência do nosso 

corpo, podemos parcialmente transformá-lo por meio de regimes, exercícios, 

drogas ou excessos, e isso porque descobrimos a medida da sua plasticidade” 

(Serres, 2003, p. 32), não esquecemos que “como é evidente, mesmo que 

façamos o máximo para nos mantermos de boa saúde, a doença e a morte 

mantêm-se para além do nosso controlo” (Droit, 2011, p. 64), convictos “que 

ser saudável não significa estar sempre alegre e bem-humorado, mas aprender 

a sentir encanto pela vida” (Cury, 2010, p. 129). 

Para Droit (2011, p. 205) a vida vivida como uma “prescrição” seria 

confortadora de início, mas rapidamente tenderia ao intolerável, 

 

“Seria muito simples, uma receita para viver. Teríamos só de seguir 

as instruções: ingredientes, utensílios, recipientes, temperaturas, 

duração, condimentos … e já está pronto a viver. Como se quer. 

Segundo o modelo experimentado, de acordo com uma indiscutível 

tradição. Seria reconfortante. Pelo menos, ao princípio. Na realidade, 

este enquadramento estrito depressa se tornaria sufocante. E, por 

fim, insuportável”. 

 

Entende-se que cada pessoa é única, com caraterística também únicas (altura, 

número de glóbulos vermelhos…), reconhece-se o papel da componente 

psíquica nas doenças, demonstrado pelos benefícios do efeito placebo, não se 
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 “Não há dúvida de que, na experiência de saúde e doença, se manifesta algo de uma 

problemática geral que não se limita à posição especial da ciência médica no interior da ciência 

natural moderna” (Gadamer, 2006, p. 109). 
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distinguindo, no entanto, ainda quais os doentes em que uma ação sobre o 

psiquismo pode contribuir para a cura (Tubiana, 2000, pp. 279-311). 

A saúde é entendida num duplo sentido, como dever do indivíduo por lhe 

permitir ocupar o seu lugar na sociedade e como dever da sociedade, devendo 

a educação para a saúde constituir-se como preocupação constante da 

formação dos cidadãos (Tubiana, 2000, pp. 365-447). 

Embora se entenda que o homem será sempre mortal, pois a morte resulta do 

esgotamento gradual do capital de saúde, existem preocupações no combate à 

doença e promoção da saúde. 

A sordidez é tida como o inimigo público número um, combatem-se estilos de 

vida tidos como prejudiciais – álcool, tabaco, stress, excessos/desequilíbrios 

alimentares e ausência de exercício físico – e reconhece-se que o aumento da 

esperança de vida acarreta maior vulnerabilidade da população face à doença 

(Tubiana, 2000, pp. 312-446). 

O conceito de saúde e doença é de reconhecida influência do ambiente 

religioso, filosófico, cultural e social, uma vez que os comportamentos e hábitos 

individuais (como alimentação, sono, prática desportiva…) são influenciados 

pelo seu contexto, ou seja o ambiente social, profissional e familiar, que, a par 

com os meios de comunicação social e a educação, desempenham um papel 

essencial na saúde (Tubiana, 2000 pp. 398-436). 

A saúde é vista como categoria subjetiva, não atingível apenas pela perspetiva 

biológica (Bento, 1991b, p. 12), mas estando dependente da época e do lugar, 

dos valores sociais e individuais, das conceções científicas, filosóficas e 

religiosas, ou seja a saúde resulta da conjuntura social, económica, política e 

cultural, não tendo o mesmo significado para todos (Scliar, 2007). 

Saúde para Beckers et al (1986, p. 67) é a “consequência de uma relação, 

flexível, situativamente ajustada e ordenada, entre sujeito e envolvimento, 

(traduzindo) um equilíbrio dinâmico entre as exigências do envolvimento e as 

possibilidades da pessoa” 80 , o que situa a saúde no processo da vida, 
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 A este respeito Gadamer (2006, p. 137) afirma que “Cada vez mais também nós temos 

aprendido que a saúde exige uma harmonia com o meio social e com o ambiente natural. 

Somente a partir disso é permitido a alguém se integrar no ritmo da vida.” 
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configurando-a como uma tarefa quotidiana de conjugação da esfera mental, 

espiritual, social e corporal com a esfera material, social e cultural (Bento, 

1991b, pp. 21-25). 

Muito embora existam definições de doença, não existe um só conceito de 

saúde que a defina inequivocamente, apresentando o seu caráter de processo 

contínuo, afirmando-a como elemento basilar da dimensão sociocultural da vida 

(Bento, 1991a, p. 35).  

Ao longo do tempo as informações sociais e culturais no campo da saúde 

foram tidas como acessórias, contudo é hoje reconhecida a influência do 

universo social e cultural do indivíduo na adoção de comportamentos de 

prevenção ou de risco, bem como no recurso aos próprios serviços de saúde, 

pois a esfera sociocultural do indivíduo fornece-lhe modelos de 

comportamento, ou seja as interpretações e ações são construídas 

culturalmente (Uchôa e Vidal, 1994, pp. 497-504). 

A Organização Mundial de Saúde reconheceu, na sua Primeira Conferência 

Internacional para a Promoção da Saúde (First International Conference on 

Health Promotion, Ottawa, 21 November of 1986), que os fatores com maior 

peso na determinação da saúde dos indivíduos são o seu ambiente económico 

e social, o seu meio físico e as caraterísticas e comportamentos individuais, 

salientando a necessidade de as estratégias e os programas de promoção da 

saúde estarem adaptados às necessidades locais e terem presente as sua 

diversidade política, económica, social e cultural (World Health Organization, 

2009). Sublinhou ainda que os fatores que mais contribuem para a boa ou má 

saúde do indivíduo estão fora do seu controlo. Fatores como o género, a 

educação, a classe social, o meio ambiente, a hereditariedade, o acesso a 

serviços de saúde, a empregabilidade e as condições laborais, o apoio da 

família e amigos e a cultura. 

A hereditariedade ou predisposição do indivíduo podem ter peso na sua 

vulnerabilidade face à doença, mas a sua “forma de vida” é que determinará a 

boa ou má saúde, pois as crenças ou representações que cada um tem de 

saúde serão determinantes na adoção de comportamentos e atitudes que a 
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favorecerão ou prejudicarão, a saúde está dependente da forma como cada um 

a perceciona, a saúde está dependente da cultura. 

A saúde constituiu um fator multifacetado do processo de vida, envolvendo 

tanto fatores biológicos, como sociais e culturais.81 

O conceito de saúde é um conceito pluridimensional (Bento, 2010). A saúde 

não pode ser entendida apenas como a ausência de doença, mas como uma 

condição humana com dimensões físicas, psicológicas e sociais (Gomes, s/d, 

p. 39). Para Siegrist (2000, pp. 100-109) a saúde, tal como a doença, não são 

entidades meramente biológicas, elas incorporam processos psicológicos e 

sociais, é da inter-relação destas três dimensões que surge a compreensão do 

que é saúde ou doença. Miguel Unamuno no seu Sentimento trágico da vida 

(2007, pp. 154-158) comunica que, 

 

“A dor á a substância da vida e a raiz da personalidade, porquanto 

só sofrendo se é pessoa. E é universal, e o que nos une a todos os 

seres é a dor, o sangue universal ou divino que em todos circula. 

Aquilo a que chamamos vontade, que outra coisa é senão dor? (…) 

Se bem que a gente não creia por autoridade, só sabemos que 

temos coração, estômago, pulmões, quando eles nos causam dor, 

nos oprimem, nos angustiam. É a dor física, ou pelo menos o mal-

estar, que nos revela a existência das nossas próprias entranhas. E 

o mesmo se verifica com a dor espiritual, com a angústia, pois só 

nos damos conta de ter alma quando esta nos dói.”82 
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 Para Gadamer (2006, p. 29) a saúde é “(…) bem mais que um fato determinado pelas 

ciências naturais, é também um fato psicológico-moral.” 

82
 Miguel Unamuno (2007, p. 153) entende que só não sofre quem não vive, porque o 

sofrimento é a própria vida – “Aquele que não sofre, e não sofre porque não vive, é esse ens 

realissimum lógico e gelado, é o primum movens, é essa entidade impassível e que, por ser 

impassível, não passa de pura ideia. A categoria não sofre, porém tampouco vive ou existe 

como pessoa. (…) sofrer é sentir a carne da realidade, é sentir a massa e o volume do próprio 

espírito, é tocar-se a si mesmo, é a realidade imediata.” 
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A saúde é expressão da dinâmica das circunstâncias físicas, biológicas, 

sociais, culturais e ambientais peculiares a cada indivíduo ou comunidade; a 

saúde, tal como a doença, é um gradiente de sanidade específico a cada 

indivíduo ou comunidade, de equilíbrio entre os ecossistemas físicos, 

psicológicos, biológicos, sociais, económicos, culturais e topológicos 

(Savastano, 1980, pp. 137-142). 

Então, saúde poderá ser definida (não se esgotando a definição) como a 

condição em que uma pessoa ou grupo de pessoas é capaz de realizar as suas 

aspirações, satisfazer as suas necessidades e mudar ou enfrentar o ambiente. 

A saúde é um recurso de vida diário e não um objetivo de vida; é um conceito 

positivo, enfatizando tanto recursos sociais e pessoais, como aptidões físicas. 

É um estado caraterizado pela integridade anatómica, fisiológica e psicológica, 

pela capacidade de desempenhar funções familiares, profissionais e sociais e 

pela habilidade para lidar com tensões físicas, biológicas, psicológicas ou 

sociais com um sentimento de bem-estar e livre do risco de doença ou morte 

extemporânea. Saúde é um estado de equilíbrio entre o ser humano e o meio 

físico, biológico e social, compatível com a plena atividade funcional (Rey, 

2003). 

 

 

3.4 - Conhecimento 

 

 

                                                                           “Eu sou eu e a minha circunstância. 

                                                                                 Se a não salvo a ela, não me salvo a mim.” 

                                                                                                                                 (Ortega y Gasset) 

 

 

O conceito de conhecimento não é unívoco (Oliveira, 1997, p. 24). Para Platão 

o conhecimento dá-se através dos sentidos e da razão, podendo no primeiro 

caso provocar graves ilusões, uma vez que os dados dos sentidos apenas nos 
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permitem conhecer cópias imperfeitas das Ideias83 , levando-nos a formular 

opiniões (doxa) contraditórias e superficiais sobre a realidade. 

No entanto a experiência sensível é essencial para desencadear o processo de 

conhecimento, pois este ocorre quando nos recordamos imperfeitamente das 

Ideias que a alma contemplou  no Mundo Inteligível84, mas o Mundo da Ideias 

só pode ser intuído através da razão, implicando, desta forma, um 

distanciamento dos nossos dados dos sentidos.85 

Coreth (1988, pp. 82-83) postula que o homem apreende conteúdos, formas e 

sentidos de realidade não apenas visando a sua satisfação instintiva, a sua 

relação com o seu instinto, mas conhece o que vem ao seu encontro, 

porquanto o homem tem a capacidade de se distanciar das coisas e de si 

mesmo, de se superar como ser instintivo, conseguindo um “campo visual mais 

vasto”, dimanante do seu posicionamento mais elevado, conduzindo à 

apreensão objetiva do ser e sentido das coisas. Para Droit (2011, p. 72) apenas 

o exame reflexivo da vida permitirá a modificação de comportamentos, atitudes, 

sentimentos e emoções, porquanto “a mutação, provocada pelo pensamento, 

vai revolucionar a relação com os outros e a relação consigo próprio”. 

Kant, na sua obra “Crítica da razão pura”, defende que existe um laço entre o 

conhecimento intuitivo e o conhecimento lógico. O conhecimento de que fala é 

sensível, intelectual e racional (começa por ser sensível, ascende a intelectual 

e é finalmente racional), o conhecimento não pode ser racional se não 

começou por ser sensível, pois o conhecimento racional tem na sua base a 

                                                           
83

 Platão elabora uma teoria segundo a qual o mundo foi criado por um arquiteto divino, o 

Demiurgo. Este deu forma ao Cosmos, atribuindo a cada coisa uma dada finalidade. A criação 

foi feita com base nas Ideias (modelos, formas) existentes no Mundo Inteligível. São estas 

ideias que proporcionam ao mundo ordem, medida e unidade. 

84
 Este processo é denominado de anamnesis (reminiscência). 

85 O conhecimento implica sempre uma ascensão dialética, mediante a qual vamos subindo na 

hierarquia das ideias, chegando aquelas que englobam todas as outras. No topo da pirâmide, 

Platão coloca a ideia de Bem, seguida de três ideias que a caraterizam: Beleza, Proporção e 

Verdade.  
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intuição sensorial (a intuição está presente no conhecimento intelectual e 

racional).86 

Para Deshaies (1997, p. 124) o conhecimento é menos amplo do que as ideias, 

pois a sua amplitude depende da percepção individual87 do que é e do que não 

é aceitável; o(s) conhecimento(s) intuitivo, racional e sensorial não abrangem 

todas as relações entre as nossas ideias, sendo o último ainda mais restrito do 

que os primeiros, a realidade e as ideias não são estancadas pela 

conhecimento. Coreth (1988, p. 151) comunica que 

 

“(…) no referente a cada conteúdo concreto, ao nosso conhecimento 

está sempre limitado, mas realiza-se sempre no horizonte sem 

limites do ser e, em conformidade com a sua essência, volta-se por 

si mesmo para tudo quanto existe.” 

 

Savater (2010, p. 18) insere o conhecimento nos três níveis diferentes de 

entendimento,  

 

a) a informação que nos apresenta os factos e os mecanismos 

primários do que acontece; 

b) o conhecimento, que reflecte sobre a informação recebida, 

hierarquiza a sua importância significativa e procura princípios 

gerais para a ordenar; 

c) a sabedoria, que liga o conhecimento com as opções vitais ou 

valores que podemos escolher, tentando estabelecer como viver 

melhor de acordo com o que sabemos. 
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 “De acordo com Kant, o que chamamos conhecimento é uma combinação do que a realidade 

nos traz com as formas da nossa sensibilidade e as categorias do nosso entendimento. (…) O 

nosso conhecimento é verdadeiro mas não chega senão até onde lhe permitem as nossas 

faculdades” (Savater, 2010, p. 58). Para Schwanitz (2010, p. 354) “Kant mudou radicalmente a 

nossa compreensão do conhecimento. Quase ninguém acredita, hoje em dia, que o espírito 

reproduz o mundo. Praticamente todas as teorias sérias são construtivistas: nós é que 

construímos a nossa realidade”. 

87
 Kröeber (1993, p. 72) diz-nos que “embora não existam dois homens iguais, todos são iguais 

em capacidade potencial”. 
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Ainda para Savater (2010, pp. 48-53) o conhecimento obtém-se a partir do que 

outros nos disseram, do que estudamos e pela experiência própria, 

constituindo-se o conhecimento verdadeiro (ou a razão) no questionamento e 

inter-relação dos nossos diferentes saberes, ou seja da avaliação dos 

argumentos antes da sua aceitação, sendo esta capacidade (a razão) 

partilhada por todos os seres humanos e baseando-se nela a “nossa 

humanidade partilhada”.88 

Miguel de Unamuno (2007, pp. 141-174) concebe o conhecimento como “algo 

complexo” por nele coexistirem elementos cognitivos, lógicos e/ou racionais 

aliançados a elementos afetivos, sentimentais e/ou irracionais, vai mais longe 

asseverando que o ato de conhecer (e por isso de compreender) é um ato 

“amoroso” que une o conhecedor ao conhecido89, pois “o mais puro deleite do 

homem, segue unido ao acto de aprender, de informar-se, de adquirir 

conhecimento”. 

Para Coreth (1988, p. 197) o conhecimento pessoal, o conhecimento dos 

outros, é a “forma mais profunda, a mais rica, a mais completa e (…) também a 

primeira forma de conhecimento do homem”, permitindo a abertura interior à (a 

uma) realidade.  

Avisados por Guardini (1999, pp. 543-544) que o conhecimento permite ao ser 

humano separar-se da natureza90, resultando este da auto-iluminação do ser a 
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 Leonardo Coimbra (2004, p. 261, Tomo II) postula que as “representações colectivas e as 

representações pessoais, em reciprocidade de acção, realizam o progresso”.  

89
  Unamuno (2007, pp. 21-27) entende que o conhecimento só é entendível quando detentor 

de intento e que a humana indispensabilidade de saber está condicionada à satisfação das 

necessidades de sobrevivência – “Todo o conhecimento tem uma finalidade. Saber por saber, 

por mais que se diga em contrário, não passa de lamentável petição de princípio.”; “A 

curiosidade, o chamado desejo inato de conhecer, só desperta e opera quando satisfeita a 

necessidade de conhecer para viver (…).” 

90
 “(…) caráter do conhecimento humano, que é tal que o entendimento está sujeito à 

necessidade de fazer uma distinção entre a realidade e a possibilidade das coisas. É esse 

caráter do conhecimento humano que determina o lugar do homem no conhecimento geral do 

ser. Uma diferença entre “real” e “possível” não existe nem para os seres abaixo do homem, 

nem para os que estão acima dele. Os seres abaixo do homem estão confinados ao mundo de 
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partir de si mesmo, constituindo-se num ato da pessoa espiritual na sua 

peculiaridade, não ficando o sujeito excluído do mundo, numa ação de mera 

contemplação, no processo de conhecimento, não existe separação 

sujeito/objeto, o conhecimento resulta da realização concreta da totalidade do 

mundo, porquanto o ser humano participa nele ativamente referendando-o ao 

seu tempo, seu espaço e sua história. 

Borges, na sua análise à Metafísica de Aristóteles (s/d, p. 30), atesta que “todo 

o ser vivo dotado de sensações (…) tem, à partida, uma tendência para 

conhecer”, baseando a sua afirmação na declaração de Aristóteles expressa no 

começo da sua Metafísica (s/d, p. 86) – “Todos os homens, por natureza, 

desejam saber”.91  

Para Entralgo (2005, pp. 137-164) o ser humano tem capacidade para 

conhecer a realidade por ser uma animal dotado de logos92, sendo este razão, 

palavra expressiva e palavra comunicativa (o dizer ao outro), para Platão o 

logos 93  comunicativo assume duas formas distintas, o logos dialético que 

                                                                                                                                                                          
suas percepções sensoriais (…) não conseguem formar nenhuma ideia de coisas “possíveis”. 

Por outro lado (…) a mente divina, não conhece a distinção entre realidade e possibilidade. 

Deus é actus puros. Tudo o que concebe é real. (…) o conhecimento humano é por sua 

própria natureza um conhecimento simbólico. É este traço que caracteriza tanto a sua força 

como as suas limitações” (Cassirer, 2005, pp. 95-96). 

91
 Para Aristóteles existem cinco níveis de conhecimento: a sensação, a memória, a 

experiência, a arte e a ciência. Esta estrutura hierárquica do saber permite gradativamente a 

ascensão à sabedoria (filosofia) partindo das formas mais elementares de apreensão do real. 

Os animais são dotados do primeiro nível do conhecimento, mas nem todos possuem memória, 

pelo que os que a possuem são mais inteligentes. O terceiro nível do conhecimento é 

sobretudo privilégio do homem e decorre da memória. O quarto e o quinto nível do 

conhecimento fundam-se na experiência. 

92
 Os gregos chamavam logos ao instrumento supremo do conhecimento intelectual, à 

capacidade humana de atribuir razão à realidade, ou seja de expressar in mente o que as 

coisas têm de racionais (lógicas) (Entralgo, 2005, pp. 138). Para Heidegger (s/d, p. 25) o logos 

num significado muito amplo pode ser traduzido por compreensão do ser, mas num significado 

mais restrito logos é o mesmo que conceito ontológico. 

93
 Segundo Droit (2011, p. 51) “o termo logos, em grego antigo, designa ao mesmo tempo a 

palavra sonora, aquilo que é pronunciado em voz alta, e a razão. As duas estão, para os 

Gregos, indissociavelmente ligadas”. 



89 

mediante razões convincentes força ao conhecimento da verdade e o logos 

mítico que suscita a crença; o logos mítico é o resultado da aceitação de 

verdades que poderiam ser conhecidas, mas que não chegaram a sê-lo, pela 

incapacidade de aceder racionalmente à verdade procurada ou pela 

capacidade de persuasão94 que leva à aceitação tácita do que foi dito.95  

O conhecimento é um fenómeno complexo e multidimensional, 

simultaneamente elétrico, químico, fisiológico, celular, cerebral, mental, 

psicológico, existencial, espiritual, cultural, linguístico, lógico, social e histórico, 

oriundo de uma atividade cognitiva, que determinando uma competência de 

ação, constitui-se no saber que intermedeia ambos os processos (Morin, 1986, 

p. 15). 

Para Jana (1995, pp. 64-65) o conhecimento é a relação intencional do meu 

corpo com o mundo, fundamentado pelo pensamento, constituindo-se em 

poder, eficácia e ação sobre o mundo e sobre os outros, implicando uma opção 

no tempo pois “não é possível “olhar” em todas as direcções, nem numa 

direcção “ver” tudo de uma vez (…) o conhecimento é sempre em perspectiva e 

este perspectivismo é a condição humana de ser e conhecer”. 

O conhecimento exige esforço próprio – controlo pessoal e tomada de posição 

crítica – não se constitui meramente receção passiva, relaciona-se com o 

querer, com a livre decisão de querer saber, existindo uma inter relação 

querer/saber, não se constituindo ambos numa grandeza fechada e com 

sentido em si, não havendo espaço para o saber apenas pelo saber, abrindo-se 

esta relação para lá de si (Coreth, 1988, pp. 61-152). 

                                                           
94

 Para Aristóteles, discípulo de Platão, a palavra humana tem a capacidade de persuadir e 

convencer, por isso ele agregou ao logos dialéctico o logos retórico, o logos que a arte da 

retórica ensina a exercitar (Entralgo, 2005, pp. 164). 

95
 A este respeito Droit, baseando-se em Luciano de Samósata (nascido cerca de 120 d.C. em 

Samósata, Norte da Síria), afirma que “ (…) os homens têm tendência para acreditar não 

importa em quê, desde que os anime a esperança de uma qualquer satisfação. É por isso que 

são ludibriados: sonham mais que tudo em realizar as suas ambições, os seus desejos 

pessoais, os seus sonhos persistentes. Se uma pessoa afirma que pode ajudá-los a concretizar 

as suas aspirações, a evitar as doenças e a infelicidade, estão sempre prontos a acreditar nela. 

Crédulos, vão engolir qualquer história, confiar nas primeiras lérias que lhes aparecer”. 
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Kröeber (1993, p. 66) informa-nos que o conhecimento é uma circunstância 

social (cultural e temporal), dando como exemplo a existência de cem 

Aristóteles nos nossos antepassados que viviam nas cavernas, cujo valor 

intrínseco seria de igual grandeza, mas que como contributo para o progresso 

da ciência seria comparável com o contributo de uma “dúzia de mediocridades 

diligentes no século XX”. 

Quanto mais se conhece algo96, mais nos relacionamos com ele, numa relação 

de verdade (por oposição a uma relação de força), pois o conhecimento 

baseia-se na liberdade, assente na formulação e articulação de conceitos 

(lógica)97, uma vez este exercício da razão nos possibilita a incorporação na 

"coisa" conhecida, não no sentido físico ou psíquico, mas no domínio espiritual 

(Guardini, 1999, pp. 545-546). Assim a "nossa existência98 ocupa agora uma 

outra habitação que nossos conhecimentos expandiram (...)" (Serres, 2003, p. 

96), porquanto o conhecimento “(…) é, por essência, uma relação com aquilo 

que se iguala e engloba, com aquilo cuja alteridade se suspende, com aquilo 

                                                           
96

 Relembrados por Droit (2011, pp. 109-163) das palavras de Sócrates – "Só sei que nada 

sei." - chamando a nossa atenção para os limites do nosso saber, para a tomada de 

consciência da nossa ignorância, somos confrontados com a impossibilidade da totalidade do 

conhecimento - "No domínio dos saberes, o nosso equívoco unilateral fez-nos crer que o 

conhecimento positivo expulsa a ignorância. Esquecemos esta verdade maciça: todo o saber 

aumenta aquilo que não sabemos. (...) sabemos cada vez mais, indiscutivelmente, e é por isso 

que ignoramos de maneira crescente. Os dois vão a par, constantemente. Interminavelmente" 

– mas também incentivados a "nunca deixar de procurar". 

97
 Para Leonardo Coimbra (2004, p. 240, Tomo I) “Todo o conhecimento é um sistema mais ou 

menos coerente de conceitos mais ou menos abstractos” e para Boaventura Sousa Santos 

(2010, p. 15) “Conhecer significa dividir e classificar para depois poder determinar relações 

sistemáticas entre o que se separou”. 

98
 “(…) a realidade originária e fundante, aquilo que está à mão de todos e nos é dado de forma 

imediata e universal, é a nossa própria existência humana, como existência histórica. 

Aclaremos um pouco as palavras: “Exis-tência”. A palavra quer dizer: vivemos para “fora” (ex), 

somos um nó de relação conosco mesmo, com os outros, com a sociedade, com a natureza, 

com o universo e com Deus. Constituir-se como um ser de abertura e de ralação é dizer que 

somos seres que trocam e interagem continuamente com tudo o que se apresenta a eles. Com 

isso crescem e se enriquecem em sua identidade” (Boff, 2009, p. 14). 
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que se torna imanente, porque está à minha medida e à minha escala” 

(Levinas, 2010, p. 45). 

 

 

3.5 - Cultura 

 

 

                                                                            “Mundo é sensu stricto o que nos afecta. E viver 

                                                                              é achar-se cada qual a si mesmo num âmbito 

                                                                                  de temas, de  assuntos que o afectam.” 

                                                                                                                               (Ortega y Gasset) 

 

 

O conceito de cultura não é consensual (Araújo, s/d, p. 30). A cultura relaciona-

se com as mais diversas esferas, une a orgânica com a realidade e transcende 

o quotidiano da vida natural e social, apresenta-se ao indivíduo com uma 

existência própria, uma autonomia (Arcana, 1988, p. 15). 

Cultura é um conjunto de técnicas de adaptação ao meio ambiente e aos 

outros membros do grupo, podendo ser considerada como um instrumento de 

acréscimo, ampliação e compensação das capacidades biológicas humanas 

(Kluckhohn, 2005, pp. 31-39). 

Para Lazzarotto (1974, p. 9) a cultura é definida pelos antropólogos como a 

herança social de uma comunidade. Já para Akindertire (1992) os padrões de 

comportamento de uma sociedade são modelados na cultura dessa própria 

sociedade, porquanto a cultura tipifica a conduta moral, social e normativa. 

Kröeber (1993, pp. 159-161) entende cultura como “aspecto e produto do 

comportamento humano”, como “atributo do comportamento humano”, 

constituindo os valores, parte integrante desta. Ainda, para este autor, a cultura 

tem quatro qualidades: é transmitida e continuada pelo intercondicionamento 

dos zigotos (e não pela hereditariedade), independentemente da sua origem a 

cultura tende ao anonimato e à supra-pessoalidade, observa modelos e 

harmonias de forma, estilo e significado, finalmente, representa valores 
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formulados (ex. costumes) ou sentidos (implícitos, ex. hábitos populares) pela 

sociedade detentora dessa cultura. 

Para Kluckhohn (2005, p. 33-35) a cultura é uma teoria que nos ajuda a 

entender uma infinidade de factos que seriam caóticos ante a ausência dessa 

teoria, a cultura traduz uma forma de pensar, sentir e acreditar, é o 

“conhecimento do grupo armazenado” na memória99, nos escritos e nos objetos 

para “uso futuro”, uma vez que é função da cultura a perpetuação do grupo, a 

satisfação das suas necessidades biológicas e a resposta à necessidade de 

um modo de vida ordenado. 

Contudo cultura pode ser entendida como a estruturação da vida do homem 

como um sistema organizado de símbolos compartilhados, sem os quais a vida 

coletiva seria um caos de ações sem finalidade nem ordem. Considerando 

símbolo qualquer coisa que sirva como veículo para a orientação das relações 

entre os homens: objetos, ações, palavras, gestos... (Stigger, 2000, p. 56). 

A cultura é construída e limitada pelas potencialidades biológicas da espécie 

humana e pelos factores naturais, é na interdependência destes dois fatores 

que se origina a cultura, restringida tanto pela biologia humana, quanto pelas 

leis da natureza 100  (Kluckhohn, 2005, pp. 31-32). Informados por Kröeber 

(1995, p. 74), 

 

“Do facto de a cultura se firmar como faculdade humana específica 

não decorre que esta faculdade, a coisa que é supra-animal no 

homem, seja de determinação social.” 

 

 

                                                           
99

 As culturas não se manifestam exclusivamente nos costumes e nos artefatos – nos factos 

observáveis – elas também se revelam em atitudes básicas e comuns dos membros de um 

mesmo grupo. Selma Angulof postula que “A cultura é o que subsiste quando se esquece tudo 

o que tinha aprendido”. 

100
 As mudanças culturais estão dependentes das circunstâncias históricas, económicas e 

físicas, contudo a história é influenciada pela natureza biológica do homem e pelas situações 

ambientais e a economia é ela própria uma construção cultural. 



93 

O homem apenas é capaz de viver na mediação da natureza para a cultura, 

por ser um ente de natureza cultural necessita de transformar o mundo no 

sentido de um mundo cultural, para se converter num “espaço humano vital” 

(Coreth, 1988, p. 61); carece ainda da natureza uma vez que “ (…) o espírito do 

homem natural, ou primitivo, ainda não cortou o cordão umbilical que o liga à 

Natureza” (Unamuno, 2007, p. 122). 

Podemos afirmar que cultura é tudo aquilo que não é natureza, tudo o que é 

produzido pelo ser humano (Garcia, 2009), ou seja, cultura pode ser 

considerada como a parte do ambiente que o homem criou101  (Kluckhohn, 

2005, p. 28).  

 

 

3.6 - Inter-relação cultura/conhecimento/saúde/desporto (ou o conceito 

individual de saúde) 

 

 

                                   “Todo ponto de vista é vista de um ponto. Para entender como alguém lê, 

                                   é necessário saber como são seus olhos e qual é a sua visão do mundo.” 

                                                                                  (Leonard Boff)  

 

                                                                                             "Cada um vê o que tem no coração." 

                                                                                                                                           (Max Weber) 

 

                                                                                                       

A globalização102 presente em todos os aspetos da nossa vida (económico, 

tecnológico, militar, educativo, cultural, etc.) (Patrício, 2002, pp. 73-75), 
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 Para Serres (2003, pp. 51-53) "A invenção dos primeiros instrumentos fez-nos sair da 

evolução para entrar na cultura. (...) Desde o primeiro instrumento já não possuímos mais o 

mesmo mundo que os animais. Começamos a construção de nossa própria habitação, que 

substitui o mundo ". A cultura, tal como a evolução biológica, não é estável, é um processo. 

Cassirer (2005, p. 371) afiança que “Tomada como um todo, a cultura humana pode ser 

descrita como o processo da progressiva autolibertação do homem”. 

102
 Termo de origem inglesa que remonta ao século XIX, mas que apenas passou a ser 

efectivamente usado nos anos 60 e início dos anos 70. Para Giddens "globalização significa a 
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caraterizada pela crescente homogeneização de usos e costumes e pelo 

entrelaçamento de culturas (Rocha, 2000, p. 57-92), faz com que estejamos 

permanentemente em contacto com a nossa e outras culturas (André, 2006), 

fazendo com que existam zonas de mistura cultural, zonas culturalmente 

híbridas (Rocha, 2000, pp. 57-92). 

Contudo a crescente globalização103 não deve implicar uma uniculturalidade, 

porquanto os indivíduos face à sua e às outras culturas encontram pontos de 

estranheza e familiaridade (André, 2006), nos pontos divergentes e 

convergentes de todas as culturas (Shayegan, 2004, p. 199), devendo apontar 

para a multiculturalidade (Garcia, 2008), onde mais do que tolerar se 

reconheçam as diferenças e diversidades de cada um, uma vez que a palavra 

tolerância encerra em si uma pressuposição de reserva (Moreira, 2009, p. 168).  

A compreensão do outro impõe-nos considerá-lo como alguém cujo mundo se 

conforma de forma diversa do nosso104, não nos obrigando à renúncia das 

nossas crenças e valores, permitindo-nos julgá-lo como base na nossa cultura, 

                                                                                                                                                                          
intensificação das relações sociais à escala mundial que ligam localidades distantes de tal 

maneira que, acontecimentos locais são modelados por eventos que ocorrem a muitos 

milhares de quilómetros de distância e vice-versa", para Boff "globalização (é um) processo 

mundial de homogeneização do modo de produção capitalista, de globalização dos mercados e 

das transacções financeiras, do entrelaçamento das redes de comunicação e do controle 

mundial das imagens e das informações". 

103
 “A globalização é um fenómeno que condiciona e modela s sociedades contemporâneas. 

Aparece não se sabe muito bem de onde e parece chegar a todos os sítios. (…) ela influencia a 

nossa maneira de viver, de um modo que pode não nos ser imediatamente apreensível, mas 

que condiciona fortemente os nossos comportamentos, mais expostos ou mais íntimos. (…) a 

globalização não diz respeito apenas à criação de sistemas em larga escala, mas também à 

transformação de contextos locais, e até pessoais (…) A globalização chegou também à cultura 

e à arte modernas. No cinema, nas artes plásticas, no desporto, na moda e nos restaurantes” 

(Constantino, 2010, p. 24). 

104
 “(…) a biologia tem tornado o racismo indefensável. Não só inexistem raças inferiores: não 

há raças; não há praticamente nenhuma diferenciação racial entre os humanos. (…) A inclusão 

não foi cientificamente descoberta – tem sido dolorosamente imposta. Hoje precisamos dela 

mais do que nunca. Precisamos de uma autoconsciência inclusiva que nos habilita para a paz 

em sociedade de múltiplas culturas e num mundo de múltiplas civilizações” (Fernández-

Armesto, 2007, p. 88). 
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havendo no entanto necessidade de abstração em relação às circunstâncias da 

nossa cultura para não percecionar apenas as normas e princípios diferentes 

(Rocha, 2000, pp. 57-92). Viver lado a lado e/ou em contacto com o outro é 

distinto de o compreender e o aceitar (Shayegan, 2004, p. 200). 

As diferenças culturais existem e são reconhecidas no contacto das culturas 

umas com as outras, sendo de mais difícil negociação do que as diferenças 

económicas ou políticas, contudo a comunicação entre culturas possibilita 

reconhecer e identificar valores transculturais, que embora presentes em cada 

cultura lhes são transversais (Rocha, 2000, pp. 57-92). 

Hodiernamente os poderes unificadores das sociedades e culturas são o poder 

económico e o poder dos meios de comunicação, mas eles não são fator de 

união, são fatores de massificação, não levam à (re)ação contra ou a favor do 

que é/não é correto (Rocha, 2000, pp. 57-92). 

O sentido da globalização105 deve ser o das suas virtudes, anunciadas pelo 

Professor Manuel Patrício (2002, p. 75):  

 

 Fraternidade universal; 

 Partilha universal dos bens; 

 Liberdade co-responsabilizada dos homens;  

 União dos homens potenciadora da sua capacidade de criação. 

 

Muito embora não existam civilizações com histórias completamente 

autónomas e as culturas se entrecruzem (Rocha, 2000, pp. 57-92), o caminho 

a seguir não pode ser tornar toda a humanidade uniforme, porquanto existem 

diferentes contextos culturais, com diferentes níveis de desenvolvimento 

científico, tecnológico e social (Neves, 2008, p. 19).  

Todavia existem bens transculturais, tal como o respeito pela dignidade 

humana, reconhecidos ao longo da história, estando as autoridades compelidas 

a garantir o gozo universal dos direitos respeitantes às necessidades básicas; 

sendo aceite a imposição forçada de regras que visem a satisfação dessas 

                                                           
105

 Termo que designa a crescente transnacionalização das relações económicas, sociais, 

políticas e culturais que ocorrem no mundo, sobretudo nos últimos 30 anos. 
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necessidades numa sociedade, como por exemplo a escolaridade obrigatória e 

os princípios elementares de sanidade (Rocha, 2000, pp. 82-84).  

A globalização transporta valores transculturais que embora independentes dos 

valores da cultura pessoal podem com eles coabitar (Shayegan, 2004, p. 198), 

porque existem valores e direitos que foram reconhecidos e fruto de conquista 

que contribuem para a “ideia comum da humanidade”, cuja não defesa nos 

afasta da ética (Rocha, 2000, pp. 57-92). 

Para que o mundo em que vivemos seja o “jardim” prometido por Göethe: 

 

“Conhecer alguém aqui e ali que pensa e sente como nós, e que 

embora distante, está perto em espírito, eis o que faz da terra um 

jardim habitado.” 

 

A diversidade106 faz parte da vida humana e do mundo em que essa vida se 

desenrola, tendo como certas as palavras de Fernando Pessoa “Deus não tem 

unidade, como a terei eu?”, sendo os únicos absolutos a identidade pessoal 

(Patrício, 2002, p. 80) e o genoma humano (Neves, 2008, p. 149).  

Tanto num caso como no outro não existem dois iguais e constituem-se como 

caraterísticas de cada indivíduo, sendo que ambos sofrem alterações ao longo 

da vida. No caso da identidade pessoal ela vai-se construindo (Patrício, 2002, 

p. 80) – é dinâmica; no caso do genoma humano os cerca de 30.000 genes 

com que nascemos manter-se-ão quase inalterados até à nossa morte (Neves, 

2008, p. 149). 

A identidade pessoal existe enquanto identidade cultural, pois é na cultura que 

a pessoa se objetiva. A cultura é inerente ao homem, a cultura é um 

comportamento humano não genético, o ser humano está geneticamente 

preparado para ter comportamentos não genéticos (comportamentos culturais) 

(Dawkins, 2009), para Fernando Savater:  

                                                           
106

 “Ninguém é igual a ninguém. Todo o ser humano é um estranho ímpar” (Carlos Drummond 

de Andrade). “O nosso maior esforço será feito no sentido de nos tornarmos insubstituíveis (…) 

cada um de nós é único e insubstituível, que não pode outro preencher o vazio por nós deixado 

(…). Cada homem é, com efeito, único e insubstituível; não pode haver outro eu; cada um de 

nós – a nossa alma, não a nossa vida – vale por todo o Universo” (Unamuno, 2007, p. 197). 
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“Ao contrário dos outros seres, animados ou inanimados, nós 

homens podemos inventar e escolher, em parte, nossa forma de 

vida…”.107 

 

A cultura é um sistema de valores vivo e único, cada cultura é gerada pela 

vivência, também ela única, de uma comunidade humana, sendo esta criadora 

da própria comunidade (Patrício, 2002, pp. 81-82).  

Numa mesma cultura coexistem diferentes imagens dela própria, não é uma 

forma uniforme de vida que se estabelece e permanece imutável (Rocha, 2000, 

pp. 57-92)108, os indivíduos não ficam determinados pela sua cultura, podem 

avaliar criticamente os valores e sistemas de significados, transpondo alguma 

(mas não toda) a sua influência, porque como afirmou André Malraux:  

 

“A cultura não se herda, conquista-se.” 

e 

“A cultura, sob todas as formas de arte, de amar e de pensamento, 

durante milénios, capacitou o homem a ser menos escravizado.” 

 

Cada cultura reflete o diálogo contínuo entre a tradição e os níveis de 

pensamento “atuais” e “individuais”, é internamente plural e diferenciada, 

representando um diferente sistema de significados e uma diferente visão da 

vida (Parekh, 1999), pois ela não é fundada em normas e regras rígidas que 

devam ser observadas analogamente por toda a sociedade, a cultura auxilia na 

atribuição de sentido uma vez que os seus valores, crenças e símbolos se 

constituem como marcos da capacidade de entendimento (Silva, 2004, p. 10) 

ou seja cada cultura adequa a tradição que a constitui à sua época (Rocha, 

2000, pp. 57-92), o que nos leva à interrogação e resposta de Pessoa: 

                                                           
107

 A respeito da capacidade humana de “escolher” Cury (2010, p. 27) postula “Felizmente 

podemos ser autores da nossa história e mudar o curso de nossas vidas”. 

108
 A este propósito escreveu Leonardo Coimbra (2004, p. 187, Tomo I) que “a evolução 

humana não é unilateral e rectilínea coexistem na mesma época e na mesma sociedade 

individualidades com a cultura indiferenciada e individualidades onde já se deu a diferenciação 

da cultura”. 
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“Como é por dentro outra pessoa 

Quem é que o saberá sonhar? 

A alma de outrem é outro universo (…)”. 

 

Ora a tradição permite a compreensão das ideias e comportamentos, atuais e 

originários, bem como a capacidade de argumentar e modificar o legado 

tradicional face a novas possibilidades, fazendo renovadas escolhas (Rocha, 

2000, pp. 57-92). 

A nível do conhecimento a cultura traduz-se pelas diferentes interpretações que 

cada indivíduo faz da sua vida, tendo como base os seus valores pessoais e os 

valores universais (Shayegan, 2004, p. 199), pois diferentes contextos 

socioculturais permitem vivências, visões do mundo e formas de viver únicas 

(Rios, 2007, pp. 501-509), uma vez que o passado se constitui como ponto de 

apoio, permitindo a formação de ("novos") juízos de valor (Rocha, 2000, pp. 57-

92). 

Para Bento (2009) “cada um de nós tem a sua verdade, uma verdade 

constituída pela experiência própria”109. Cada pessoa é única e irrepetível, é 

um absoluto existencial, com uma experiência íntima e uma história de vida 

singular que confere ao mundo uma significação nova (Sérgio, 2005, p. 70). 

Assim a saúde depende da forma como cada um a perceciona, a saúde 

depende da cultura, pois são as crenças e representações que cada um tem de 

saúde que determinarão a adoção de comportamentos e atitudes que a 

favorecerão ou prejudicarão, bem como até do que é “ter saúde” (Uchöa e 

Vidal, 1994, pp. 497-504). 

A saúde tem diversos significados para diferentes pessoas, mesmo o próprio 

entendimento pessoal do conceito de saúde vai evoluindo ao longo da vida 

(Carvalho, 2008, p. 195). Savater (2005, p. 107), no seu texto “Paradoxos 

éticos da saúde”, clarifica que há diferenças na visão do indivíduo e na visão da 

sociedade: 

                                                           
109

 “Chamamos verdadeiro a um conceito que concorda com o sistema geral de todos os 

nossos conceitos, verdadeira a uma percepção que não contradiz o sistema das nossas 

percepções; verdade e coerência” (Unamuno, 2007, p. 84). 
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“Para o colectivo, nascimento e morte são o mais importante. Porque 

assinalam o crescimento ou a baixa no grupo, mas na biografia de 

cada qual as coisas talvez não sejam assim.” 

 

Para Silva (2004, p. 9) o que “é” estar doente ou o que “é” ter saúde 

“corresponde a uma visão do mundo, a uma forma de pensar, de sentir e de 

agir que dá sentido à existência individual (…)”. 

Freud salienta que o ego é sempre um ego corpóreo110 e Montaigne apoia-o 

afirmando “ (…) quanto à saúde do corpo, ninguém possui uma experiência 

mais útil do que eu, que a exibo pura, de modo nenhum corrompida ou alterada 

por arte ou teorização”, uma vez que para ele a saúde do nosso corpo é uma 

história de passagem, o eu (“ser”) é uma mutação ou transformação, este em 

constante travessia (Bloom, 2010, pp. 160-161). 

Não se atinge a saúde apenas pela perspetiva biológica, ela está dependente 

da crença individual de que se tem ou não saúde, apoiada na visão do que a 

sociedade entende por ter ou não ter saúde (Morrall, 2009, pp. 48-53).  

Para Jana (1995, p. 121) as vivências culturais inscrevem-se (até certo limite) 

no organismo humano, porquanto o corpo humano não é meramente biológico, 

mas biológico-cultural. 

Do ponto de vista médico a saúde mede-se na distância mais próxima ou mais 

afastada da morte (ou seja do “não funcionamento”), dos índices de 

funcionamento do corpo do indivíduo, contudo para alguns o facto de ser ou 

estar infeliz poderá ser considerado como uma doença constante, porque se 

tem uma saúde triste e melancólica, que embora não acarrete dor física traz 

sofrimento (Tavares, 2008, pp. 78-80). 

A saúde está dependente da época, do lugar, dos valores sociais e individuais, 

sendo diretamente dimanante das conceções científicas, filosóficas e 

religiosas. Advertidos por Fernando Pessoa: 

                                                           
110

 “E eu, o eu pensa, ama e sente, é imediatamente o meu corpo vivo com os estados de 

consciência que ele suporta. É o meu corpo vivo que pensa, ama e sente. Como? Como 

quiserem” (Unamuno, 2007, p. 70). 
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“Todas as cousas que há neste mundo 

Têm uma história (…) 

Qualquer lugar neste mundo tem 

Um onde estar (…)”. 

 

A saúde resulta da conjuntura social, económica, política e cultural, não tendo o 

mesmo significado para todos (Scliar, 2007).  

A saúde é um processo de vida, uma tarefa quotidiana de conjugação da 

esfera mental, social e cultural (Bento, 1991b, p. 23). 

Apesar de ser uma categoria biológica, a saúde não se esgota, nem se define 

apenas biologicamente. A saúde é também categoria cultural, pedagógica e 

filosófica.  

Categoria cultural porque, como já anteriormente dito, a saúde depende dos 

valores, das conceções, do local e da época, depende da cultura; categoria 

pedagógica porque é um processo de aprendizagem contínua, para se obter 

mudança de comportamentos de risco deve-se formar no sentido da adoção de 

hábitos e atitudes saudáveis (Bento, 1991b, pp. 25-26); categoria filosófica111 

porque dimana das conceções filosóficas, para Bento (1998, p. 113) a saúde 

constitui-se “pedra angular de uma filosofia de vida”. 

Da complexidade dos limites e fronteiras que balizam a saúde, transformando-a 

numa categoria subjetiva (Morrall, 2009, p. 67), surge a ausência de um 

conceito de saúde que a explique inequivocamente, até porque, como já 

anteriormente explanado, quem define a saúde é a pessoa, é a forma como 

cada um a sente, a percepciona e a entende que clarifica o que é a saúde. 

As informações sociais e culturais tidas como acessórias no campo da saúde, 

começam hoje a ser reconhecidas, num entendimento que a cultura e a 

sociedade em que o indivíduo se insere influenciam a adoção de 

comportamentos de prevenção ou de risco e até do próprio recurso a cuidados 

de saúde (Uchöa e Vidal, 194, pp. 497-504).  

                                                           
111

 Gadamer no prefácio do seu livro “O mistério da saúde” adverte o leitor que a área da saúde 

é também um problema da filosofia e não apenas um problema da medicina e da fisiologia. 



101 

Os fatores culturais influenciam particularmente a formulação de teorias 

interpretativas da realidade e modelos de atuação (Neves, 2008, p. 19), a 

afiliação cultural e as interacções do indivíduo criam pressão estrutural nas 

crenças e comportamentos do campo da saúde, não devendo a sua 

importância ser descurada (Morrall, 2009, pp. 62-63). 

Deste entendimento poli categórico da saúde a Organização Mundial de Saúde 

foi acrescentando novos dados, numa tentativa não de enunciação de saúde, 

mas do seu enquadramento, à definição de saúde veiculada por si em 1948, 

 

“Estado de completo bem-estar físico, mental e social,  

e não apenas a ausência de enfermidades ou invalidez.” 

 

Em 1986 na I Conferência Internacional de Promoção de Saúde (The Ottawa 

Charter for Health Promotion, 2009), realizada em Novembro, na cidade de 

Ottawa, a Organização Mundial de Saúde reconheceu que os fatores que 

podem ser favorecedores ou prejudiciais à saúde são:  

 

 Políticos; 

 Económicos; 

 Ambientais; 

 Biológicos; 

 Sociais; 

 Culturais;  

 Comportamentais. 

 

Tendo já anteriormente reconhecido que mais do que o “direito à saúde” as 

pessoas têm “direito às condições que contribuem para a sua saúde” 

(Declaration of Alma-Ata, 2009), na mesma Conferência (I Conferência 

Internacional de Promoção de Saúde) a Organização Mundial de Saúde 

salientou a importância da existência sólida de condições e recursos 
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fundamentais para a saúde. Os pré-requisitos para a saúde112 apontados pela 

Organização Mundial de Saúde corporizam-se: 

 

 Paz; 

 Abrigo (habitação);  

 Educação; 

 Alimentação; 

 Rendimento; 

 Ecossistema estável; 

 Recursos sustentáveis; 

 Justiça social; 

 Equidade.113 

 

Muito embora as escolhas sejam pessoais, elas sofrem influência do meio ou 

contexto em que o indivíduo se insere, tornando as suas opções de 

comportamento face à saúde em atitudes saudáveis ou nocivas (Tendais, 

2008, p. 84).  

Para a obtenção de saúde devem ser criadas condições a ela favoráveis a 

nível político, económico, social, ambiental, biológico e cultural, assegurando a 

igualdade de oportunidades para que todos possam alcançar a saúde114 (Buss, 

s/d). 

                                                           
112

 A saúde, bem como a doença são afetadas por fatores externos ao indivíduo, fatores que 

incluem o ambiente natural, físico e socioeconómico, porquanto interferem na vida individual ao 

nível biológico, psicológico e social. As desigualdades sociais são tidas como fator essencial de 

saúde ou de doença, não se registando apenas entre países, mas também dentro do mesmo 

país, agravando-se particularmente a desigualdade no seu interior (Silva, 2004, pp. 57-58). 

113
 “A saúde não pode ser entendida e tratada como uma variável de natureza exclusivamente 

biológica. Elementos sociais, ambientais, culturais, políticos e económicos condicionam a 

situação sanitária e têm de ser consideradas para se abordar e compreender a questão. Cuidar 

da saúde significa também reduzir a desigualdade social. Dar condições de vida humanizada a 

quem as não tem. (…) A injustiça e desigualdades sociais fazem mal à saúde” (Constantino, 

2010, pp. 21-39). 

114 A respeito da influência das desigualdades sociais na obtenção de saúde Serres (2003, p. 

35) afirma: “(…) a injustiça social priva os mais pobres dos benefícios concernentes à dor e à 
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A saúde deve ser promovida e protegida, sendo tarefa tanto do indivíduo como 

da sociedade115, cabendo prioritariamente à pessoa saudável a promoção das 

condições de saúde e prevenção de doenças, pois o indivíduo ao zelar pela 

sua saúde, adotando atitudes de prevenção da doença, contribui para o bem-

estar coletivo. 

O corpo constitui apenas um dos aspetos do todo que constitui a pessoa116, da 

interação dos fatores biológicos, psicológicos, políticos, económicos, sociais e 

culturais resulta a saúde ou a doença, devendo estes fatores ser tidos em 

consideração na altura de ponderar os determinantes da saúde e os 

tratamentos da doença (Ballester, 1997, pp. 47-63). 

Cada indivíduo tem uma representação cognitiva da sua saúde e da saúde dos 

outros, as crenças e emoções individuais podem ser mais determinantes nas 

doenças do que o processo fisiológico, são as representações pessoais de 

saúde que conduzem ao envolvimento em atividades sociais e físicas (Bennett, 

2000, p. 107). 

                                                                                                                                                                          
morte a ponto de um abismo sempre separar os mortais dolorosos dos raros eleitos que se 

lançam na busca da imortalidade. (…) A distância entre deuses e homens, tal como a 

mensuravam os antigos gregos, por exemplo, substituiu seu arcaísmo pela moderna diferença 

de classes (…)”; Giddens (1997, p. 124) afiança que: “People in wealthier sectors of society 

tend to have superior diets and better access to medical care, and they are more likely to 

advantage of that access. Working conditions also directly affect health. Those who work in 

offices or in domestic settings are at less risk of injury or exposure to hazardous materials. (…) 

Jake Najman has recently surveyed the evidence linking health to economic inequalities.” 

115
 “(…) o Homo universalis vê crescer sua responsabilidade para com a morte e a saúde e 

responde cada vez mais por si e pelo mundo.” (Serres, 2003, p. 37). 

116
 Apesar da veracidade desta afirmação Gadamer (2006, pp. 78-80) chama a nossa atenção 

para “(…) a absoluta indissolubilidade entre corpo e vida. (…) talvez Aristóteles ainda tenha 

razão até aos dias atuais, quando afirma que a alma não é outra coisa senão a vitalidade do 

corpo (…). (…) a doença, esse fator de perturbação de alguma coisa que quase não 

percebemos quando da sua imperturbabilidade, mas torna presente ao extremo nossa 

corporeidade”, acrescentando (p. 174) “”A alma” não é uma parte, mas o todo do corpóreo ser-

aí humano no mundo mais uma vez. Aristóteles sabia-o. A alma é a vitalidade do corpo.” 
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A diversidade de identidades de ordem histórica, cultural, económica, social e 

religiosa deve ser considerada na tentativa de encontrar respostas para os 

problemas de saúde, ou outros, que se nos apresentem (Neves, 2008, p. 107).  

Como cada pessoa é única e irrepetível, autónoma e livre117 na tomada de 

decisão acerca de si própria, devem ser criadas condições que favoreçam a 

sua autonomia e liberdade, exige-se informação (Neves, 2008, p. 87) e 

conhecimento, exige-se educação.118 

Persuadidos por Comenius que “o Homem é tudo porque é capaz de tornar-se 

tudo”, demanda ao Homem a mais vigorosa condição de valorização, reclama 

educação (Rosário, 1996, pp. 482-483), porquanto o objetivo da educação, 

fazendo fé nas palavras de Platão, “é a virtude e o desejo de converter-se num 

bom cidadão”, devendo o educador zelar para que se diferencie o bem do mal, 

sendo a sua primeira função, de acordo com Maria Montessori, “cuidar que ela 

(a criança) não confunda o bem com a passividade e o mal com a actividade”. 

Para que a educação, nas palavras de Henry Peter, faça “com que as pessoas 

sejam fáceis de guiar, mas difíceis de arrastar, fáceis de governar, mas 

                                                           
117

 “Dizemos que actuamos livremente quando o acto por nós realizado é acompanhado de um 

sentimento geral de acordo e plenitude, quando nos parece que a nossa actividade se 

distendeu na direcção de uma persistente contracção prévia. Objectivamente dizemos livre o 

acto que nos parece a expressão íntegra e perfeita do carácter do agente. Eis uma primeira 

condição da liberdade – o carácter” (Leonardo Coimbra, 2004, Tomo I, p. 127). “Propor a 

alguém que seja outrem, que se faça outro, é como que propor-lhe que deixe de existir 

pessoalmente. (…) Uma enfermidade é, sob certo aspecto, uma dissociação orgânica; é um 

órgão, um elemento qualquer do corpo vivo que se revela, que rompe a sinergia vital e tende 

para um fim distinto daquele para quem conspiram os outros elementos com ele coordenados “ 

(Unamuno, 2007, p. 17). 

118
 Peter Morrall aponta como condições sociais que influenciam de forma decisiva a saúde dos 

indivíduos: a educação, o (tipo de) trabalho, a (adequada) alimentação, as condições de 

habitabilidade e o acesso a cuidados de saúde de qualidade. 
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impossíveis de escravizar”119, devemos seguir o ensinamento de Séneca, “a 

educação exige os maiores cuidados, porque influi sobre toda a vida”.120 

 

 

3.7 – O desporto como categoria ontológica 

 

 

                                                                 “Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas 

                                                                 usadas, que já tem a forma do nosso corpo e esquecer 

                                                                          os nossos caminhos, que nos levam sempre 

                                                                         aos mesmos lugares. É o tempo da travessia: 

                                                                          e, se não ousarmos fazê-la, teremos ficado,  

                                                                           para sempre ,à margem de nós mesmos.” 

                                                                                                                         (Fernando Pessoa)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Ser e agir121 cruzam-se na dimensão pessoal do ser122 humano, na dimensão 

ontológica da pessoa enquanto ser (Renaudi, 2008, pp. 165-294). 

                                                           
119

 “ (…) só os princípios postos livremente, pela sua criação ou pelo consentimento voluntário 

e consciente, podem dirigir sem escravizar” (Leonardo Coimbra, 2004, Tomo II, p. 395). 

120
 “Assim a educação é a máxima força de progresso e renovação”. Leonardo Coimbra (2004, 

pp. 128-130) entende que o pensamento é o criador da liberdade. Para ele “A verdadeira 

educação deve ter em vista a criação do carácter, pelo acordo de todas as faculdades. Deve 

criar pensadores e não eruditos, cérebros instrumentos de conhecimento e não cérebros 

depósitos de erudição. (…) Educar é dar ao presente toda a força, toda a grandeza, toda a 

dolorida experiência do passado, num beijo e num sorriso, simplesmente, amorosamente, 

devotamente inclinados para o futuro que se anuncia”. 

Para Nahas, Barros e Assis (2010, p. 231) “As doenças e agravos do mundo contemporâneo 

refletem as condições e os estilos de vida das populações. Vivemos em uma era de transições 

e contradições. Há as doenças da miséria, da subnutrição e da falta de saneamento; e há as 

doenças decorrentes do comportamento, do nosso jeito de viver. Ainda que para as doenças 

da miséria concorram muito mais fatores económicos e políticos, para ambos contribuem a 

educação e o acesso às oportunidades para escolhas na vida das pessoas”. 

121
 Para Aristóteles (na sua Metafísica, pp. 12-18) “todos os significados do ser se referem a 

algo que possui unidade. (…) o ser necessário, o ser enquanto ser, será a substância, o centro 

unificador dos diversos significados deste conceito”, decorrendo o movimento do (interior do) 

ser (não pressupõe o “não-ser”), possibilitando a passagem do ser em potência ao ser em acto. 



106 

Emmanuel Levinas (2001, p. 14) declara que a ontologia se cumpre na tensão 

(própria) em que cada pessoa assume a sua condição, por oposição ao triunfo 

humano sobre ela, afirmando que o homem (todo) é ontologia. 

Para Patrício (1993, pp. 140-260) “ser pessoa é não ser em abstracto, mas sê-

lo em concreto e único de uma situação (…) uma pessoa, distinta de qualquer 

outra (uma vez que o) ser da pessoa funda todos os seus actos”, porquanto 

estes são da sua origem e juntamente com os comportamentos realizam os 

objetivos do ser. Miguel Unamuno (2007, p. 16) ajuíza que, 

 

“(…) o que define o homem, o que o faz um homem, um certo 

homem e não outro, aquele que vive e não aquele que não existe, é 

um princípio de unidade e um princípio de continuidade. Em primeiro 

lugar, um principio de unidade no espaço, mercê do corpo, e, depois, 

na acção e na vontade. (…) E, em certo sentido, um homem é tanto 

mais homem quanto mais unitária for a sua actividade.” 

 

No modo de agir, no comportamento ativo e na atitude em relação a tudo o que 

exerce influência sobre o homem é que se revela a sua essência123  – “A 

essência do homem se manifesta no seu modo de agir (…)” (Coreth, 1988, p. 

20). 

Ortega y Gasset (1987, p. 37) informa que a utilidade não cria, esgota e 

paralisa (é o que acontece com o trabalho), já a atividade originária e criadora é 

vital, assim, para este autor “viver é, decerto, tratar com o mundo, dirigir-se-lhe, 

                                                                                                                                                                          
Aristóteles refere Parménides para quem o ser “fora do Ser, o Não-Ser não é (…)” (Metafísica, 

p. 99). 

122
 Para Miriam Mine (Universidade Federal do Pará) o particípio ativo do verbo ser é ente, 

aquele que tem entidade, aquele que é. Ente é alguém com capacidade para exercer a ação. 

123
 “Num sentido geral, pode entender-se por “essência” “o que” uma coisa é; quer dizer a 

“quididade” ou o ser assim”; “A essência só alcança o seu desenvolvimento da consciência na 

actuação da própria liberdade, na realização das possibilidades humanas (…); “O que o 

homem é por essência tem ele próprio de o realizar, de o desenvolver” (Coreth, 1988, pp. 158-

195). Para Heidegger, na sua obra “Ser e Tempo”, o corpo explicado “cientificamente” pelas 

ciências da natureza não serve para demonstrar a essência do homem. 
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actuar nele, ocupar-se dele (…) (Sendo) a vida propriamente dita só a de cariz 

desportivo, a outra é, relativamente mecanização e mera funcionalidade”.124 

O desporto constitui-se como meio para a saúde na sua abertura ao 

possível125, à realização e concretização da pessoa (Sérgio, 1991, p. 69), na 

passagem da aparência à essência, no encontro do bem, do belo, do sentido e 

no respeito inalienável pela pessoa humana (Sérgio, 2003, pp. 18-20). 

Para Coreth (1988, p. 23) o homem “se realiza no horizonte do ser, 

experimenta-se sob a exigência do incondicional (…) o homem só se pode 

compreender a si próprio a partir da relação transcendente ao ser incondicional 

e infinito (…)”. 

O desporto como promotor e possibilitador da transcendência126 corporiza-se 

como indispensabilidade vital, uma vez que, nas palavras de Heidegger (no seu 

livro “O que é a metafísica”) “o ser não se revela senão na transcendência da 

realidade humana”. O desporto produz a “incitação”127 anunciada por Gasset 

(1987, p. 7), o efeito desproporcional que enriquece e exubera a possibilidade. 

                                                           
124

 Para Leonardo Coimbra (2004, Tomo I, p. 109) “(…) a vida é acção, é luta (…)”. Camus 

(1989, p. 54) informa-nos que “(…) não creio que por amar a ação me foi preciso desaprender 

a pensar. Ao contrário posso perfeitamente definir aquilo em que acredito. Porque acredito com 

força e vejo-o com uma visão clara e precisa.” 

125
 “(…) vive o homem desfasado do presente, projetado em possibilidades de ser, 

questionando à sua luz o sentido e validade de si mesmo e da realidade em torno. Interpelado 

pela transcendência mais do que pela imanência, pelo possível mais do que pelo efetivo, ele é 

o animal do sonho, o poeta visionário, incansável perscrutador do mistério, o pioneiro, que só 

sente o coração bater, quando, no limite de si mesmo, se aventura mais longe, acrescentado à 

saga dos heróis.” (Blanc, 2011, pp. 108-109). 

126
 O homem é simultaneamente animal transcendens e animal inconclusum, porquanto o seu 

ser tem uma estrutura essencialmente aberta, dimanante da inconclusão das suas ações e de 

si mesmo. Para Coreth (1988, p. 230) “A transcendência é um elemento essencial da 

Existência humana”. “Escrevi algures “o homem é uma audácia e um esforço”” (Coimbra, 2004, 

Tomo I, p. 184). “A transcendência é um dado antropológico. Define nosso ser essencial. 

Ninguém possui ou detém o monopólio da transcendência. Ela é dada a todos, todos se 

realizam nela e todos a revelam” (Boff, 2009, p. 17). 

127
 Para Ortega y Gasset “causa” e “incitação” são diferentes, a primeira produz um efeito 

proporcional, a segunda um efeito desproporcional. 
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É esta abertura ao possível, à transcendência128, que o desporto se estabelece 

como agente humanizador 129  do humano, por corporizar um “processo de 

ultrapassagem, na abertura do ser, que é o modo como o próprio ser é; este 

projectou a essência do homem, como um lance, no “cuidado” de si. Projectado 

desta maneira, o homem está postado “na abertura do ser”” (Heidegger, 1987, 

p. 79). 

O desporto constitui-se como um domínio cultural, cujos objetivos não sendo 

estritamente existenciais 130  ou de sobrevivência, possibilitam ao homem a 

procura da realização do seu sentido 131 , a procura da sua formação 132 

humana133 (Bento, 2004b, p. 73). Constantino (2010, p. 10) rememora que por 

vezes, 

 

                                                           
128

 Heidegger (s/d, p.37) informa-nos que “transcendência significa ultrapassagem. 

Transcendente (que transcende) é o que realiza a ultrapassagem, persiste na acção de 

ultrapassar. Enquanto acontecer, o ultrapassar é próprio de um ente (…) A transcendência (…) 

significa o que é próprio do estar-aí humano (…)”. 

129
 Para Heidegger (1987, p. 41) des-humano é o homem situado fora da sua essência, porque 

a humanidade do homem repousa na sua essência. 

130
 Serres (2003, p. 120) informa que “Etimologicamente, os termos êxtase e existência 

designam ambos um afastamento do equilíbrio; eles se libertam portanto da necessidade”. 

131
 Para Savater (2010, p. 97) o homem tem “a possibilidade de concluir em si próprio a obra 

divina, autocriando-se”. 

132
 Formação para capacitar a diferenciação, distinção e qualificação das coisas e factos; 

formação para adquirir novas formas ao longo da vida, garantindo a reciprocidade com o 

mundo; formação para a responsabilidade, solidariedade e liberdade (capacidade de escolha e 

aceitação – compreensão - das consequências dessa escolha). 

133
 “”Só os animais é que nascem quase prontos para a vida adulta”, assinala Frei Bento 

Domingues. “São precisos 60 anos e não 9 meses para fazer um homem”, observou André 

Malraux (1901-1976). Nove meses somente são bastantes para fazer um animal. Nascemos 

prematuros e demasiado pequenos, com uma invalidez originária, a pedir o suporte e a 

ocupação de toda uma larga panóplia de próteses para ser colmatada. Nascemos para nos 

“formarmos”, revestirmos de “formas” acrescentadas e superiores às originais. Nascemos para 

a Humanidade. Ou seja, a nossa natureza biologicamente humana carece ser confirmada por 

um segundo nascimento, pelo contágio social e cultural com os outros” (Bento, 2012, p. 263). 
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“Esquece-se que o desporto não surgiu a mando da biologia dos 

músculos, ossos e articulações, mas sim como parte do projecto 

cultural de civilização e humanização humana.” 

 

Para Johan Huizinga no seu livro “Homo Ludens”134 o jogo é um fenómeno 

cultural fixado na tradição e preservado na memória radicando-se nele todo o 

processo de humanização do homem, constituindo-se como categoria primária 

da vida, sendo inato ao ser humano. Huizinga (1992, p. 14) define jogo como 

 

“(…) uma actividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de 

certos e determinados limites de tempo e de espaço, segundo regras 

livremente consentidas, mas absolutamente obrigatórias, dotado de 

um fim em si mesmo, acompanhado de um sentimento de tensão e 

de alegria 135  e de uma consciência de ser diferente da ‘vida 

quotidiana.’” 

 

A pessoa não nasce “pessoa”, torna-se “pessoa”, humaniza-se através do uso 

de objetos culturais136; o desporto é um fenómeno cultural que cria no homem 

formas de agir e de valorar. Para Patrício (1997, p. 27), 

                                                           
134

 Harold Bloom no seu “Cânone Ocidental. Os grandes livros e os escritores essenciais de 

todos os tempos” (2011, p. 140) apelida o “Homo ludens” de Huizinga de “penetrante livro”. Já 

José Mattoso (2012, p. 95) informa que “(…) me seduziu tanto a leitura do Homo Ludens 

(1930) de Huizinga. Além de me ensinar um ror de coisas sobre as fascinantes ramificações do 

jogo e do comportamento lúdico desde a Antiguidade até ao século xx, mostrou-me, à 

evidência, a sua importante função como inspiradora dos aspetos mais originais das atividades 

criativas, desde o ritual até ao direito, da filosofia à poesia e à arte em geral, das práticas 

coletivas destinadas a consolidar as estruturas sociais até à produção da cultura sob as formas 

mais inesperadas”. 

135
 A respeito do sentimento de alegria, da capacidade do ser humano em sentir prazer com os 

seus atos, Coimbra (2004, p. 172) afiança que “(…) o prazer é um derivado da acção, que só 

por ela tem sentido e só por ela existe. Não é o prazer que determina a acção, mas a acção 

que determina o prazer. O prazer é uma consequência da acção (…). É, pois, impossível um 

eu de prazer, se esse eu não é essencialmente e primeiramente o eu da acção”. 

136
 “O indivíduo nasce da comunidade e cresce nela de forma humana” (Coreth, 1988, p. 60). 

Para Cury (2010, p. 26) “Ninguém se constrói sozinho. Somos construídos pela carga genética, 
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“A pessoa é: a) uma consciência racional de si; b) uma consciência 

racional do outro; c) uma consciência racional de si-para-o-outro; d) 

uma consciência racional de o-outro-para-si; e) uma consciência 

racional de si com o outro e do outro consigo, ou seja, uma 

consciência do nós; f) uma consciência-de-si e do-nós-no-mundo. 

Em toda a sua complexidade, essa consciência constata e julga: é 

constatativa e avaliativa, constatativa e judicativa, limita-se a ver e 

julgar em termos de valor. Por isso se vê a si e aos outros, se julga a 

si e julga os outros. E descobre em si e nos outros a possibilidade do 

aperfeiçoamento até ao limite ideal da perfeição.”  

 

O desporto não constitui um fim em si mesmo, constitui um meio de 

desenvolvimento individual e social (Feio, 1990, p. 54), porquanto o 

aperfeiçoamento do indivíduo se reflete num aperfeiçoamento da sociedade 

(Leal, 1990, p. 130), não apenas na sua vertente utilitária de socialização, 

inclusão, reintegração, reabilitação, educação… mas na sua vertente de 

humanização (Bento, 2004b, pp. 72-73), de (per)formação137 do homem, pois o 

desporto vai mais além da recreação/fruição, cumpre objetivos educativos, 

sociais, filosóficos, culturais, estéticos, éticos e morais (Bento, 2010). 

O desporto tem um caráter humanista 138 , porque portador de vocação 

transformadora, desperta no homem (praticante) comportamentos éticos, 

                                                                                                                                                                          
pelo sistema social, pelo ambiente educacional e pela actuação do eu”. Serres vai mais longe 

(2003, pp. 176-248) e afirma que “Sem comunicação, sem vida. Sem comunicação, não existe 

a sociedade. (…) Sem comunicação não existe o eu. (…) Sem os outros, esse pobre ego se 

esvazia. (…) A relação precede toda a existência”. A este mesmo respeito Leonardo Coimbra 

(2004, Tomo II, p. 224) postula que “Não há pessoas sem pessoas, isto é sem sociedade”. 

137
 “(…) nós nunca estamos feitos de uma vez por todas. (…) Nascemos inteiros. Mas não 

estamos prontos” (Boff, 2009, p. 15). 

138
 Para Patrício (1997, pp. 46-50) a interpretação de Heidegger sobre “A doutrina de Platão 

sobre a verdade” constitui uma doutrina sobre a formação do homem à escala individual e à 

escala da humanidade, tradutora de uma visão da condição humana e do seu processo – plena 

realização a nível de inteleção, de expressão e de ação – ancorada numa filosofia da 

educação, assente em conceitos fundamentais como: caverna, imagem, ideia, aparência, 
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estéticos, sociais…, o desporto tem potencialidade transformadora, criadora e 

reconstrutora, porquanto a educação do homem integra a atividade física, 

enquanto expressão cultural, elevando-a ao nível de processo educativo (Feio, 

s/d, pp. 31-43).  

O desporto constitui-se como meio de formação humanística139, na medida em 

que as suas regras e leis se firmam em princípios éticos, fundamentando 

moralmente as formas de conduta dos seus praticantes e membros, assente 

num imperativo categórico moral de humanização do homem140, ou seja o 

homem considerado como um fim e não como um meio, o homem no seu valor 

absoluto de “pessoa”. 

A tarefa do Homem é a sua contínua, por isso infindável, auto-realização como 

humano141 – a sua humanização (Leal, 1990, p. 127). Savater (2005, p. 27) 

anuncia que “o que todo o ente quer (…) é preservar no seu ser e aumentar ao 

máximo a sua perfeição e eficácia”. 

O desporto, integrante das expressões culturais humanas (e a par com elas), 

eleva a natureza do homem, edifica a sua humanidade, transfigura o homem 

em Homem racional, técnico, artístico, virtuoso, ético, estético e excelente 

(Bento e Bento, 2010, p. 15).  

                                                                                                                                                                          
realidade, sombra, luz, paideia (formação), apaideusia (não-formação), alêtheia (verdade), 

liberdade, idéa (ideia), verdadeira libertação, constância da libertação, agathón (bem), ortótês 

(exactidão), sofia, filosofia, divino e humanismo. 

139
 “(…) a “humanidade” é uma disposição moral natural para a solidariedade para com os 

nossos semelhantes. Pois nada diz que exista apenas uma maneira de se ser humano. Nem 

que esta seja a melhor. Não há nenhuma superioridade a reivindicar, mas uma singularidade” 

(Droit, 2011, p. 215). 

140
 “Procede de maneira que trates a humanidade, tanto na tua pessoa como na pessoa de 

todos os outros, sempre ao mesmo tempo como fim e nunca como puro meio” – Immanuel Kant 

in “Fundamentação da Metafísica dos Costumes”. 

141
 “Não sabemos o que significa ser humano – mas temos uma percepção de como é pela 

nossa experiência: significa sofrer, perceber o sofrimento e sentir tristeza, desgraça, culpa e 

dor – e conhecer a bondade, o amor, a alegria e a paz, só porque também experimentamos a 

perda dessas condições, a sua ausência e o oposto delas” (Fernández-Armesto, 2007, p. 155). 



112 

Se o homem, como afirma Heidegger (em “Ser e tempo”) é “ser-no-mundo”142 

ele é-o corporeamente, é a experiência do corpo que lhe dá a existência143 

(Jana, 1985, pp. 57-58). Recordados por Coimbra (2004, p. 249) que “o homem 

vive no presente pelo seu corpo, no passado pelas obras do espírito, no futuro 

pela liberdade de espírito, excedente das reacções”. 

O corpo possibilita a consciência da própria existência, o “ser-para-si”, 

consciência essa que apenas acontece na relação do eu com o outro, uma vez 

que para Moreira (Bento e Moreira, 2012, p. 157) “o ser humano é existência e 

esta se explicita na forma relacional. Só há sentido no humano a partir da 

convivência”. Coreth (1988, pp. 60-200) referindo-se à relação do “eu” com o 

“outro”144 adverte que apenas realizamos o nosso ser na transcendência do “eu 

próprio” em busca do “outro”, porquanto o homem somente alcança o seu 

absoluto desenvolvimento na relação pessoal, 

 

“Só em relação com o outro, no sair em direcção ao outro e no 

assumir do outro em nós próprios, isto é, na supressão da alteridade 

do outro, até se tornar o conteúdo do nosso próprio mundo 

cognoscivo, é que conseguimos a realização e o enriquecimento do 

nosso ser pessoal.” 145 

                                                           
142

 Avisados por Savater (2010, pp. 117-139) “Não basta ao homem fazer parte da realidade: 

precisa além disso de saber que está num mundo”, “O homem habita no mundo. Habitar não é 

o mesmo que estar incluído no repertório de seres que existem no mundo, não é apenas estar 

dentro do mundo (…). Habitar o mundo é actuar no mundo”. 

143
 O corpo diz que “eu existo” e também “que eu sou”. Para Entralgo (2003, p. 380) “O corpo é 

o ser do homem e, por sê-lo, o agente, o actor e de certo modo o autor de tudo aquilo que no 

mundo e dentro de si próprio o homem é e faz”. Moreira (Bento e Moreira, 2012, pp. 139-141) 

informa “eu sou o meu corpo e assim o ser, a realidade ontológica, coincide com a realidade 

corpórea. (…) O corpo expressa a unidade do ser humano, a sua existência, a qual é 

concretizada pela motricidade e pela corporeidade. (…) Somos corpos  que habitamos o 

espaço e o tempo, existencializando-nos através do movimento”. 

144
 “(…) o ser humano é um ser em si e, ao mesmo tempo, um ser para o outro e que se abre à 

totalidade. Esta é a condition humaine básico” (Boff, 2009, p. 40). 

145
 Para Bento (Bento e Moreira, 2012, p. 80) “A alteridade é a pedra basilar do desporto. Este 

é essencialmente uma instituição dependente do Outro. Sem o Outro, ele não existiria, tal 
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Para Loia (2006, p. XLVI), refletindo acerca do pensamento de Giovanni Pico 

Della Mirandola (1463-1496),  

 

“(…) o homem (…) é portador de uma natureza indefinida que 

necessita de ser concretizada, isto é, realizada de acordo com a sua 

essência. Neste sentido, o homem é livre e responsável perante a 

vida que tem e a vida que quer ter, visto que esta é obra sua.”146 

 

O “espírito desportivo” liberta.147 Liberta148 porque disciplina e democratiza, faz 

um apelo à superação149, à perfectibilidade, à correção do erro, ao respeito 

                                                                                                                                                                          
como não existiria a vida, a sociedade e o mundo. Logo o Outro é um valor, uma entidade 

valiosa e portadora de alta cotação, digna portanto de apreço, consideração e respeito”. 

“Abertura e relação são (…) constitutivos formais e transcendentais da pessoa, o homem só se 

realiza quando, saindo de si numa inteira disponibilidade, se transcende, completa e aperfeiçoa 

através de pessoas distintas, que o reclamam e solicitam, para poderem ser afirmadas e 

promovidas ao seu valor único.” (Blanc, 2011, p. 115). 

146
 Garcia, Marinho e Sousa (2012, p. 268) atestam que Mirandola, no seu “Discurso sobre a 

dignidade do homem”, “(…) apresenta-nos um homem que se distingue como ser de natureza 

ontologicamente indeterminada, como artífice de si mesmo. O homem detém a possibilidade de 

ser tudo, condenado que está à liberdade e à responsabilidade ética de ser feitor do seu 

destino”. Camus (1989, p. 40) documenta que “A crença no sentido da vida compreende 

sempre uma escala de valores, uma escolha, preferências”. 

147
 “A liberdade nasceu como um privilégio e assim permaneceu desde então. A liberdade 

divide e separa. Separa os melhores do resto. Obtém o seu atractivo a partir da diferença: a 

sua presença ou ausência reflecte, marca e cimenta o contraste entre o alto e o baixo, o bom e 

o mau, o cobiçado e o repugnante” (Zygmunt Bauman). 

“A liberdade é um dos mais preciosos bens que o céu deu aos homens. Nada a iguala, nem os 

tesouros que a terra encerra no seu seio, nem os que o mar guarda nos seus abismos. Pela 

liberdade, tanto quanto pela honra, pode e deve aventurar-se a nossa vida” (Miguel de 

Cervantes). 

148
 “A essa possibilidade de fazer ou não fazer, de dar o sim ou o não a certos actos que 

dependem de mim, é que podemos chamar liberdade” (Savater, 2010, pp. 143-144).  

“Ser livre, nesta altura, é ser uma pessoa” (Coimbra, 2004, p. 224). 

“Se não é criador da sua própria existência, encontrando-se já lançado no ser e a ser, tem o 

homem, porém, pela inteligência e pala vontade, o poder de cooperar na feitura de si mesmo, 
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pelo adversário (“outro”), ao diálogo, à tolerância; o desporto conduz à “boa 

educação” essencial à liberdade 150  (Feio, 1990, pp. 50-55). No desporto 

desenvolve-se a identidade e a responsabilidade, no respeito (refletido) pelas 

regras, pelos outros e pelas diferenças e no reconhecimento (valorização) da 

vida que é consagrada (Bento, 2004b, p. 106). 

O desporto capacita para ter voz, forma para a tolerância e rejeição do 

fanatismo e relativismo, forma para a cidadania, pois civiliza a conduta 

corporal, ética e moral em relação a nós e aos outros. Avisados por Freire (s/d, 

p. 80),  

 

“A democracia que, antes de ser forma política, é forma de vida, se 

caracteriza sobretudo por forte dose de transitividade de consciência 

no comportamento do homem. Transitividade que não nasce e nem 

se desenvolve a não ser dentro de certas condições em que o 

homem seja lançado ao debate, ao exame dos seus problemas e 

dos problemas comuns. Em que o homem participe.” 

 

Porquanto o homem é sujeito, por oposição a objeto151 que se fecha em si 

mesmo e se subtrai ao seu diferente, ele tem a sua humanidade indeterminada, 

                                                                                                                                                                          
na elaboração da sua própria ontogénese, escolhendo-se e determinando-se através da 

iniciativa da liberdade.” (Blanc, 2011, p. 109). 

149
 Para Martin Heidegger (s/d, pp. 43-107) a transcendência é inerente ao “ser-no-mundo” e 

deve ser atribuída ao “estar-aí” humano, porquanto o mundo não sendo ente constitui-se 

naquilo “a partir do qual o estar-aí se dá a entender (…)” e o “estar-aí” implica sempre um 

exceder(-se) pois ele radica as “possibilidades de si mesmo”. 

150
 Para Entralgo (2003, p. 191) o processo de decisão funda-se na ideia de si mesmo, na 

vocação pessoal e na liberdade. A liberdade para Heidegger é a capacidade de transcendência 

intrínseca ao homem, permitindo-lhe a construção de si mesmo. Fernández-Armesto (2007, p. 

152) informa que “(…) não há determinismo, o homem é livre, o homem é liberdade”. 

151
 Para Paulo Freire (s/d, pp. 57-64) é “vocação natural da pessoa – (…) ser sujeito e não 

objecto (…) cuja destinação não é coisificar-se, mas humanizar-se”, importando ajudar o 

homem a “ajudar-se”, a torná-lo agente (sujeito) da si próprio, colocá-lo numa postura crítica e 

consciente perante a sua vida. Mafalda Blanc (2011, p. 110) que a pessoa não é “(…) coisa ou 

substância, mas uma atividade vivida de permanente autocriação e incessante renovação; 
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apenas a podendo “receber” de outros homens (de outros seres humanos) 

numa comunicação auto-confirmatória com os seus semelhantes (Savater, 

2005, p. 30) e dissemelhantes.152 Gilson (2008, p. XXX), acerca do Discurso do 

Método de René Descartes, postula, 

 

“Cada um de nós é uma pessoa separada das outras e cujos 

interesses são, por consequência, distintos dos do resto do universo, 

e, contudo, como esta pessoa separada não pode subsistir sozinha, 

deve sempre subordinar os seus interesses aos interesses legítimos 

do todo de que faz parte.” 

 

No desporto há lugar para todos, há respeito pela diferença, pela pluralidade153, 

há, nas palavras de Savater (2005, p. 51),  

 

“(…) tolerância perante as diferentes formas de procurar a 

excelência a partir da autonomia pessoal (reconhecendo) que essa 

autonomia é um valor social, mas também moral, contra o qual não 

se podem tolerar atentados.”  

 

                                                                                                                                                                          
porque a sua autoconstrução é um ato criador de síntese, uma conquista e realização de si no 

interior do indivíduo natural.” 

“De facto, é impossível compreender como é que as coisas agem sobre mim (que sou um ser 

livre). Compreendo apenas como é que as coisas agem umas sobre as outras. Mas, na medida 

em que sou livre (e sou-o, dado que me elevo acima da conexão entre as coisas e pergunto 

como é que esta conexão se tornou possível), não sou nenhuma coisa, nenhum objecto. Vivo 

num mundo que é totalmente próprio, sou um ser que existe (…). Em mim só pode haver acção 

e actividade (…) não pode haver em mim qualquer passividade (…)” (Schelling, 2001, p. 47). 

152
 “O homem não pode encontrar a si mesmo, não pode tomar consciência de sua 

individualidade, a não ser através do meio da vida social. Para ele, porém, esse meio significa 

mais que uma força externa determinante. O homem, como os animais, submete-se às regras 

da sociedade, mas, além disso, tem uma participação ativa na criação e um poder ativo de 

mudança das formas de vida social” (Cassirer, 2005, p. 363). 

153
 “Todo o pensamento que renuncia à unidade exalta a diversidade. E a diversidade é o lugar 

da arte” (Camus, 1989, p. 72). 
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O outro só é outro porque é para si e o seu ser é para mim, ou seja, somos um 

para o outro, mas para o sermos termos que nos dar a conhecer, temos que 

nos mostrar, abrir à perspetiva do para o outro e do outro sobre mim, porquanto 

não existe verdadeiramente homem interior, o homem é no mundo (“ser no 

mundo”), é nele que se conhece (Merleau-Ponty, 1999, pp. 6-9). 

A pessoa só o é pela sua ação e diferenciação com as coisas e os outros154, é 

nesta relação de diálogo com o outro, na abertura ao outro155, que o homem 

chega a ser homem, que a pessoa atinge a sua humanidade156 (Jana, 1995, 

pp. 94-142). 

Para Dante (1265-1321) “ninguém age sem que manifeste o seu eu latente”, 

porque avisados por Arendt (2001, pp. 39-74) a ação157 , exclusiva do ser 

humano, está dependente da presença de outros, é na esfera pública que ela 

se concretiza, em última análise a ausência de outros traduzir-se-ia pela 

inexistência da pessoa, uma vez que ela estaria privada de se dar a conhecer. 

Savater (2010, p. 195) clarifica que o conhecimento que temos de nós próprios 

depende do reconhecimento dos nossos semelhantes, 

 

                                                           
154

 Maria José Varandas (2009, p. 63) afirma que “(…) todo o ser vivo comporta esta dimensão 

ontológica de ter um-mundo que se forma e evolui na abertura e na essencial determinação de 

ser-com o outro, desde os patamares mais elementares até aos mais complexos (homem)”. 

155
 A abertura não significa nem procura de consenso, nem anulação de diferenças. 

156
 A humanidade do homem apenas se atinge na relação com o outro, uma vez que ela não se 

encontra apenas na própria pessoa, mas também (e principalmente) fora dele. A humanidade é 

realizada através das relações humanas de facto, das relações humanas reais. Para Savater 

(2010, p. 191) “ninguém chega a tornar-se humano se está só: tornamo-nos humanos uns com 

os outros. A nossa humanidade foi-nos contagiada: é uma doença mortal que nunca teríamos 

desenvolvido se não fosse a proximidade dos nossos semelhantes”. 

157
 Hannah Arendt designa como atividades humanas fundamentais o labor, o trabalho e a 

ação. O labor corresponde ao processo biológico do ser humano, corresponde à vida, mas um 

ser que “laborasse” sozinho não seria humano. O trabalho gera um ambiente “artificial” 

(diferente do natural), o homem que trabalhasse e fabricasse sozinho também não seria 

humano, seria um Deus. A ação é a atividade que se exerce entre seres humanos, é ela que os 

humaniza, todos somos seres humanos, mas todos somos diferentes, não existem, nem 

existirão, duas pessoas iguais. 
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“Ninguém chegaria à humanidade se outros não lhe contagiassem a 

sua, já que tornar-se humano nunca é coisa de um só mas tarefa de 

vários. Mas, uma vez humanos, a pior tortura seria que já ninguém 

nos reconhecesse como tais … nem sequer para nos aborrecer com 

as suas censuras!” 

 

Certificados por Leibniz que “os actos fazem as pessoas”158 e advertidos por 

Fernando Pessoa  

 

“Agir, eis a inteligência verdadeira.159 Serei o que quiser. Mas tenho 

que querer o que for. O êxito está em ter êxito, e não em ter 

condições de êxito. Condições de palácio tem qualquer terra larga, 

mas onde está o palácio se não o fizerem ali?” 

 

apreendemos que a capacidade de agir 160  abre o ser ao inesperado, ao 

improvável, interrompe a automaticidade da vida, interfere com o processo 

biológico, embora o homem esteja condenado à finitude, não é essa a sua 

tarefa, o seu labor é “começar”, é iniciar algo novo – “a acção é, de facto, a 

única faculdade milagrosa que o homem possui (…)” (Arendt, 2001, pp. 226-

299). 

                                                           
158

 “A inércia é um artifício, porque “nós devemos nitidamente reconhecer antes de tudo que 

esse estado passivo dos corpos é uma abstracção, directamente contrária à sua verdadeira 

constituição” (Coimbra, 2004, p. 67). 

159
 Para Camus (1989, p. 41), reconhecendo que emprega propositadamente o vocabulário 

desportivo, “Bater todos os records é antes de tudo, e unicamente, estar diante do mundo com 

a maior constância possível.” 

160
 “A verdade é que existe uma diferença entre o que simplesmente me acontece (…), o que 

faço sem me dar conta e sem querer (…), o que faço sem me dar conta mas segundo uma 

rotina adquirida voluntariamente (…) e o que faço apercebendo-me e querendo (…). Parece 

que a palavra acção é uma palavra que apenas convém à última destas possibilidades (…) 

chamo acção a um acto voluntário” (Savater, 2010, p. 141). “Aberto ao seu porvir, ele (o 

homem) existe transcendendo-se e à factualidade circundante, no modo da possibilidade e da 

liberdade. Sabendo-se mortal, é compelido à urgência de se escolher, elegendo uma 

finalidade que signifique o viver e o agir.” (Blanc, 2011, p. 58). 
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É na capacidade humana de sermos responsáveis pelo nosso destino, pela 

nossa história, na capacidade da intencionalidade dos nossos atos161, esta 

predisposição para alcançar o mais além faz com que o homem viva projetado 

no futuro.162 Avisados por Leonardo Coimbra (2004, p. 118), 

 

“Mas que maior orgulho para o homem, confiante no seu grande 

destino cósmico, que subir acima da escabrosa montanha dos seus 

instintos e daí, senhor da terra e da vida, alar-se pelo céu da Ideia e 

sublime, divino gritar à terra mísera: “Eu sou o Criador; por mim 

brilharão, no céu escuro e frio, as grandes sentenças morais, por 

mim a harmonia das esferas será a palavra de Deus; porque eu 

soube ir além da contingência do meu egoísmo e, em vez de me 

debruçar sobre o passado morto, fazer em mim a eclosão do Futuro 

que gerei com as minhas dores, reguei com o meu pranto, fecundei 

com os meus sonhos!” 

 

A projeção para um tempo e uma realidade diferente da atual radica 

ontologicamente o ser do homem, a abertura do ser ao futuro163, à passagem 

da insatisfação para a satisfação, do que se tem para o que se quer ter, não se 

limita ao imediato164, ao instantâneo (Jana, 1995, pp. 89-92).165 

                                                           
161

 Heidegger (s/d, p. 31) chama transcendência a esta “intencionalidade do ato”, esta pré-

antecipação do resultado e posterior concretização da ação visando-o, para ele “a 

intencionalidade dos comportamentos humanos só é possível sobre o fundamento da 

transcendência”. 

162
 “A saudade do futuro” no dizer de Fernando Pessoa. 

163
 Bloom (2011, p. 204), analisando a obra de Samuel Johnson, afirma que o ser humano é 

incapaz de viver apenas no tempo presente (recorda ou antecipa), citando para o efeito 

Nietzsche: “ (…) o desejo de ser diferente, o desejo de estar noutro lugar (…)”. Para Mafalda 

Blanc (2011, p. 96) “(…) só na atitude volitiva e existencial, querendo e esforçando-se por 

realizar o seu próprio a-ser como poder-ser, que a consciência se descobre como um ato 

orientado para o futuro, um impulso para diante, uma transcendência em suma, polarizada, 

pela dimensão utópica da esperança para a realização de possibilidades inéditas de vida.” 

164
 Embora a percepção do “eu mesmo” me remeta para o “agora”, uma vez que o meu corpo 

ocupa um espaço (“aqui”) e é temporal (“agora”) o “eu” não fica determinado apenas ao 

presente, ele está sempre aberto à possibilidade. Para Entralgo (2003, p. 322) “sou corpo 
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Para Levinas (1906-1995) a intencionalidade constitui “essencialmente o acto 

de emprestar sentido” e se, segundo Sartre (1905-1980) “o homem não é mais 

do que ele a si mesmo se faz”, então o homem ao fazer-se é dador de sentido 

ao mundo, porquanto o sentido do ser se revela na sua ação166 (Sérgio, 2005, 

pp. 18-19). 

O movimento, o exercício desportivo, implica intencionalidade e 

transcendência167, ser é agir (é na ação que o ser se faz168) e o atuar é 

justificado pela transcendência, porquanto a ação pela transcendência é a 

invocação ontológica do ser (Sérgio, 2005, pp. 23-53). 

Ora o desporto é o meio pelo qual o ser se transcende, porque ele é na sua 

génese transcendência e superação, é a abertura à possibilidade, ao “há-de 

ser”, é a esperança em novos possíveis169.  

Nas palavras de Lenk (1989): 

 

                                                                                                                                                                          
vivente e pensante, homem de carne e osso, e precisamente por sê-lo vivo e penso a partir do 

meu aqui e agora. (…) tenho um corpo, o meu, pertencente sem dúvida ao meu ser (…)”. Para 

Entralgo o homem é o seu corpo e não a união de um organismo físico e uma alma espiritual. 

165
 “O vivo, aquilo que é absolutamente instável, o absolutamente individual, é, rigorosamente 

falando, ininteligível. (…) E não há nada que seja o mesmo em dois momentos consecutivos do 

seu ser” (Unamuno, 2007, p. 74). 

166
 O ato é o gesto mais qualquer coisa, é a intencionalidade da vontade e da liberdade do ser. 

Ernest Hemingway escreveu: “Nunca confunda movimento com acção”. Serres (2003, p. 45) 

esclarece que “Sem dúvida, a vida nasceu desse afastamento, situado acima do inerte (…). A 

ginástica, o esporte, (…) o treinamento em resumo, recuperam, literalmente, esse ato 

fundamental”. 

167
 “A transcendência nos permite estar para além deles. Ela mantém viva em nós o princípio 

da esperança, aquele motor que permanentemente nos projeta paisagens diferentes, mundos 

ainda não concretizados, sonhos e utopias que abrem o horizonte da vida na direção do futuro” 

(Boff, 2009, p. 47). 

168
 “Acaba sempre chegando um tempo em que é preciso escolher entre a contemplação e a 

ação. Chama-se isto tornar-se homem. (…) Se escolho a ação, não pense que a contemplação 

me seja como uma terra desconhecida. Mas ela não me pode dar tudo (…)” (Camus, 1989, p. 

55). 

169
 “Como o homem seria desgraçado se não tivesse o dom maravilhoso de imaginar, de 

fantasiar, de sonhar” (Miguel Torga). 
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“O desporto não é um complemento da vida, é antes um fenómeno 

essencial das propriedades da existência… O desporto desvenda a 

existência humana básica, oferece uma chance de realizar a 

existência pessoal.” 

 

Avisados por Savater (2010, p. 273), 

 

“O ser humano, quando constata a sua presença na vida, exalta-se. 

E essa constatação exaltada é o que constitui a alegria. A alegria170 

afirma e assume a vida face à morte, face ao desespero. A alegria 

não celebra os conteúdos concretos da vida, frequentemente 

atrozes, mas a própria vida porque não é a morte, porque não é o 

não, mas o sim, porque é tudo face ao nada. Mas a alegria não é 

puro êxtase, mas actividade e vai ainda mais além: luta contra o mal-

estar desesperado da morte que nos contagia de medo, de avidez e 

de ódio.” 

 

O desporto corporiza-se como meio para a saúde, uma vez que ambos são 

condição do ser, o desporto, a ação voluntária e intencional é ontológica, a sua 

ausência contaria a essência do ser, traz-lhe desumanização, conduz à sua 

não realização, leva à “doença” (à enfermidade). 

                                                           
170

 José Mattoso (2012, p. 98) informa, reportando-se à Suma Teológica de São Tomás de 

Aquino, que “(…) a atividade lúdica é necessária ao pleno exercício da vida humana. Constituiu 

uma fonte de “re-creação”, ou seja, de reparação do espírito desgastado pelo esforço, cansado 

pelo trabalho ou oprimindo pelo dever. O jogo diz ele ainda, mesmo o jogo corporal, traz 

agilidade e o desembaraço que mostram a vitalidade do homem total. A tristeza atrofia, ao 

passo que o brincar traz a alegria e a boa disposição”. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Tarefas descritiva e interpretativa 
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                                                                                        “Entre a interpretação e a explicação  

                                                                                           não existem limites perfeitos, 

                                                                                    mas apenas uma diferenciação gradual. 

                                                                                Porque a compreensão é uma tarefa infinita.” 

                                                                                                                                    (Wilhelm Dilthey) 

 

 

4.1- Tarefa descritiva 

 

 

                                                         “Não é a intenção que valida um acto mas o seu resultado.” 

                                                                                                                   (Nicolau Maquiavel) 

 

 

4.1.1 – Categorias do presente estudo 

 

 

                                                       “Não prever é já lamentar.” 

                                                                                                                  (Leonardo da Vinci) 

 

                                                       “Categorias são formas de ser, características da existência.” 

                                                                                                                          (Karl Marx)     

 

Aristóteles, na sua obra “Categorias”, nomeia de “substâncias primeiras” os 

indivíduos (os seres) e de “substâncias segundas” as suas espécies e géneros, 

uma vez que a existência das segundas está subordinada à existência das 

primeiras, porquanto a relação de predicação compreende subordinação 

ontológica. 

Para Aristóteles as categorias são “predicados”, é a elas que todas as coisas e 

indivíduos pertencem e se predicam, ou seja assistem na significação da 

inerência das particularidades dessa substância.  
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Somente as coisas que se predicam (ou são ditas) ontologicamente de um 

sujeito constituem a sua essência, pois nem todas as denominações que se 

predicam de um sujeito o definem, porquanto, por vezes, apenas o quantificam, 

qualificam e relacionam (Santos, 1995, pp. 75-76). 

É da resposta à pergunta “o que é …?” (a saúde, o desporto, a relação 

desporto/saúde) que se obtém a definição precisa da coisa perguntada, porque 

esta pergunta pode ser colocada relativamente a distintos géneros de 

realidades. 

 

 

4.1.1.1 – Categorias de saúde171: 

 

 sA – Adequação ao ambiente – mudar/enfrentar o ambiente (Rey, 2003; 

Beckers et al, Tendais, 2008). 

 sB – Recurso de vida diário – tarefa quotidiana de conjugação da esfera 

mental, espiritual, social, corporal, cultural (Bento, 1991; Rey, 2003). 

 sC – Crenças e representações de saúde (Uchöa e Vidal, 1994; 

Carvalho, 2008; Morral, 2009; Scliar, 2007; Bento, 2009); formas de 

viver únicas (Rios, 2007; Savater; Adam, 1994). 

 sD – Realizar aspirações (Buss, s/d); educação (Adam, 1994; Rocha, 

2000; OMS, 2009); compreensão face a novas possibilidades (Rocha, 

2000); divertir/distrair (Adam, 1994); comunicar com o outro (Adam, 

1994). 

 sE – Satisfazer necessidades (Buss, s/d; Rocha, 2000); paz, abrigo, 

alimentação, justiça, rendimento, equidade (OMS, 2009); 

cuidado/limpeza (Adam, 1994); independência (Adam, 1994). 

 sF – Integridade anatómica, fisiológica e psicológica; lidar com tensões 

físicas, biológicas, psicológicas ou sociais (Rey, 2003; Tavares, 2008); 

evitar perigos (Adam, 1994). 

                                                           
171

 Os códigos das categorias de saúde foram atribuídos da seguinte maneira: “s” para saúde e 

“A” a “G” como forma de enumeração (e distinção). 
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 sG – Plena atividade funcional; capacidade de desempenho de funções 

familiares, profissionais e sociais (Rey, 2003); funções biológicas – 

comer, beber, repousar, respirar (Adam, 1994); mover/boa postura – 

deslocar, vestir, despir (Adam, 1994). 

 

 

4.1.1.2 – Categorias de desporto172: 

 

 dA – Prática de atividade dominantemente física – elementos motores: 

deslocamentos, saltos, lutas, lançamentos (Garcia, 2007). 

 dB – Comportamento corporal marcado por regras e convenções 

culturais; antropológico, axiológico e estético (Bento e Bento, 2010; 

Sérgio, 1991, 2003 e 2008; Beresford, 1994). 

 dC – Relacionamento com o outro – trato inter-humano (Carta Europeia 

do Desporto, 2007; Bento e Bento, 2010; Sérgio, 1991, 2003). 

 dD – Relacionamento consigo mesmo; sentido de vida (Bento e Bento, 

2010; Sérgio, 2003; Lenk, 1989); elementos humanos – lúdico, 

rendimento, superação (Garcia, 2007; Sérgio, 1991, 2003 e 2008; Bento, 

1991 e 2004; Savater, 2005; Carta Europeia do Desporto, 2007). 

 

 

4.1.1.3 – Categorias da relação desporto/saúde173: 

 

 rA – Desporto inibidor de saúde – as consequências negativas, 

felizmente em menor número que as positivas, encontrando-se contudo 

na literatura evidência de algumas: lesões músculo-esqueléticas, morte 

súbita, infeções cardiorrespiratórias, excesso de treino conducente a 

                                                           
172

 Os códigos das categorias de desporto foram atribuídos da seguinte maneira: “d” para 

desporto e “A” a “D” como forma de enumeração (e distinção). 

173
 Os códigos das categorias da relação desporto/saúde foram atribuídos da seguinte maneira: 

“r” para relação e “A” a “B” como forma de enumeração (e distinção). 
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obsessão e dependência, esgotamento e anorexia induzida pela prática 

de exercício. 

 rB - Desporto promotor de saúde. 

 

4.1.1.3.1 – Subcategorias da relação desporto/saúde174: 

 

Categoria rB 

 rB1 - Benefícios a nível físico, somático, endócrino e imunitário – 

redução do peso corporal; compensação de insuficiência de movimento; 

redução do risco de doenças; “antibiótico” (Mota, 2004; Costa, 1991; 

Borms, 1991; Carvalho, 2001; Barata, 1997, 2003; Horta e Barata, 1995; 

ACSM, 1998, 2003; Bouchard et al, 1994; Bañuelos, 1996; Patel, Press, 

Meeske, Calle e Bernstein, 2003; Slattery, Caan, Benson e Murtaugh, 

2003); 

 rB2 - Benefícios a nível social – diminuição absentismo laboral; aumento 

da quantidade e qualidade de produção; diminuição da procura de 

serviços médicos; socialização (Mota 2004; OMS, 2002 – “Move for 

Health”; ACSM, 2003; Barata, 2003); 

 rB3 - Benefícios a nível psicológico – prevenção e reabilitação psíquica 

(Costa, 1991; Mota, 2004; ACSM, 1999 e 2003; Bañuelos, 1996; Barata, 

2003; Berger e McInman, 1993; Biddle, 1993; Brown e Blanton, 2002; 

Csikszentmihalyi, 2002; Horta e Barata, 1995); 

 rB4 - Benefícios a nível pessoal – auto expressão/recreação, 

entretenimento, alegria, felicidade, superação de barreiras/riscos, 

alteração do estilo e sentido de vida (Costa, 1991; Bento, 1991). 

 

 

 

                                                           
174

 Os códigos das subcategorias da relação desporto/saúde foram atribuídos da seguinte 

maneira: “rB” por serem subcategorias da categoria “rB” e “1” a “4” como forma de enumeração 

(e distinção). 
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4.1.2 – Unidades de registo, contexto e enumeração das categorias e 

subcategorias em estudo 

 

 

                                                                                                       “Se bastasse amar, 

                                                                                             as coisas seriam muito simples.” 

                                                                                                                (Camus) 

 

 

As unidades de registo são palavras, termos e expressões desocultadores da 

presença de determinada categoria, constituindo-se na fração do conteúdo tida 

como unidade base. No trabalho aqui manifestado as unidades de registo 

constituem-se nos vocábulos e enunciações apresentados nas entrevistas (alvo 

de transcrição e análise), que se (pré)assumiam como expectáveis. 

As unidades de contexto constituem a dimensão em que as unidades de 

registo são empregadas, permitindo a sua compreensão. No presente trabalho 

as palavras, termos e expressões serão analisadas face à sua inscrição em 

contexto determinado e tendo em conta o âmbito da totalidade da entrevista. 

No trabalho aqui apresentado as unidades de enumeração não foram 

ponderadas quanto à sua frequência, mas quanto à confirmação da presença 

ou da ausência das categorias pré determinadas, bem como da manifestação 

da(s) “nova(s)” categoria(s). 

 

 

4.1.2.1 – Categorias de saúde 

 

Categoria sA – Adequação ao ambiente. 

A unidade de registo desta categoria reporta as manifestações em que a saúde 

figura sob a forma de capacidade quotidiana para enfrentar o ambiente e, até 

alterá-lo. 
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Categoria sB – Recurso de vida diário. 

Relativamente a esta categoria a unidade de registo corporiza-se na referência 

à saúde como uma tarefa diária de conjugação da esfera mental, espiritual, 

social, corporal e cultural, ou seja de ligação dos planos humanos necessários 

à existência humana. 

 

Categoria sC – Crenças e representações de saúde. 

 Nesta categoria a unidade de registo é constituída pelas manifestações que 

apresentam os meios e formas individuais (pessoais) de alcance da saúde, 

bem como pelas referências a atitudes e comportamentos individuais visando a 

promoção da saúde. 

 

Categoria sD – Realizar aspirações. 

A unidade de registo desta categoria manifesta-se na alusão a aprendizagens 

(formais e informais) no âmbito da promoção da saúde, compreende as 

revelações de novas escolhas concernentes a comportamentos e atitudes 

visando a melhoria e manutenção da saúde; arroga-se na manifestação de 

necessidade de diversão e distração para a manutenção e promoção da saúde 

individual; constituiu-se na alusão à necessidade de relacionamento com o 

outro visando uma melhor condição de sanidade (o “sentir-se bem”). 

 

Categoria sE – Satisfazer necessidades. 

Relativamente a esta categoria a unidade de registo corporizou-se nas 

manifestações de saúde relacionadas a condições de paz, habitação, nutrição, 

justiça, equidade e provento; arrogou-se na revelação da saúde associada a 

condições de higiene, salubridade e cuidado; constituiu-se nas demonstrações 

de saúde articuladas com a capacidade de autonomia. 

 

Categoria sF – Integridade anatómica, fisiológica e psicológica. 

A unidade de registo desta categoria constituiu-se na manifestação da saúde 

como a habilidade para lidar com as pressões físicas, biológicas, anímicas e/ou 



129 

sociais, corporizou-se nas declarações de saúde relacionadas com a aptidão 

para evitar riscos. 

 

Categoria sG – Capacidade de desempenho de funções. 

Nesta categoria a unidade de registo arrogou-se na declaração da saúde como 

a capacidade para a funcionalidade quotidiana plena; constituiu-se nas 

exibições de saúde articuladas com a aptidão para nutrir-se, beber, repousar e 

respirar: corporizou-se nas revelações de saúde relacionadas com a faculdade 

para se deslocar e movimentar. 

 

 

4.1.2.2 – Categorias de desporto 

 

Categoria dA – Prática de atividade dominantemente física. 

A unidade de registo destacada para esta categoria foi a menção dos 

conteúdos referentes às atividades que comportem elementos motores, 

deslocamentos, saltos, lançamentos e/ou lutas. 

 

Categoria dB – Comportamento corporal marcado por regras e convenções 

culturais. 

Para esta categoria a unidade de registo assumiu-se nas alusões ao desporto 

como possibilitador de vivências e aquisição de valores ou como parte 

integrante da existência (história) humana, constituiu-se nas ligações do 

desporto com a aquisição de benefícios estéticos, quer corporais, quer 

intelectuais. 

 

Categoria dC – Relacionamento com o outro. 

A unidade de registo desta categoria é amoldada pelas afirmações do desporto 

como meio de partilha e ligação com o outro, como meio de relação inter-

humana. 
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Categoria dD – Relacionamento consigo mesmo. 

Para esta categoria a unidade de registo é alinhada nas menções do desporto 

como meio para a realização da existência pessoal, como parte integrante das 

escolhas e vivências quotidianas do indivíduo, bem como pelas alusões do 

desporto como proporcionador de oportunidades lúdicas, bem como de 

rendimento e superação dos limites individuais. 

 

 

4.1.2.3 – Categorias da relação desporto/saúde 

 

Categoria rA – Desporto inibidor de saúde. 

A unidade de registo desta categoria é constituída pelas revelações da 

associação da prática desportiva a uma situação de risco ou de potenciação de 

fragilidade da saúde.  

 

Categoria rB – Desporto promotor de saúde. 

A unidade de registo desta categoria é estabelecida pelas manifestações da 

associação da prática desportiva com benefícios a nível da saúde. 

 

 

4.1.2.4 - Subcategorias da relação desporto/saúde 

 

Subcategoria rB1 – Benefícios a nível físico, somático, endócrino e imunitário. 

A unidade de registo desta subcategoria abrange todas as expressões que 

mencionem o desporto como meio promotor (compensador e/ou preventivo) de 

um benefício físico, somático, endócrino e imunitário. 

 

Subcategoria rB2 – Benefícios a nível social. 

Nesta subcategoria a unidade de registo teve como fundamento as ligações da 

prática desportiva à diminuição do absentismo laboral e/ou melhoria da 

atividade laboral, a uma diminuição da procura de serviços saúde (médicos, 

terapêuticos, farmacológicos). 
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Subcategoria rB3 – Benefícios a nível psicológico. 

A unidade de registo desta subcategoria é referente a todas as expressões que 

manifestem o desporto como potenciador/promotor de “saúde mental”, que 

atribuam ao desporto a capacidade (possibilidade) de prevenir e melhorar 

esfera anímica. 

 

Subcategoria rB4 – Benefícios a nível pessoal. 

Relativamente a esta subcategoria foram consideradas como unidade de 

registo as manifestações que considerem o desporto como meio de satisfação 

de necessidades pessoais e de potenciação das capacidades individuais, 

podendo constituir-se como uma “filosofia de vida”. 

 

Para melhor compreender quais os objetivos que pretendíamos alcançar com 

cada uma das questões e legitimar a estruturação do guião de entrevista 

recorremos à elaboração de um quadro (Quadro 1), por nos permitir uma mais 

fácil visualização. 

 

Quadro 1: Quadro resumo justificativo da estruturação do guião da entrevista. 

 

Categorias Questões Objetivos 

Saúde 

1 – O que é para si ter saúde? 

2 – Quando tem saúde como se sente, 
o que faz? 

3 – Quando não tem saúde o que não 
faz ou não se sente capaz para fazer? 

4 – O que faz ou pensa ser possível 
fazer para se ter saúde? 

Entender o(s) significado(s) e 
a(s) crença(s) que cada pessoa 
tem de saúde. 

Percecionar quais as limitações 
que a falta de saúde acarreta. 

 Perceber quais os fatores a que 
as pessoas atribuem maior peso 
na concorrência para a saúde. 

Desporto 

1 – O que é para si desporto? 

2 – Pratica alguma atividade desportiva 
com regularidade? 

3 – Porque pratica? (ou) Porque não 
pratica? 

4 – Na sua opinião pensa que a prática 
de atividade desportiva é importante? 
Porquê? 

Apreender o(s) significado(s) e 
o(s) sentido(s) que cada pessoa 
tem de desporto e a valia que 
lhe atribui. 

Percecionar se cada pessoa 
efetiva ou não a prática 
desportiva apesar do sentido e 
valia que lhe confere. 
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Relação 
desporto/saúde 

1 – Na sua opinião a atividade 
desportiva e a saúde têm alguma 
relação? 

2 – Que benefícios, ou malefícios, para 
a saúde pensa que a atividade 
desportiva acarreta? 

3 – No seu caso em que contribui 
concretamente a prática de atividade 
desportiva para a sua saúde? 

 

Compreender o(s) sentido(s) 
pessoais atribuídos à relação 
desporto/saúde. 

Apreender as crenças e 
experiências individuais da 
relação desporto/saúde. 

 

 

Elaboramos um quadro (Quadro 2) onde expusemos as grandes categorias de 

estudo, os objetivos que pretendíamos apreender com a colocação das 

questões presentes no guião de entrevista e o conteúdo que os discursos 

deveriam conter, bem como o autor que o expôs, de forma a facilitar a posterior 

análise do conteúdo das prédicas. 

 

Quadro 2: Quadro justificativo das categorias e objetivos do estudo face à sua 

apreensão na revisão bibliográfica. 

 

Categorias Objetivos Conteúdo/Autor 

Saúde 

Entender o(s) 
significado(s) e a(s) 
crença(s) que cada 
pessoa tem de saúde. 

 

Percecionar quais as 
limitações que a falta de 
saúde acarreta. 

 

Perceber quais os fatores 
a que as pessoas 
atribuem maior peso na 
concorrência para a 
saúde. 

 

(sA) Adequação ao ambiente – 
mudar/enfrentar o ambiente (Beckers, 1986; 
Rey, 2003; Tendais, 2008). 

 

(sB) Recurso de vida diário – tarefa quotidiana 
de conjugação da esfera mental, espiritual, 
social, corporal, cultural (Bento, 1991; Rey, 
2003). 

 

(sC) Crenças e representações de saúde 
(Uchöa e Vidal, 1994; Carvalho, 2008; Morral 
2009; Scliar, 2007; Bento 2009); formas de 
viver únicas (Rios, 2007; Savater, 2005; Adam, 
1994). 

 

(sD) Realizar aspirações (Buss, s/d) – 
educação (Adam, 1994; Rocha, 2000; OMS, 
2009); compreensão face a novas 
possibilidades (Rocha, 2000); divertir/distrair 
(Adam, 1994); comunicar com o outro (Adam, 
1994). 
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(sE) Satisfazer necessidades (Buss, s/d; 
Rocha, 2000) – paz, abrigo, alimentação, 
justiça, rendimento, equidade (OMS, 2009); 
cuidado/limpeza (Adam, 1994); independência 
(Adam, 1994). 

 

(sF) Integridade anatómica, fisiológica e 
psicológica, lidar com tensões físicas, 
biológicas, psicológicas ou sociais (Rey, 2003; 
Tavares, 2008); evitar perigos (Adam, 1994). 

 

(sG) Plena atividade funcional – capacidade 
de desempenho de funções familiares, 
profissionais e sociais (Rey, 2003); funções 
biológicas – comer, beber, repousar, respirar 
(Adam, 1994); mover/boa postura – deslocar, 
vestir, despir (Adam, 1994). 

Desporto 

 

Apreender o(s) 
significado(s) e o(s) 
sentido(s) que cada 
pessoa tem de desporto 
e a valia que lhe atribui. 

 

Percecionar se cada 
pessoa efetiva ou não a 
prática desportiva apesar 
do sentido e valia que lhe 
confere. 

 

(dA) Prática de atividade dominantemente 
física – elementos motores: deslocamentos, 
saltos, lutas, lançamentos (Garcia, 2007). 

 

(dB) Comportamento corporal marcado por 
regras e convenções culturais (Bento e Bento, 
2010; Sérgio 1991, 2003 e 2008; Beresford, 
1994). 

 

(dC) Relacionamento com o outro – trato inter-
humano (Carta Europeia do Desporto, 2007; 
Bento e Bento, 2010; Sérgio, 1991 e 2003). 

 

(dD) Relacionamento consigo mesmo; sentido 
de vida (Bento e Bento, 2010; Sérgio, 2003; 
Lenk, 1989); elementos humanos – 
rendimento, lúdico, superação (Garcia, 2007; 
Sérgio, 1991, 2003 e 2008; Bento, 1991 e 
2004; Savater, 2005; Carta Europeia do 
Desporto, 2007). 

Relação 
desporto/saúde 

 

Compreender o(s) 
sentido(s) pessoais 
atribuídos à relação 
desporto/saúde. 

 

Apreender as crenças e 
experiências individuais 
da relação 
desporto/saúde. 

 

(rA) Desporto inibidor de saúde. 

(rB) Desporto promotor de saúde: 

(rB1) Benefícios a nível físico, somático, 
endócrino e imunitário – redução do peso 
corporal; compensação de insuficiência de 
movimento; redução do risco de doenças; 
“antibiótico” (Mota, 2004; Costa, 1991; Borms, 
1991; Carvalho, 2001; Barata, 1997 e 2003; 
Horta e Barata, 1995; ACSM, 1998 e 2003; 
Bouchard et al, 1994; Bañuelos, 1996; Patel, 
Press, Meeske, Calle e Bernstein, 2003; 
Slattery, Caan, Benson e Murtaugh, 2003). 
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(rB2) Benefícios a nível social – diminuição 
absentismo laboral; aumento da quantidade e 
qualidade de produção; diminuição da procura 
de serviços médicos; socialização (Mota 2004; 
OMS, 2002 – “Move for Health”; ACSM, 2003; 
Barata, 2003). 

 

(rB3) Benefícios a nível psicológico – 
prevenção e reabilitação psíquica (Costa 
1991; Mota, 2004; ACSM, 1999 e 2003; 
Bañuelos, 1996; Barata, 2003; Berger e 
McInman, 1993; Biddle, 1993; Brown e 
Blanton, 2002; Csikszentmihalyi, 2002; Horta e 
Barata, 1995). 

 

(rB4) Benefícios a nível pessoal – auto 
expressão, recreação, alegria, entretenimento, 
felicidade, superação de barreiras e riscos, 
alteração do estilo e sentido de vida (Costa, 
1991; Bento, 1991). 

 

 

 

4.1.3 – Exposição (ou Descrição) 

 

 

                                                                                      “Adoramos a perfeição, porque não a podemos ter;  

                                                                                                repugna-la-íamos, se a tivéssemos.  

                                                                                 O perfeito é desumano, porque o humano é imperfeito.” 

                                                                                                               (Fernando Pessoa) 

 

 

Para melhor assinalar a presença/ausência das categorias e subcategorias em 

análise no presente trabalho foi construído um quadro (Quadro 3)175 onde se 

                                                           
175

 A versão aqui apresentada não contém a enunciação completa da categoria, por se tornar 

fastidioso, serve apenas como exemplo do quadro usado, onde as categorias apareciam 

enunciadas em toda a sua extensão e conteúdo, permitindo uma melhor e mais fácil 

identificação das mesmas aquando da análise dos discursos gravados.  
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procedeu ao registo das suas enunciações, quer para cada discurso176, quer 

um final com a totalidade das prédicas177. 

 

Quadro 3: Presença das categorias e subcategorias de estudo nas entrevistas. 

 

  Categorias Subcategorias Presença 

Saúde 

sA - Adequação ao ambiente   

sB - Recurso da vida diário  
  

  

sC - Crenças e representações de 
saúde   

  

sD - Realizar aspirações; 
divertir/distrair; comunicar com o 
outro   

  

sE - Satisfazer necessidades     

sF - Integridade anatómica, fisiológica 
e psicológica; evitar perigos   

  

sG - Plena atividade funcional     

Desporto 

dA - Prática de atividades de 
dominante física   

  

dB - Comportamento corporal 
marcado por regras e convenções 
culturais   

  

dC - Relacionamento com o outro  
  

  

dD - Relacionamento consigo mesmo; 
sentido de vida   

  

Relação 
desporto/saúde 

rA - Desporto inibidor de saúde 
  

  

rB - Desporto promotor de saúde 

rB1 - Benefícios a nível físico, 
somático, endócrino e 
imunitário  

  

rB2 - Benefícios a nível social    

rB3 - Benefícios a nível 
psicológico  

  

rB4 - Benefícios a nível 
pessoal  

  

 

 

Das treze (13) categorias e quatro (4) subcategorias presentes neste estudo, 

selecionadas aquando da revisão da literatura, com exceção de uma – sA: 

                                                           
176

 No Quadro 3 foi sendo assinalada a presença das categorias e subcategorias à medida que 

elas iam surgindo (sendo referidas) no discurso do entrevistado. 

177
 O Quadro 3 foi também usado para contabilizar o total das enunciações das categorias e 

subcategorias por escalão etário e uma com o total geral das menções de todo o grupo de 

entrevistados. 
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adequação ao ambiente; mudar/enfrentar o ambiente – todas foram expostas 

nos discursos dos entrevistados (Gráfico 1). 

 

Gráfico 1: Presença nos discursos das categorias e subcategorias de estudo 
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4.1.3.1 - Categorias de saúde 

 

sA – Adequação ao ambiente – mudar/enfrentar o ambiente (Rey, 2003; 

Beckers et al, 2008;  Tendais, 2008). 

Da análise de todas as entrevistas realizadas ficou claro que, embora a grande 

maioria dos entrevistados tenham afirmado que ter saúde se refletia na 

capacidade de executar as tarefas que se lhe apresentem diariamente, a 

capacidade para mudar o ambiente não foi referida uma única vez, quer 

explicita, quer implicitamente, não ficando de todo desvendado, numa análise 

mais cuidada e profunda dos discursos, a presença da “capacidade para 

enfrentar o ambiente”, pelo que esta categoria foi considerada como não 

presente em nenhuma das prédicas em análise neste trabalho. 
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sB – Recurso de vida diário – tarefa quotidiana de conjugação da esfera 

mental, espiritual, social, corporal e cultural (Bento, 1991; Rey, 2003). 

Esta categoria é aludida por oito (8) dos vinte e cinco (25) entrevistados, 

recorrendo a enunciações não textuais da caraterização da categoria, mas cujo 

sentido se depreende numa análise mais cuidada e contextualizada dos 

discursos.  

As prédicas mais expressivas desta categoria foram: 

 

 “Ter saúde é estar bem com nós mesmos, sentirmo-nos bem física e 

psicologicamente e (…) sentirmos auto-estima de nós mesmos.” (Tiago 

C., 15 seg. – 1º Escalão) 

 “(…) é um estado de bem estar físico e psíquico (…) o sentir-se bem 

consigo e com os outros em determinado meio.” (Joana, 28 seg. – 2º 

Escalão) 

 “Ter (…) boas condições de trabalho, (…) boas condições de 

relacionamento, tanto a nível profissional, como pessoal. Acho que 

também se reflete na nossa saúde, principalmente na nossa saúde 

psicológica e depois na nossa saúde física.” (Joana B., 1 min. 10 seg. – 

3º Escalão) 

 “Não é… ter só ausência de uma doença ou de alguma patologia, mas 

é, é… um bem-estar, que pode ser em várias áreas; um bem estar 

físico, psicológico… relacional; acho que é esse conjunto de situações e 

de bem estar que nos permite estar saudáveis.” (Lígia, 20 seg. – 3º 

Escalão) 

 “(…) estar num bem estar, dentro de alguns parâmetros, o físico, como 

é evidente, mas também mental e socialmente.” (Cristina, 30 seg. – 5º 

Escalão) 

 

As restantes prédicas, embora incorporem esta categoria, não a expressam de 

forma clara e inequívoca. 
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sC – Crenças e representações de saúde (Uchöa e Vidal, 1994; Carvalho, 

2008; Morral, 2009; Scliar, 2007; Bento, 2009); formas de viver únicas (Rios, 

2007; Savater, 2005; Adam, 1994). 

Todos os entrevistados aludem a diferentes crenças e representações de 

saúde, enunciando distintos fatores e elementos que se constituem em (como) 

saúde ou que a podem potenciar. 

Os bons hábitos são apontados como forma de manutenção e promoção de 

saúde, mais especificamente no que concerne à (boa) higiene, à prática de 

exercício físico (desportivo), ao acompanhamento médico, à alimentação 

equilibrada, aos relacionamentos profissionais e pessoais, bem como ao sentir-

se bem consigo mesmo. 

Dos discursos em análise expomos os que se nos apresentaram como mais 

relevantes: 

 

 “Saúde fisicamente, eu acho que temos que ter sempre uma 

alimentação saudável e assim; saúde psicologicamente, eu acho que é 

bom conversar, divertirmo-nos e, sobretudo, estar com quem nós 

gostamos; nunca estarmos sozinhos.” (Tiago C., 1 min. 38 seg. – 1º 

Escalão) 

 “Ter bons hábitos alimentares (…) praticar desporto (…) e 

principalmente adquirir bons hábitos, porque se não tivermos os bons 

hábitos também não vamos, se calhar, ter saúde.” (Ana R., 20 seg. – 1º 

Escalão) 

 “(…) procurar ter hábitos alimentares saudáveis, procurar praticar 

desporto e ter cuidados gerais (…) procurar sempre um médico, sempre 

que surja alguma coisa fora do normal (…).” (Tiago, 14 seg. – 2º 

Escalão) 

 “Não ter qualquer tipo de doença (…) e ter hábitos que evitem ou que 

mantenham a boa saúde.” (André, 24 seg. – 3º Escalão) 

 “(…) ter saúde é a ausência de doença (…) também (…) ter uma certa 

qualidade de vida, acho que também é importante e também se reflete 

na saúde.” (Joana B., 31 seg. – 3º Escalão) 
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 “É o meu bem estar, é a minha qualidade de vida e o sentir-me bem 

comigo próprio.” (Micael, 19 seg. – 3º Escalão) 

 “Ter saúde (…) é viver bem a vida, estar bem consigo mesmo, com… o 

nosso sistema imunitário (…).” (Céu, 18 seg. – 4º Escalão) 

 

sD – Realizar aspirações (Buss, s/d); educação (Adam, 1994; Rocha, 2000; 

OMS, 2009); compreensão face a novas possibilidades (Rocha, 2000); 

divertir/distrair (Adam, 1994); comunicar com o outro (Adam, 1994). 

Na análise dos discursos presentes nas entrevistas realizadas treze (13) 

referem esta categoria, especialmente na sua vertente de entretenimento 

(lúdica) e na comunicação (relação) com o outro; enunciamos as prédicas mais 

indicativas desta categoria: 

 

 “Quando eu estou com saúde... sou eu mesmo para com os outros, 

divertido, amigo dos outros, tudo." (Tiago C., 48 seg. – 1º Escalão) 

 "(...) sinto-me capaz de testar os meus limites, de estar sempre alerta 

para conseguir mais e melhor." (João, 45 seg. – 2º Escalão) 

 "Sinto-me bem, sinto que (...) posso experimentar outras coisas, posso 

arriscar mais (...)." (Hugo, 28 seg. – 2º Escalão) 

 "(...) estar com os outros (...) fugir da rotina (...) sermos nós próprios, 

estarmos mais à vontade em ambientes (...)." (Joana, 2 min. 24 seg. -. 2º 

Escalão) 

 "(...) menos sociável, gosto de estar mais sossegado no meu canto (...) 

não tenho tanta paciência para, sobretudo, estar com outras pessoas." 

(Marta, 54 seg. – 3º Escalão) 

 "Sinto-me... com mais autoestima, sinto-me com mais vontade de 

apreciar a vida e de a apreciar realmente, de estar com os outros 

também (...)." (Ana, 29 seg. – 5º Escalão) 

 

Apenas um (1) discurso expõe diretamente a compreensão face a novas 

possibilidades no sentido da predisposição para novas aprendizagens: 
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“Vou para a escola, aprende-se com mais facilidade e conseguimos 

pensar melhor (…).” (João P., 50 seg. – 1º Escalão) 

 

sE – Satisfazer necessidades (Buss, s/d; Rocha, 2000); paz, abrigo, 

alimentação, justiça, rendimento, equidade (OMS, 2009); cuidado/limpeza 

(Adam, 1994); independência (Adam, 1994). 

Onze (11) entrevistados referem a satisfação de necessidades como atributo 

de saúde, em especial no que concerne a uma boa (equilibrada) alimentação, 

ao cuidado/limpeza (higiene pessoal) e à independência, na sua vertente de 

ser capaz de realizar tarefas, quer quotidianas, quer outras que se apresentem 

de cumprimento necessário não sendo rotineiras (inesperadas). 

Os discursos mais expressivos desta categoria foram: 

 

 "(...) tomar banho todos os dias, ter uma boa higiene pessoal (...)." (João 

P., 29 seg. – 1º Escalão) 

 "Relaxar, comer bem, não ter excessos... e praticar alguns hobbies (...)" 

(Fernando, 1 min. 59 seg. – 4º Escalão) 

  "Esforço-me por ter uma alimentação equilibrada, por fazer exercício, 

por estar com os outros, também faz parte (...)." (Ana, 1 min. 23 seg. – 

5º Escalão) 

 "(...) não tenho força para fazer as minhas tarefas, principalmente a 

parte... aquilo que nós gostamos, que é a nossa higiene, principalmente 

e depois as tarefas da casa (...) não sou capaz de ter até vontade de as 

fazer e me sentir mais em baixo e perder as capacidades. Então aí sinto-

me mesmo mal." (Salete, 51 seg. – 5º Escalão) 

 

sF – Integridade anatómica, fisiológica e psicológica; lidar com tensões físicas, 

biológicas, psicológicas ou sociais (Rey, 2003; Tavares, 2008); evitar perigos 

(Adam, 1994). 

Esta categoria está patente em dezanove (19) discursos, aparece-nos 

sobretudo na forma de ausência de doença, de “harmonia” mental e da não 

exposição a fatores propiciadores de doença ou mal-estar. 
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As prédicas mais esclarecedoras da presença desta categoria foram os 

seguintes: 

 

 "Ter saúde é estar bem comigo mesmo... não ter problemas de saúde 

mesmo assim propriamente ditos... e estar bem na vida social e 

psicológica, estar bem psicologicamente." (Rui, seg. 18 – 1º Escalão) 

 "(...) predisposição para estar, para estar bem, para estar com os outros 

é muito diminuta (...) quando me sinto mesmo bem, quer em termos 

físicos, quer em termos psíquicos, isso mostra-se na minha forma de 

estar e de fazer (...)." (Joana, 1 min. 50 seg. – 2º Escalão) 

 "(...) fazer as coisas normais do dia a dia (...), fazermos aquilo que 

queremos de uma forma positiva e saudável e... com vontade, sem 

qualquer tipo de restrição, quer seja física, quer seja psicológica."(André, 

55 seg. – 3º Escalão) 

 "(…) uma vida com algumas regras (...), fazer uma alimentação o mais 

saudável possível, se possível praticar algum tipo de atividade física... e 

até, porque não, aqueles passeios (...) que nos permitam libertarmo-nos 

do stress do nosso trabalho, da nossa vida diária." (Carla, 2 min. 8 seg. 

– 4º Escalão) 

 "(...) tento fazer uma alimentação saudável (...) andar no quintal, porque 

acho que isso é muito bom para a saúde, ou no jardim, para eu mesma 

fisicamente e mentalmente me sentir bem, porque a saúde não é só... o 

facto dos ossos, da dor de barriga, ou disto ou daquilo, também a saúde 

mental, também é muito importante." (Salete, 2 min. 40 seg. – 5º 

Escalão) 

 

sG – Plena atividade funcional; capacidade de desempenho de funções 

(familiares, profissionais e sociais); plena atividade funcional (Rey, 2003); 

funções biológicas – comer, beber, repousar, respirar (Adam, 1994); mover/boa 

postura – deslocar, vestir, despir (Adam, 1994). 

Com exclusão de um (1) discurso, esta categoria é recorrente em todas as 

prédicas analisadas, corporizando-se na habilidade para realizar atividades 
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familiares, laborais (escolares), sociais e centrando-se nas funções biológicas 

particularmente no que concerne ao repouso, à respiração, ao movimento e à 

boa postura. 

Expomos algumas das prédicas em que esta categoria é aludida: 

 

 "Não se consegue correr (...) sentimo-nos fracos, não... não temos força, 

não temos energia, não nos apetece ir a lado nenhum (...)" (João P., 1 

min. 13 seg. – 1º Escalão) 

 "(...) não quero sair de casa, fico muito no meu canto (...)" (Rui, 1 min. 10 

seg. – 1º Escalão) 

 "Sinto-me bem disposto, com vontade de fazer desporto, com vontade 

de estar mais tempo acordado, com vontade de sair da cama 

rapidamente e... procuro sair mais." (Tiago, 35 seg. – 2º Escalão) 

 "Tudo. Quer em termos físicos, não tendo limitações físicas, tenho 

capacidade para estar bem, para ter uma boa mobilidade, para me 

relacionar com os outros fisicamente e fazer determinadas tarefas e 

atividades, quer do dia a dia, rotineiras ou mais recreativas e 

psiquicamente é fundamental para me poder relacionar com os outros e 

estar bem com os outros, em consonância com o que nos é solicitado e 

o que nos é pedido." (Joana, 52 seg. – 2º Escalão) 

 "Se me sentisse mal, ou se me sentisse doente não... provavelmente 

não fazia muitas das coisas que faço no dia a dia." (Joana B., 3 min. 9 

seg. – 3º Escalão) 

 "(...) à partida as pessoas ficam com menos disponibilidade para estar 

mais concentradas, para desempenhar as suas funções a nível 

profissional e até mesmo a nível familiar." (Lígia, 2 min. 44 seg. – 3º 

Escalão) 

 "(...) quando me sinto bem, ou seja com saúde, a minha atividade, quer 

profissional, quer particular ou pessoal é maior (...)" (Vítor, 1 min. 1 seg. 

– 4º Escalão) 
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 "Sinto-me com capacidade para trabalhar melhor (...) intelectualmente é 

superior a capacidade (...) correr para qualquer coisa, é sobretudo uma 

sensação de bem estar." (Fernando, 29 seg. – 4º Escalão) 

 "Ter saúde é eu poder sentir-me bem, fazer as minhas atividades 

normais (...) não ter problemas em fazer o que quer que seja do que 

consta do meu dia a dia (...)." (Ema, 18 seg. – 5º Escalão) 

 "Sinto-me bem comigo mesmo, tenho mais vontade de trabalhar, de 

fazer coisas, parece que as coisas correm melhor (...)." (Avelino, 42 seg. 

– 5º Escalão) 

 

A referência, nos discursos dos entrevistados, a cada uma das sete (7) 

categorias da saúde teve uma ponderação coincidente entre alguns escalões 

etários (categorias sA e sC) e noutros uma ponderação análoga e díspar 

(Gráfico 2). 

 

Gráfico 2: Presença nos discursos das categorias de saúde por escalões 
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Relativamente às categorias de saúde, as categorias sA ("adequação ao 

ambiente") e sC ("crenças e representações de saúde") foram 

coincidentemente referidas entre todos os entrevistados; no que concerne à 

primeira não houve nenhuma menção, no que diz respeito à segunda todos 

manifestaram uma diferente crença de saúde, semelhante em alguns aspetos e 

dissemelhante noutros. 

As categorias sB ("recurso de vida diário") e sG ("plena atividade funcional") 

tiveram uma ponderação análoga em todos os escalões etários; a saúde como 

um "recurso de vida diário" foi pouco aludida e a saúde como "plena atividade 

funcional" foi referida pela quase totalidade dos entrevistados nos diferentes 

escalões etários. 

De salientar que no caso de algumas das categorias de saúde, em análise no 

presente trabalho, verificou-se coerência entre alguns escalões etários e 

incoerência entre outros, tendo sido o sucedido com as categorias sD ("realizar 

aspirações"), sE ("satisfazer necessidades") e sF ("integridade anatómica, 

fisiológica e psicológica"). 

Na categoria sD os três primeiros escalões referiram mais recorrentemente a 

"realização de aspirações", enquanto que o quarto escalão não a referiu de 

todo e o quinto escalão aludiu-a apenas uma vez. 

Embora o mote do presente trabalho não se centrasse na compreensão da 

ocorrência ou não ocorrência das categorias em estudo nos discursos, 

podemos conjeturar que tal possa ter acontecido por os últimos dois escalões 

etários estarem mais amoldados à vida que têm (ou que sejam mais céticos, ou 

talvez mais esclarecidos face ao tempo em que vivem(os))178 ou terem/estarem 

a realizar as suas aspirações. 

A "satisfação de necessidades" é mais aludida pelos terceiro, quarto e quinto 

escalões etários e quase não é referida pelos primeiro e segundo escalões 

(apenas é referido uma vez no escalão dos 10 aos 19 anos), esta ocorrência 

pode ser explicada pela preocupação com esta matéria estar mais presente 

nas pessoas mais velhas (nas que têm de garantir estas condições) e não tão 

                                                           
178

 Para Mark Twain "o homem que é pessimista antes dos 50 anos sabe demasiado; o que é 

optimista depois não sabe o bastante." 
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presentes nos mais jovens (uma vez que têm alguém, normalmente os pais, 

que lhas garantem). 

No que diz respeito à categoria sF a "integridade anatómica, fisiológica e 

psicológica" é mais relatada nos quatro primeiros escalões etários e menos 

mencionada no quinto escalão, talvez por os entrevistados mais velhos 

estarem mais acostumados a lidar com estas questões. 

 

 

4.1.3.2 - Categorias de desporto 

 

dA – Prática de atividade dominantemente física – elementos motores: 

deslocamentos, saltos, lutas, lançamentos (Garcia, 2007). 

Vinte e um (21) discursos indicam inequivocamente o desporto como uma 

prática de atividade de dominante física; os restantes quatro (4), embora não 

mencionando diretamente esta categoria do desporto, declaram a título de 

exemplo algumas atividades desportivas que por o serem (desportivas) são 

predominantemente físicas (ex. corrida, marcha, ciclismo, andebol, futebol, 

ginástica, natação…). 

As prédicas em que esta categoria com mais evidência foram as sequentes: 

 

 "Ao fazermos desporto estamos a exercitar completamente todo o corpo, 

da cabeça aos pés, tudo." (João P., 3 min. 2 seg. – 1º Escalão) 

 "Praticar uma atividade física, sem competição ou com competição." 

(Rui, 2 min. 33 seg. – 1º Escalão) 

 "Atividade física, não só competição (...) mas o simples facto de a 

pessoa ter alguma atividade." (Inês, 2 min. 44 seg. – 2º Escalão) 

 "Desporto é... todo o exercício físico ou toda a atividade física que nós 

possamos fazer, que pode ser... individual ou em grupo (...) que nos 

permita... exercitar (...) para manter ou aumentar a nossa capacidade 

física, a nossa resistência (...)." (Lígia, 4 min. 15 seg. – 3º Escalão) 
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 "Basicamente o desporto é a prática de exercícios (...) que leva a que a 

pessoa se sinta ágil, se sinta desenvolta (...)." (Ema, 2 min. 23 seg. – 5º 

Escalão) 

 

dB – Comportamento corporal marcado por regras e convenções culturais; 

antropológico, axiológico e estético (Bento e Bento, 2010; Sérgio, 1991, 2003 e 

2008; Beresford, 1994). 

Dos discursos analisados dez (10) expõem claramente o desporto como 

comportamento corporal marcado por regras e convenções, aludindo a ele 

como uma necessidade para se sentirem estética, corpórea e psicologicamente 

bem; esta alusão (embora implicitamente) é recorrente nas vinte e cinco (25) 

prédicas examinadas em diferentes momentos da entrevista.  

O valor pedagógico (axiológico) é também declarado como uma das 

caraterísticas do desporto. 

Esta categoria este mais explicitamente presente nos seguintes discursos: 

 

 "Praticado por qualquer pessoa (...) tem as suas regras (...) é organizado 

e que permite uma pessoa estar bem fisicamente (...)." (Diana, 2 min. 11 

seg. – 1º Escalão) 

 "Todo um conjunto de normas (...)." (João, 2 min. 3 seg. – 2º Escalão) 

 "O desporto é uma forma de vida. No desporto aprendemos muitas 

coisas: valores, regras (...)." (Hugo, 1 min. 41 seg. – 2º Escalão) 

 "Atividades físicas (...) organizadas, com objetivos e estruturadas (...) 

com diretrizes." (Joana, 3 min. 13 seg. – 2º Escalão) 

 "(...) praticar desporto é fazer algum tipo de atividade física, mas que não 

sejam aquelas atividades físicas necessárias diárias  (...)." (Joana B., 5 

min. 6 seg. – 3º Escalão) 

 " Atividade física, mas sujeita a um planeamento, a algumas regras (...)." 

(Fernando, 2 min, 25 seg. – 4º Escalão) 
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dC – Relacionamento com o outro – trato inter-humano (Carta Europeia do 

Desporto, 2007; Bento e Bento, 2010; Sérgio, 1991 e  2003). 

O relacionamento com o outro é apontado por quinze (15) dos discursos como 

um dos atributos (e das motivações para a prática) do desporto. 

Expomos algumas das prédicas em que esta categoria ocorre de forma mais 

aclarada: 

 

 "Tornamo-nos mais fortes e convivemos com os outros." (João P., 2 min. 

28 seg. – 1º Escalão) 

 "(...) estar em sociedade, em comunicação com os outros. Eu por acaso 

gosto muito disso (...)." (João, 3 min. 9 seg. – 2º Escalão) 

 "(...) comecei a ganhar o gosto e agora tenho feito com mais 

regularidade (...), mas foi por começar com companhia." (Joana B., 6 

min. 36 seg. – 3º Escalão) 

 

dD – Relacionamento consigo mesmo; sentido de vida (Bento e Bento, 2010; 

Sérgio, 2003; Lenk, 1989); elementos humanos – lúdico, rendimento, 

superação (Garcia, 2007; Sérgio, 1991, 2003 e 2008; Bento, 1991 e 2004; 

Savater, 2005; Carta Europeia do Desporto, 2007). 

Em vinte e quatro (24) discursos esta categoria é exposta, quer no sentido da 

relação consigo mesmo (tempo para se encontrar e refletir), quer na perspetiva 

de superação (especialmente na ultrapassagem dos limites próprios) e 

divertimento, quer na forma de encarar e compreender a vida (sentido da vida). 

Das prédicas que aludem a esta categoria, as que se seguem afiguram-se-nos 

como as mais representativas: 

 

 "Gosto!" (João P., 2 min. 28 seg. – 1º Escalão) 

 "(...) sei que tenho capacidades e qualidades para ser bem sucedido e 

porque gosto, basicamente é porque gosto de praticar desporto (...)." 

(Rui, 3 min. 8 seg. – 1º Escalão) 

 "Primeiro pelo prazer... do desporto (...). O prazer de ganhar jogos, de 

vencer, de ser bom naquilo que faço (...)." (Hugo, 2 min. 25 seg. – 2º 

Escalão) 
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 "(...) porque gosto (...) é bom para descontrair, para alongar (...) saio de 

lá bem disposta, sabe-me bem (...)." (Joana B., 6 min. 2 seg. – 3º 

Escalão) 

 

As referências nos discursos, analisados no presente estudo, relativas às 

categorias do desporto tiveram uma ocorrência semelhante, dissemelhante e 

concordante, quando comparadas entre os cinco (5) escalões etários em 

análise (Gráfico 3). 

 

Gráfico 3: Presença nos discursos das categorias de desporto por escalões 
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Das categorias de desporto em estudo no presente trabalho as categorias dA 

("prática de atividade de dominante física") e dD ("relacionamento consigo 

mesmo") foram coincidentes, no que concerne à sua alusão, em todos os 

escalões etários. 

Relativamente à categoria dB ("comportamento corporal marcado por regras e 

convenções culturais") o primeiro e segundo escalões etários aludiram-na de 

forma mais recorrente e o terceiro, quarto e quinto escalões referenciaram-na 

apenas uma vez (por escalão). Esta disparidade talvez possa ser 

compreendida pela forma da prática de atividade desportiva, que no caso dos 
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primeiros dois escalões é uma prática mais formal e por isso o "comportamento 

corporal marcado por regras e convenções culturais" está mais presente, e no 

caso do três últimos escalões etários é uma prática mais informal, não estando 

esta faceta tão visível (ou pelo menos não sendo tão "rememorada"). 

A categoria dC ("relacionamento com o outro") é mais referenciada pelos 

segundo, terceiro, quarto e quinto escalões e menos falada pelo primeiro 

escalão, podendo esta incoerência ser explicada pelo facto de os entrevistados 

mais jovens estarem em idade escolar e, deste modo, o contacto com o outro 

ser uma realidade mais presente (é uma realidade quotidiana). 

 

 

4.1.3.3 - Categorias da relação desporto/saúde 

 

rA – Desporto inibidor de saúde – as consequências negativas, felizmente em 

menor número que as positivas, encontrando-se contudo na literatura evidência 

de algumas: lesões músculo-esqueléticas, morte súbita, infeções 

cardiorrespiratórias, excesso de treino conducente a obsessão e dependência, 

esgotamento e anorexia induzida pela prática de exercício. 

Vinte e um (21) dos entrevistados referem malefícios da prática desportiva, 

especialmente associados ao desporto de alta competição, à atividade 

desportiva excessiva (em exagero) e “desacompanhada” de prescrição e 

supervisão técnica, ressalvando que os danos são comparativamente menores 

que os benefícios. 

Dos discursos que expõem o "desporto como inibidor de saúde", apresentamos 

os que se seguem por nos parecerem os mais esclarecedores: 

 

 "(...) na prática amadora, como eu faço, não vejo malefícios, mas na 

prática do desporto como único meio de subsistência (...) acho que se 

tem, diversas vezes, caído no erro de a obsessão pelo sucesso, às 

vezes, leva a tipo de situações que prejudiquem a saúde, como é o caso 

do doping (..)." (André, 8 min. 57 seg. – 3º Escalão) 

 "Se for em exagero vejo (...) o nosso organismo tem benefícios ao 

fazermos desporto até determinado ponto (...) quando começa em 
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grande, em demasia (...) começa a trazer malefícios e depois também 

temos associados dopings e essas coisas (...)." (Joana B., 9 min. 31 seg. 

– 3º Escalão) 

 "(...) seja adaptado à pessoa que está a fazer (...) se esse exercício for 

em excesso ou não for adequado à pessoa que o está a fazer." (Marta, 4 

min. 12 seg. – 3º Escalão) 

 "Quando é exagerado pode causar problemas. Há pessoas que 

exageram. Com aquele ideal de ultrapassar os limites (...) acabam por 

sofrer lesões. (...) de malefícios só esses, quando há exageros ou 

quando há azeres (...)." (Fernando, 4 min. 58 seg. – 4º Escalão) 

 "(…) toda a atividade que seja tida como profissional, alta competição, 

que deixa demasiadas mazelas no... tanto físicas, como mentais, 

psicológicas, na pessoa que a pratica; acho que é demasiada pressão, 

demasiado envolvimento e acho que isso deixa algumas mazelas." 

(Cristina, 3 min. 38 seg. – 5º Escalão) 

 "(...) tudo aquilo que é exagero é mau (...) a partir do momento em que 

se exagere e em que comece a ser de mais, e o ser humano não está 

preparado para, enfim, a não ser que seja um atleta de alta competição 

(...) acho que o ser humano não está preparado para ter uma... atividade 

física exagerada (...) pode acarretar problemas (...)." (Ema, 6 min. 27 

seg. – 5º Escalão) 

 "(...) deve também ser acompanhado por alguém (...) que tenha 

formação nessa área, para nos ajudar a (...) praticar o desporto (...)." 

(Avelino, 7 min. 5 seg. – 5º Escalão) 

 

Das quatro (4) prédicas que não aludem aos malefícios da prática desportiva, 

uma delas assegura que o único malefício é a não realização desta atividade, 

pelo que aqui a expomos: 

 

"Os malefícios que eu vejo é se não o fizer que fico mal (...) eu 

preciso de ter esta energia, eu preciso de fazer isto, porque senão 

eu não estou bem (...)." (Salete, 9 min. 30 seg. – 5º Escalão) 
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rB - Desporto promotor de saúde. 

Da análise global das entrevistas realizadas ficou claro que o desporto e a 

saúde têm uma relação (relação privilegiada e direta, com consequências 

benéficas auto-comprovadas), constituindo-se a prática de atividade desportiva 

como um dos fatores promotores e potenciadores da saúde, quer na sua 

vertente física, quer na sua vertente mental: 

 

 "Benefícios, tantos, são tantos." (Tiago C., 3 min 54 seg. – 1º Escalão) 

 "(...) sendo adaptada não trará malefícios, antes pelo contrário, penso 

eu, por isso acho que os benefícios são muitos (...)." (Lígia, 8 min. 26 

seg. – 3º Escalão) 

 "Benefícios (...) acho que... em todos os aspetos." (Micael, 6 min. 58 

seg. – 3º Escalão)  

 "Benefícios acho que trás sempre (...) acho que a atividade física trás 

sempre benefícios." (Céu, 5 min. 24 seg. – 4º Escalão) 

 "Quando é tratado de uma forma normal, sem excessos, eu acho que só 

trás benefícios a tudo." (Ana, 5 min. 25 seg. – 5º Escalão) 

 "Uma coisa não existe sem a outra (...). Um dos caminhos para a pessoa 

ter uma vida mais saudável é o desporto (...) há uma relação entre as 

duas coisas." (Avelino, 5 min. 59 seg. – 5º Escalão) 

 

 

4.1.3.3.1 - Subcategorias da relação desporto/saúde 

 

rB1 - Benefícios a nível físico, somático, endócrino e imunitário – redução do 

peso corporal; compensação de insuficiência de movimento; redução do risco 

de doenças; “antibiótico” (Mota, 2004; Costa, 1991; Borms, 1991; Carvalho, 

2001; Barata, 1997 e 2003; Horta e Barata, 1995; ACSM, 1998 e 2003; 

Bouchard et al, 1994; Bañuelos, 1996; Patel, Press, Meeske, Calle e Bernstein, 

2003; Slattery, Caan, Benson e Murtaugh, 2003). 

Todos os entrevistados referem que a prática desportiva acarreta benefícios a 

nível físico e imunitário, em espacial no que concerne à prevenção de doenças, 
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à compensação de insuficiências de movimento e à redução de peso corporal 

(quer por motivos de saúde, quer motivos de autoestima, de imagem). 

Apresentamos alguns dos discursos em que se verifica a presença desta 

categoria: 

 

 "Se praticarmos desporto podemos... contrariar algumas doenças." 

(João P., 3 min. 18 seg. – 1º Escalão) 

 "É bom fazer desporto para (...) ter níveis de colesterol estáveis, para o 

coração trabalhar melhor (...) faz bem ao corpo, previne doenças." (Rui, 

5 min. 37 seg. – 1º Escalão) 

 "(...) o facto de praticar desporto (...) acaba por ser benéfico para a 

minha saúde; não me deixa acumular gorduras no corpo e mesmo a 

nível de colesterol (...) acaba por ser bom (...)." (Tiago, 4 min. 38 seg. – 

2º Escalão) 

 "Depois em termos físicos (...) em termos de peso e de... de linha e 

tentarmos manter a forma (...), em termos de mobilidade (...), a 

respiração é completamente diferente também... e depois as doenças 

que depois daí podem advir ou não (...)." (Inês, 4 min. 39 seg. – 2º 

Escalão) 

 "O desporto é promotor de saúde. Possibilita-nos aquele escape, 

possibilitando-nos o trabalharmos o nosso corpo em termos biológicos; 

isto traz-nos mais valia, traz-nos garantes de saúde (...)." (Joana, 5 min. 

14 seg.) 

 "(...) praticando regularmente atividade física... estamos quase a fazer 

uma promoção da nossa saúde (...) estamos a tentar minimizar alguns 

riscos e a precaver essas situações." (Lígia, 7 min. 28 seg. – 3º Escalão) 

 "Melhorou bastante a questão do sono (...) todo o bem estar físico que 

eu sinto no dia a dia desde que acordo (...) raramente, agora, estou 

doente (...)." (Micael, 7 min. 13 seg. – 3º Escalão) 

 "(...) respiro melhor, não há tantas dores nas articulações, nem fadiga 

muscular." (Vítor, 5 min. 34 seg. –  4º Escalão) 
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 "O excesso de peso é combatido, outras doenças são combatidas (...) 

muscularmente, em termos do esqueleto; só trás benefícios." (Fernando, 

7 min. 13 seg. – 4º Escalão) 

 "(...) a nível do coração, de tudo, até o próprio sistema digestivo funciona 

muito melhor (...)." (Ana, 5 min. 15 seg. – 5º Escalão) 

 "(...) era importante, porque me aliviava sobremaneira alguns dos meus 

constrangimentos físicos." (Cristina, 2 min. 39 seg. – 5º Escalão) 

 "Eu se não o fizer vou-me sentir muito mais presa das pernas... e vou-

me sentir muito mais pesada (...)." (Salete, 10 min. 17 seg. – 5º Escalão) 

 "(...) eu noto que quando pratico desporto (...) para mim faz-me bem (...) 

(...) dá-me mais robustez à respiração (...) fortalece um bocado os 

músculos (...)." (Avelino, 4 min. 9 seg. – 5º Escalão) 

 

rB2 - Benefícios a nível social – diminuição absentismo laboral; aumento da 

quantidade e qualidade de produção; diminuição da procura de serviços 

médicos; socialização (Mota 2004; OMS, 2002 – “Move for Health”; ACSM, 

2003; Barata, 2003). 

Os benefícios que a prática de atividade desportiva traz a nível social, 

aparecem-nos mais focalizados nas questões de diminuição da procura de 

serviços de saúde e na socialização (o “estar” com os outros, o conviver), 

sendo aludidos por dezassete (17) entrevistados. 

Expomos os discursos mais exemplificativos da presença desta categoria: 

 

 "Tornamo-nos mais fortes e convivemos com os outros." (João P., 3 min. 

45 seg. – 1º Escalão) 

 "(...) quase todos os meses ia ao hospital (...) o que é certo é que eu ao 

praticar (...) a natação fui-me sentindo cada vez melhor (...) hoje nem 

vou ao hospital (...)." (Hugo, 4 min. 51 seg. – 2º Escalão) 

 "Eu não sabia a diferença entre o antes e o depois (...) eu notei em mim 

uma disponibilidade e uma vontade, quer a nível laboral, quer a nível 

familiar e mesmo em termos de saúde, a minha vida foi totalmente 
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diferente, transformou-se totalmente." (Micael, 2 min. 13 seg. – 3º 

Escalão) 

 "É (...) por razões especialmente de saúde (...) e quando digo saúde, 

não digo só (...) em aspetos físicos, também acho que mentalmente é 

super importante, porque é um hobby (...) e em termos mentais 

sobretudo eu acho que ainda é mais importante do que em termos 

físicos (...) em termos de socialização (...) da própria formação dos 

miúdos, do cumprimento das regras, tudo isso é importante no 

desporto." (Fernando, 3 min. 45 seg. – 4º Escalão) 

 "(...) sinto-me bem (...), faz-me bem à saúde (...), também se convive 

com outras pessoas (...) há uma pessoa que diz uma frase e a gente ri 

(...) todo este ambiente de companheirismo ajuda a libertar certas 

emoções e a gente ri; faz-me bem nesse sentido também (...)." (Céu, 6 

min. 24 seg. – 4º Escalão) 

 "Se for praticado de uma forma harmoniosa, com um certo equilíbrio (...) 

acho que faz bem, até porque é uma forma de também socializar." 

(Cristina, 4 min. 2 seg. – 5º Escalão) 

 "(...) quando vou acompanhada sinto-me muito melhor (...) é uma forma 

de eu ir e conversar e... aí falo de mim, falo dos meus, ouço também, 

troco ideias, dá-me sugestões, como também recebo sugestões e isso é 

muito importante para eu me sentir bem comigo e estar (...) inserida no 

meio da sociedade (...)." (Salete, 6 min. 0 seg. – 5º Escalão) 

 "É uma forma também de convívio (...) acaba por ser uma razão para a 

pessoa se encontrar, vão a conversar, trocar ideias, isso também acaba 

por ser um bocadinho saudável mentalmente." (Avelino, 5 min. 20 seg. – 

5º Escalão) 
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rB3 - Benefícios a nível psicológico – prevenção e reabilitação psíquica (Costa 

1991; Mota, 2004; ACSM, 1999 e 2003; Bañuelos, 1996; Barata, 2003; Berger 

e McInman, 1993; Biddle, 1993; Brown e Blanton, 2002; Csikszentmihalyi, 

2002; Horta e Barata, 1995). 

A prevenção e reabilitação psíquica são referenciadas como um dos benefícios 

do desporto para a saúde por vinte e dois (22) discursos, no que 

particularmente concerne à libertação de “tensões” acumuladas e do “stress” 

quotidiano (capacidade de lidar melhor com o contexto social e laboral). 

A ocorrência desta categoria está patente, mais significativamente, nas 

prédicas que seguidamente são transcritas: 

 

 "(...) descontrair dos problemas que nós temos e também, depois, 

quando acabamos essa atividade sentimo-nos realizados com o esforço 

que nós fizemos e isso é compensador. " (Diana, 3 min. 45 seg. – 1º 

Escalão) 

 " (...) acabo por libertar um pouco a tensão do corpo (...) e mesmo a 

nível psicológico acabo por ter benefícios (...), eu pelo menos sinto-me 

mais relaxado, e mais, como é que eu ei-de dizer, realizado (...)." (Tiago, 

3 min. 0 seg. – 2º Escalão) 

 "(...) o desporto (...) é algo libertador, mas fundamentalmente libertador 

em termos de escape  (...)." (Joana, 4 min. 46 seg. – 2º Escalão) 

 "(...) quando estamos a praticar um desporto não estamos a pensar em 

nada, estamos ali só para o desporto, também para descontrair (...)." 

(Joana B., 7 min. 45 seg. – 3º Escalão) 

 "É muito importante, porque complementa... acho que todos nós que 

precisamos dessa parte para nos sentirmos melhor connosco próprios 

(...) mas permite também ter outra maneira de encarar as coisas, 

estamos mais disponíveis para (...) nos permite relaxar um bocadinho e 

estar mais capazes de... no dia a dia de enfrentar outras situações, de 

ficarmos com a cabeça assim mais saudável até; acho que faz muito 

bem este tempo até para... para também nos dedicarmos um bocadinho 

a nós mesmos." (Lígia, 5 min. 51 seg. – 3º Escalão) 
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 "(...) ando muito mais calmo, muito mais tranquilo (...) essa plenitude é 

quando venho de uma prática desportiva (...)." (Micael, 8 min. 36 seg. – 

3º Escalão) 

 "(...) liberta-me das tensões do trabalho (...) não tinha que estar a 

controlar-me a mim, nem que estar a controlar ninguém que esteja à 

minha volta, é eu estar como quero estar, sem grandes limitações. (...) 

se calhar aquilo que para mim, em certas alturas, poderiam ser 

pequenos problemas, tornam-se grandes problemas, porque entretanto 

a tensão já é demasiada; quando se consegue libertar essa tensão, um 

pequeno problema é um pequeno problema e consegue-se estar muito 

mais relaxados, se assim se pode dizer, para a resolução dos mesmos." 

(Carla, 5 min. 11 seg. – 4º Escalão) 

 "(...) relaxava-me. É anti stress; combate o stress fortemente." 

(Fernando, 6 min. 40 seg. – 4º Escalão) 

 "O desporto para mim é uma forma de nos mantermos fisicamente 

saudáveis e mentalmente também ativos, considero que é muito 

importante nas duas vertentes." (Isabel, 1 min. 52 seg. – 4º Escalão) 

 "(...) não só fisicamente, mas também mentalmente, me deixava num 

estado mais relaxado, mais harmonioso, no tal bem estar que acho que 

é um dos parâmetros da saúde." (Cristina, 4 min. 41 seg. – 5º Escalão) 

 

rB4 - Benefícios a nível pessoal – auto expressão/recreação, entretenimento, 

alegria, felicidade, superação de barreiras/riscos, alteração do estilo e sentido 

de vida (Costa, 1991; Bento, 1991). 

Os benefícios a nível pessoal são visivelmente expostos em vinte e quatro (24) 

discursos, sendo transversais a todas as prédicas analisadas, explicitados em 

diferentes momentos da entrevista, corporizando-se especialmente o desporto 

como uma atividade de auto-expressão, promotora de felicidade (“fazer o que 

se gosta”) e sendo incorporada (fazendo parte) no dia a dia (no “estilo de vida”) 

dos entrevistados. 

As prédicas mais esclarecedoras da presença desta categoria são as que se 

apresentam de seguida: 
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 "Acho que estou mais forte... cresci; crescemos todos os dias, mas 

cresci mais um bocadinho (...)." (João P., 4 min. 26 seg. – 1º Escalão) 

 "Fiz o que gosto (...). Sinto-me feliz, alegre, bem disposto (...), chego a 

casa sempre bem comigo mesmo. Se eu não treinar (...) falta-me 

qualquer coisa." (Tiago C., 5 min. 55 seg. – 1º Escalão) 

 "Eu sinto-me bem a praticar desporto, não é só a ideia de ir jogar ou de 

estar com os colegas a jogar. É mesmo aquilo que eu sinto depois de 

sair de um treino, ou quando estou no treino. Sinto que estou a fazer 

uma coisa que eu gosto e que me estou a sentir bem." (Ana R., 2 min. 0 

seg. – 1º Escalão) 

 "(...) tudo aquilo que eu sou (...) a forma física que eu estou, até mesmo 

a nível psicológico (...) vem muito do desporto; a minha personalidade 

até vem muito do desporto, ajudou-me muito a crescer." (João, 4 min. 24 

seg. – 2º Escalão) 

 "(...) faz-nos muito bem, porque é em grupo e há o tal divertimento (...)." 

(Inês, 8 min. 34 seg. – 2º Escalão) 

 "(...) para me sentir um bocadinho melhor comigo própria e também para 

estar mais feliz." (Lígia, 10min. 2 seg. – 3º Escalão) 

 " (...) eu naquela hora consigo estar na totalidade (...) a superação.” 

(Micael, 5 min. 12 seg. – 3º Escalão) 

 “(...) é o momento em que eu me liberto, é o momento em que, por um 

lado, eu apareço, é o momento (...) que tenho aquela posição mais 

vinculada do meu dia a dia." (Micael,3 min. 22 seg. – 3º Escalão) 

 "No meu caso (...) a prática de uma modalidade sei, e porque já 

pratiquei, que realmente me deixava muito mais solta, com muito mais 

bem estar, muito mais equilibrada." (Cristina, 3 min. 7 seg. – 5º Escalão) 

 "(...) eu, quando faço exercício (...) parece que rejuvenesci uns anos, ou 

uns dias. É muito bom, sinto-me bem comigo mesmo (...)." (Avelino, 7 

min. 47 seg. – 5º Escalão) 
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As categorias e subcategorias da relação desporto/saúde, mencionados nos 

discursos dos entrevistados, tiveram, à semelhança das outras categorias em 

análise no trabalho presente, uma ponderação concordante, idêntica e diversa, 

quando comparadas entre os cinco (5) escalões etários em estudo (Gráfico 4). 

 

Gráfico 4: Presença nos discursos das categorias e subcategorias da relação 

desporto/saúde por escalão etário 
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Das categoria e subcategorias da relação desporto/saúde, em análise neste 

trabalho, existe uma grande congruência relativamente à sua alusão no que 

concerne aos "benefícios a nível físico, somático, endócrino e imunitário" (rB1), 

"benefícios a nível psicológico" (rB3) e "benefícios a nível pessoal" (rB4). 

Nas restantes categorias e subcategorias (rA - "desporto inibidor de saúde" - e 

rB2 - "benefícios a nível social") em estudo não se tendo verificado 

conformidade absoluta entre todos os escalões etários, encontrou-se contudo 

uma certa coerência nas prédicas estudadas. 

Da análise da totalidade dos discursos percebemos que, embora nem sempre 

tendo existido coincidência no número de prédicas que expõem as categorias 

de saúde e de desporto, ela existe no que concerne às categorias e 

subcategorias da relação desporto/saúde. 
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O exercício desportivo é visto como promotor e até potenciador de saúde, 

estando presente na totalidade dos discursos a prática desta atividade, quer no 

momento presente, quer no passado ou como intenção futura, por 

reconhecidamente ser importante na vida (diária) de todos os entrevistados. 

As citações que consideramos mais relevantes da importância do desporto 

para a pessoa (humana) foram as seguintes: 

 

 "(...) faz parte do ser humano." (Diana, 3 min. 6 seg. – 1º Escalão) 

 "A atividade desportiva é positiva para toda a gente em termos de saúde 

(...)." (André, 8 min. 9 seg. – 3º Escalão) 

 "(...) o desporto acho que faz parte, ou devia fazer parte do quotidiano 

de todos nós (...)." (Vítor, 4 min. 8 seg. – 4º Escalão) 

 "(...) fazer exercício, de se movimentarem, de dançar, de caminhar, de 

nadar, acho que isso que deve estar sempre ligado à vida da pessoa 

(...)." (Ema, 7 min. 57 seg. – 5º Escalão) 

 

 

4.2 – Tarefa interpretativa 

 

 

                                                                                                                   “A realidade 

                                                                                                          Sempre é mais ou menos 

                                                                                                           Do que nós queremos. 

                                                                                                           Só nós somos sempre 

                                                                                                           Iguais a nós-próprios.” 

                                                                                                                                            (Fernando Pessoa) 

 

                                                                                                “Cada pessoa pensa como pode…” 

                                                                                                                                              (Mário Quintana) 

 

 

A busca de um sentido antropológico na relação desporto/saúde corporizou-se 

como fundamento e norteou o caminho seguido no presente trabalho, pelo que 

após uma revisão da literatura se construiu um quadro de categorias e 
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subcategorias (fundadas nos autores estudados) de desporto, de saúde e da 

relação desporto/saúde. 

Após análise e inclusão dos (excertos dos) discursos (dos entrevistados) nas 

respetivas categorias em estudo procedemos à sua interpretação: presença, 

ausência, frequência, comparação e esclarecimento. 

Finda a tarefa interpretativa e descritiva cumpre-nos iniciar a procura (a 

justificação) das razões dos resultados obtidos, ou seja cumpre-nos confrontar 

a empiria com a teoria. 

Deste modo, relativamente às categorias de saúde (sA, sB, sC, sD, sE, sF e 

sG), os dados alcançados vão de encontro aos elementos apreendidos 

aquando da revisão bibliográfica, no que especialmente concerne às "crenças e 

representações de saúde; formas de viver únicas" (categoria sC) e à "plena 

atividade funcional; capacidade de desempenho de funções familiares, 

profissionais e sociais; funções biológicas – comer, beber, repousar, respirar; 

mover/boa postura – deslocar, vestir, despir" (categoria sG). No caso da 

primeira (categoria sC), tal como afirma Bennett (2000, p. 107) "Cada um de 

nós tem uma representação cognitiva da nossa saúde e da saúde dos outros", 

auxiliado por Scliar (2007) "(...) saúde não representa a mesma coisa para 

todas as pessoas", cada entrevistado possui uma crença, uma representação 

do que a saúde (sua e dos outros), bem como do que entende por necessário 

fazer para a usufruir e garantir. Quanto à segunda (categoria sG) percebemos 

que a satisfação das necessidades fundamentais comuns a qualquer ser 

humano179, doente ou saudável,  

 

                                                           
179

 Para Evelyn Adam (1994, p. 39) as necessidades fundamentais de qualquer pessoa são 

catorze (14): respirar; beber e comer; eliminar; movimentar-se e manter uma postura correta, 

dormir e repousar; vestir-se e despir-se; manter a temperatura do corpo nos limites normais; 

estar limpo, cuidado e proteger os tegumentos; evitar os perigos; comunicar com os seus 

semelhantes; praticar a sua religião ou agir segundo as suas crenças; ocupar-se de forma a 

sentir-se útil; divertir-se; aprender. Destas necessidades fundamentais Adam (1994, p. 117) 

considera que cinco delas são necessidades vitais: respirar; comer e beber; eliminar; dormir e 

descansar; manter a temperatura do corpo nos limites normais estabelecidos. 
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"(...) não é essencial à vida de uma pessoa, mas é-o em relação à 

sua integridade (wholeness). A importância que se atribui a cada 

necessidade varia de pessoa para pessoa e, numa mesma pessoa, 

essa importância varia de um momento para o outro" (Adam, 1994, 

p. 116) 

 

Contudo, apesar de satisfeita, a necessidade continua a fazer-se sentir, numa 

intensidade diferente, porquanto as necessidades fundamentais são 

exigências180 vitais (Adam, 1994, p. 117). 

A saúde como "recurso de vida diário – tarefa quotidiana de conjugação da 

esfera mental, espiritual, social, corporal, cultural" (categoria sB) embora tenha 

sido pouco aludida, explicita ou implicitamente, parece estar presente na 

vivência diária, pois quando indagados sobre "o que não faz ou não se sente 

capaz para fazer" quando não tem saúde os entrevistados tenderam a 

responder no sentido da não realização (ou dificuldade de realização) de 

tarefas quotidianas, corporizando-se, desta forma, a saúde como algo que "(...) 

é cultivável, é treinável (...). A saúde é como que uma atitude, um hábito que só 

se forma à medida que é exercitado" (Bento, 1991b, p. 23). 

A capacidade para "realizar aspirações; educação; compreensão face a novas 

possibilidades; divertir/distrair; comunicar com o outro" (categoria sD) foi mais 

referida nos escalões etários mais jovens, possivelmente por ser nesta(s) 

idade(s) que o ser humano se tenta afirmar no mundo (no meio) em que vive 

(em que está inserido). A privação desta visibilidade pública (e até privada) 

conduz à solidão, vista por Arendt (2001, p. 74) como um fenómeno extremo e 

anti-humano181, 

                                                           
180

 Uma exigência vital é diferente de um desejo ou de um hábito, pois implica a manutenção 

do todo que é a pessoa, é parte integrante e fundamental da pessoa. 

181
 Para Hannah Arendt (2001, pp. 73-74) o facto de uma pessoa "(...) viver uma vida 

inteiramente privada significa (...) ser destituído de coisas essenciais à vida verdadeiramente 

humana: ser privado da realidade que advém do facto de ser visto e ouvido por outros, privado 

de uma relação "objetiva" com eles decorrente do facto de se ligar e separa deles através de 

um mundo comum de coisas, e privado da possibilidade de realizar algo mais permanente que 
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"O motivo pelo qual esse fenómeno é tão extremo é que a sociedade 

de massas não destrói apenas a esfera pública e a esfera privada: 

priva ainda os homens do seu lugar no mundo, mas também do seu 

lugar privado (...)." 

 

A ocorrência da menção da saúde como "integridade anatómica, fisiológica e 

psicológica; lidar com tensões físicas, biológicas, psicológicas ou sociais; evitar 

perigos" (categoria sF) foi também (a par com a categoria sD) mais frequente 

nos primeiros escalões etários, possivelmente porque nos entrevistados do 5.º 

escalão (50 aos 60 anos) esta integridade não ser já tão "íntegra" e a 

habilidade para lidar com tensões e evitar perigos estar já enraizada na 

vivência quotidiana, por nas palavras de Bento (1991b, p.23) a "Saúde e 

doença (serem) fenómenos de uma história de vida e desenvolvimento 

individuais que os precede e acompanha", estando estes entrevistados (5º 

escalão) habituados e sabedores da sua biografia; conhecedores do seu 

estado a que Engelhardt (2009, p. 307) chama "estado de neutralidade", 

 

"Segundo Galeno, e em contraste com a óptica contemporânea, a 

saúde e a doença não são apenas estados de existência. pode 

dizer-se que existe antes um terceiro estado entre a saúde e a 

doença, um estádio intermédio q que se pode chamar de neutralitas 

(neutralidade). Não estamos sempre ou totalmente doentes ou num 

estado completamente saudável. Estamos sempre nesse terceiro 

estado de neutralidade." 

 

A aptidão para "satisfazer necessidades; paz, abrigo, alimentação, justiça, 

rendimento, equidade; cuidado/limpeza; independência" (categoria sE) está 

mais presente nas prédicas dos três últimos escalões etários (3.º, 4.º e 5.º 

escalão), uma vez que nesta facha etária (dos 30 aos 60 anos) existe a 

preocupação no sentido de assegurar necessidades tidas como fundamentais e 

                                                                                                                                                                          
a própria vida. A privação da privacidade reside na ausência de outros; para estes, o homem 

privado não se dá a conhecer, e portanto é como se não existisse." 
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há uma maior consciência da importância da manutenção da autonomia, 

porquanto são (normalmente) as pessoas mais velhas que têm a seu cargo a 

tarefa de satisfazer as suas necessidades e as necessidades daqueles que são 

(ou entende que sejam) do seu encargo (da sua responsabilidade182), bem 

como a consciência da perda da capacidade de independência está mais 

presente. A noção de independência no sentido a capacidade de 

autossatisfação das necessidades próprias, naquilo que Adam (1994, p. 127) 

considera a não dependência de outrem, 

 

"Não se trata, pois, de independência política, económica, ou muito 

simplesmente de independência geral. Na verdade todos nós 

estamos dependentes de alguém ou de alguma coisa (...). Todavia, 

quando está em jogo a satisfação das nossas necessidades, 

relativas à nossa própria saúde, todos nós nos empenhamos em ser 

independentes." 

 

Assim, de uma forma mais geral, quanto às categorias de saúde não houve 

grande discrepância entre as categorias isoladas na revisão da literatura e no 

seu surgimento nos discursos dos entrevistados (todas as categorias estiveram 

presentes nas prédicas, embora algumas com frequência diferente de escalão 

etário para escalão etário) com a exceção da saúde como "adequação ao 

ambiente – mudar/enfrentar o ambiente" (categoria sA). Esta categoria não foi 

expressa de forma manifesta por qualquer dos entrevistados, podendo esta 

ausência ser compreendida pelo facto de esta capacidade para alterar e/ou 

defrontar o ambiente poder estar implícita na disponibilidade para "fazer tudo", 

"testar limites", "experimentar outras coisas" e "arriscar mais", ou seja 

entendemos que a sua não verbalização de forma explícita, ou mesmo 

implícita, pode não significar a sua ausência, mas apenas (e mais uma vez) o 

diferente entendimento que cada pessoa tem relativamente a este assunto (ou 

tema), pois segundo Arendt (2001, p. 226), 

                                                           
182

 "Normalmente, as pessoas interpretam a responsabilidade como sendo a responsabilidade 

pelas suas próprias acções, mas na minha opinião, a responsabilidade é, em primeiro lugar, 

algo em relação aos outros" (Levinas, 1985, pp. 95-96). 
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"O facto de o homem ser capaz de agir significa que se pode esperar 

dele o inesperado, que ele é capaz de realizar o infinitamente 

improvável. E isto, por sua vez, só é possível porque cada homem é 

singular, de modo que, a cada nascimento, vem ao mundo algo de 

singularmente novo." 

 

Relativamente às categorias de desporto (dA, dB, dC e dD) todas estiveram 

presentes nos discursos dos entrevistados.  

O desporto como "prática de atividade dominantemente física – elementos 

motores: deslocamentos, saltos, lutas, lançamentos" (categoria dA) e como 

"relacionamento consigo mesmo; sentido de vida; elementos humanos – lúdico, 

rendimento, superação" (categoria dD) foram bastante concordantes, entre 

todos os escalões etários em estudo, no que concerne à frequência da sua 

alusão. Relativamente à categoria dA a sua menção explícita não foi total, mas 

a descrição das atividades consideradas desportivas, pelos entrevistados, 

sublinha a sua componente física e/ou motora, esta ocorrência pode ser 

justificada pela possibilidade dos entrevistados, tal como Garcia (2012, p. 56), 

tenham  

 

"(...) assistido metódica e sistematicamente a práticas desportivas, 

das mais simples e informais até àquelas mais complexas (tendo já 

conseguido) isolar determinados elementos motores, ou afins que ao 

combinar-se dão origem às mais diferentes modalidades ou práticas 

desportivas". 

 

Quanto à categoria dD a sua manifestação por parte dos entrevistados foi 

quase total (presente em 24 prédicas), porquanto o desporto como atividade 

exclusivamente humana183 obriga, nas palavras de Savater (2000, p. 99), 

                                                           
183

 Para Fernando Savater (2000, p. 99) "(...) parece não haver animais desportistas: não se 

submetem a regras aleatórias, não admitem arbitragens, não renunciam a nenhuma vantagem, 

não se admiram uns aos outros (...). Os animais não se dão a tantos incómodos porque não se 

sabem transitórios nem mortais.", Bento e Bento (2010, p. 17) ilustram "O desporto e todas as 

expressões da cultura humana servem exactamente para isso: para arrancar o homem do 
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 "(...) a concentrar as capacidades do desportista, reunindo-o 

consigo mesmo, com os adversários, com as testemunhas e com o 

acaso. Tudo isso sob normas que delimitam por um instante um 

universo à parte, onde a capacidade de sobrevivência não é simples 

automatismo biológico, mas sim um propósito que elege os 

requisitos do seu próprio desígnio, chamado triunfo." 

 

e representa para Bento e Bento (2010, p. 17), 

 

"(...) uma maneira elaborada de olhar para a "imperfeição" de um 

homem, animado da necessidade e capacidade de se modificar e 

transformar, de evoluir e aperfeiçoar, de se superar e transcender, 

para ser mais e melhor como humano e como pessoa."  

 

O desporto como "comportamento corporal marcado por regras e convenções 

culturais; antropológico, axiológico e estético" (categoria dB) foi das categorias 

menos presentes nos discursos dos entrevistados (a par com a categoria de 

saúde sB), sendo mais aludida nos dois primeiros escalões, pois os 

entrevistados desta facha etária (dos 10 aos 29 anos) referem a prática de 

desportos mais "formais", pelo que a presença das "regras" e "convenções" 

está mais presente; nos três últimos escalões foi menos indicada 

possivelmente porque o "(...) fenómeno desportivo atravessou os séculos, em 

formas e modelos mais ou menos codificados, elaborados e organizados (...) e 

torna-se um traço marcante de um estilo de vida pela desportividade" (Bento e 

Bento, 2010, p.19), o que leva a uma interiorização desta categoria, não lhe 

sendo reconhecida (pelos entrevistados) especial "particularidade". 

 

 

                                                                                                                                                                          
estado animal, dos instintos e impulsos primitivos, das formas originárias e arcaicas. Para 

sublimar a nossa natureza original e, em cima dela, edificar uma condição humana, marcada 

pela racionalidade, pela técnica, pela arte, pela virtude, pela ética, pela estética, isto é, pela 

excelência". 
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O desporto enquanto "relacionamento com o outro – trato inter-humano" 

(categoria dC) foi mais verbalizado nos quatro últimos escalões etários em 

estudo, provavelmente porque nos entrevistados não tão jovens (já com 

alguma experiência e história de vida) haja a consciência que "(...) viver é 

ocupar-se com o outro que não é o próprio, todo o viver é conviver (...)" 

(Gasset, 2007, p. 167) e que "todas as actividades humanas são condicionadas 

pelo facto de os homens viverem juntos (...)" (Arendt, 2001, p. 38). 

Genericamente, quanto às categorias de desporto houve coincidência entre as 

categorias isoladas aquando da revisão da literatura e a sua menção nas 

prédicas dos entrevistados, estando todas as categorias presentes nos 

discursos, conquanto com frequência diferente de escalão etário para escalão 

etário. 

Relativamente às categorias da relação desporto/saúde (rA e rB) ambas foram 

referidas nas prédicas dos entrevistados, tendo-nos socorrido da criação184 de 

subcategorias do "desporto promotor de saúde" (categoria rB), por forma 

facilitar a análise e melhorar a compreensão dos discursos. 

A categoria rA "desporto inibidor de saúde" embora tenha sido expressa pela 

totalidade dos entrevistados, não o foi sempre no sentido da “inibição” da 

saúde, algumas prédicas referem a não existência de malefícios da prática 

desportiva para a saúde, chegando mesmo a reconhecer que o único dano é a 

não prática.  

Dos fatores potenciadores de inibição da saúde pelo desporto os mais 

apontados são o doping e a não adequação da atividade ao praticante, onde 

por vezes é referida a alta competição (o desporto profissional) por, no 

entender dos entrevistados, obrigar a um esforço para além das possibilidades 

(físicas e psicológicas) da pessoa, acarretando, desta forma, enfermidade(s). 

A temática do doping, especialmente nos últimos anos, tem ganho uma grande 

dimensão, devido à exposição mediática que tem tido, pelo que é um tema 

presente (e inquietante) nos discursos dos entrevistados, sobretudo na sua 

faceta de “risco” para a saúde, pois 

 

                                                           
184

 As subcategorias surgiram, tal como as categorias da revisão da bibliografia.  
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“Na imprensa, os artigos apenas ocasionalmente abordam o aspecto 

do fenómeno referente ao “fazer batota”; em contrapartida, não têm 

conta os que chamam à atenção para as consequências 

devastadoras dos anabolizantes e outros corticóides no organismo 

(…)” (Lipovetsky, 2010, p. 137). 

 

A inadequação da prática desportiva aos seus praticantes, em especial no que 

se refere ao desajuste entre o esforço investido e a possibilidade humana, está 

muito presente nas prédicas em análise no presente trabalho, possivelmente 

por os entrevistados e reverem nas palavras de Bento (1991b, p. 18): 

 

“A especificidade, que cada um comporta, de lidar com a 

corporalidade, a técnica e tecnologia do corpo que cada um 

representa, são construções e desenvolvimentos racionais 

determinados por objectivos bem precisos e distintos. É obvio que 

esta lógica não dispensa uma prática do desporto, que não tenha na 

saúde o seu horizonte de referência primeira, não a isenta do 

preceito ético de a não colocar em perigo.” 

 

Contudo, a menção do desporto de alta competição como inibidor de saúde 

apresenta-se-nos como uma perplexidade185, porquanto convém não olvidar 

que “nem todas formas de prática do desporto fomentam ou têm que fomentar, 

                                                           
185

 Esta perplexidade advém do facto de sabermos que no desporto está presente a 

capacidade (o desejo, a ânsia, a obrigação) que cada um tem de se ultrapassar a si próprio, a 

capacidade “(…) ascender constantemente a um nível superior de disciplina e de força/poder” 

(Lipovetsky, 2000, p. 136); acresce ainda que “Aquele que nos eventos desportivos não sabe 

senão denunciar a simplicidade muscular dos desafios, as baixas paixões colectivas, a 

ostentação da ânsia de preeminência ou as manipulações fraudulentas dos bastidores, talvez 

acerte neste ou naquele detalhe vergonhoso, mas perde de vista o autêntico interesse posto 

em jogo, o sentido humanizador subjacente na mais alargada das lendas do estádio. Esses 

inimigos doutrinais da competição desportiva podem entender muito bem o que certos homens 

querem e o que fazem, mas nunca saberão a profundidade daquilo que os homens querem e 

por que é que o fazem” (Savater, 2000, p. 100). 
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em primeiro lugar, a saúde” (Bento, 1991b, p. 18) e que, segundo Lipovetsky 

(2000, p. 101), 

 

“Competimos contra o tempo que aprendemos a medir e que, 

portanto, sempre nos alcança, contra esse espaço que as nossas 

forças nunca poderão abarcar pois conhecemos a sua magnitude 

face à nossa. Lutamos para derrotar com coordenadas: nova prova 

de que na própria essência do desporto se oculta um símbolo 

metafísico, talvez o que melhor nos expressa. Sabe-o como ninguém 

o velho campeão que o tenta pela última vez, confrontando a 

imensidade do espírito ao mensurável das coordenadas, a partir da 

já verificada caducidade do corpo.”   

 

Quanto às subcategorias (rB1, rB2, rB3 e rB4) do "desporto promotor de 

saúde" (categoria rB) todas foram mencionadas nos discursos dos 

entrevistados, o que esteve em consonância com os dados recolhidos aquando 

da revisão da literatura; sendo a subcategoria rB2 "benefícios a nível social – 

diminuição absentismo laboral; aumento da quantidade e qualidade de 

produção; diminuição da procura de serviços médicos; socialização" das menos 

referidas, incidindo essa referência sobretudo no aspeto de socialização 186, 

entendendo que embora o corpo seja “(…) o único bem que o indivíduo jamais 

poderia compartilhar com outro, mesmo que desejasse fazê-lo” (Arendt, 2001, 

p. 136), mas não esquecendo que  

 

“(…) a nossa percepção da realidade depende totalmente da 

aparência, e portanto da existência de uma esfera pública na qual as 

coisas possam emergir da treva da existência resguardada, até à 

meia-luz que ilumina a nossa vida privada e íntima deriva, em última 

                                                           
186

 “Cada ser humano, na sua (dele ou dela) constituição global, é orientado no sentido dos 

outros seres humanos – por meio da estimulação emocional que só os outros seres humanos 

podem proporcionar (…). Cada ser humano, na sua constituição global, é orientado no sentido 

dos outros – para a estimulação emocional entre seres humanos vivos (…)” (Elias e Dunning, 

1985, p. 170). 
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análise, da luz muito mais intensa da esfera pública” (Arendt, 2001, 

p. 65). 

 

As subcategorias rB1 ("benefícios a nível físico, somático, endócrino e 

imunitário – redução do peso corporal; compensação de insuficiência de 

movimento; redução do risco de doenças; “antibiótico"”), rB3 ("benefícios a 

nível psicológico – prevenção e reabilitação psíquica") e rB4 ("benefícios a 

nível pessoal – auto expressão/recreação, entretenimento, alegria, felicidade, 

superação de barreiras/riscos, alteração do estilo e sentido de vida") foram 

mais mencionadas nas prédicas dos entrevistados, tendo os "benefícios a nível 

físico, somático, endócrino e imunitário – redução do peso corporal; 

compensação de insuficiência de movimento; redução do risco de doenças; 

“antibiótico"” (subcategoria rB1) sido aludidos na totalidade dos discursos. 

A visão da prática desportiva beneficiadora da saúde puramente biológica é 

mais referida, pois é bastante veiculada pelos meios de comunicação social, 

por diversos organismos públicos ligados à área da saúde, por médicos e 

pedagogos, pelo que não é estranha a frequência da ocorrência desta 

subcategoria, tanto mais que no dizer de Lipovetsky (2010, p. 118) 

 

“O eclipse da moral individual coincide com um egotropismo de 

massas obcecado pela forma e pela linha, ávido de desporto e de 

alimentação biológica, de sistemas activos anti-rugas e de cremes 

reestruturantes, de regimes dietéticos e produtos light, trocámos o 

saber enfático da dignidade pelo culto egocêntrico e obsessivo da 

saúde, da juventude, da estética corporal.” 

 

Os "benefícios a nível psicológico – prevenção e reabilitação psíquica" 

(subcategoria rB3) foram expostos pela quase totalidade dos entrevistados, 

esta ocorrência pode ser explicada pelo entendimento que as pessoas têm do 

que são os componentes constituintes da saúde – físico e mental (ou psíquico) 

– tendo sido destacada a função “libertadora” e “relaxante” do desporto, ou seja 

o desporto na sua faceta anti-stress, Bento (1991b, p. 27) alerta que 
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“Muitas das chamadas “doenças da civilização” (…) são atribuídas 

ao stress (…). A reabilitação de tais doenças implica a eliminação 

das origens do stress que as anima (…) a recuperação do equilíbrio 

psicovegetativo apenas é possível num sistema de ordenamento 

relativamente aberto em que encontre igual observância de valores 

subjectivos e valores socioculturais, susceptíveis de funcionarem 

como correctivo recíproco. Ora o desporto funciona (…) como um 

meio educativo que, de forma aparentemente lúdica com espaço 

pretensamente livre, reproduz os valores e princípios válidos nos 

outros domínios sociais.” 

 

Para Ortega y Gasset (2007, pp. 163-167) as definições meramente biológicas 

e psíquicas do viver humano são particularidades secundárias, para ele a “vida 

é o que somos e o que fazemos (…)”, mas “todo o viver é viver-se, sentir-se 

viver, saber-se existindo (…,) viver é (…) uma revelação, um não contentar-se 

com ser mas compreender ou ver que se é, um inteirar-se (, é) o 

descobrimento incessante que fazemos de nós mesmos e do mundo à nossa 

volta”, contudo o mundo em que nos encontramos ao viver é composto por 

“(…) coisas agradáveis e desagradáveis, (…) atrozes e benévolas, favores e 

perigos: o importante (é que) nos afectam, nos interessam, nos acariciam, nos 

ameaçam e nos atormentam”, é na capacidade de nos sabermos “vivos”, de 

termos vita activa “(…) a vida humana na medida em que se empenha 

activamente em fazer algo (…)” (Arendt, 2001, p. 38) que descontinua “(…) o 

curso inexorável e automático da vida quotidiana que (…) interrompe e interfere 

com o ciclo do processo da vida biológico (…;) a vida do homem arrastaria 

consigo, inevitavelmente, todas as coisas humanas para a ruína e a destruição, 

se não fosse a faculdade humana de interrompê-las e iniciar algo novo (…)”  

(Arendt, 2001, p. 299).  
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Os "benefícios a nível pessoal – auto expressão/recreação, entretenimento, 

alegria, felicidade, superação de barreiras/riscos, alteração do estilo e sentido 

de vida" (subcategoria rB4), foram referidos pela quase totalidade dos 

entrevistados, especialmente no que diz respeito ao seu aspeto de auto 

expressão, promotora e potenciadora de felicidade 187  (de alegria), podendo 

estes dados ser compreendidos à luz da afirmação Elias e Dunning (1985, p. 

123),  

 

“Aristóteles propunha na sua tese que o prazer é um ingrediente 

necessário ao efeito curativo (…). No entanto, mesmo a tradição 

europeia, nos séculos passados, a tese aristotélica auxiliou, de 

tempos a tempos, aqueles que combatiam a tendência para diminuir 

ou suprimir as actividades que favoreciam o prazer, tal como aquelas 

para se confrontarem sob a forma de jogos.” 

 

e confirmadas por Bento (1991b, p. 30) quando postula que a essência do 

desporto “(…) corporiza um tempo de alegria, de prazer, de ausência de stress, 

de entusiasmo, de felicidade, de movimento e actividade, de estar bem consigo 

próprio (…).” 

Para Lipovetsky (2010, p. 128) o desporto moderno situou-se “(…) no plano do 

jogo e da alegria plena (…)” , tendo o homem deixado “(…) de ligar a felicidade 

da humanidade ao desenvolvimento das ciências e das técnicas (…)” (p. 239), 

porquanto avisados por Savater (2000, p. 42) “a alegria não é a conformidade 

alvoroçada com o que acontece na vida, mas com o facto de viver”, sendo que 

a “(…) a própria vida, inclusive a vida orgânica ou biológica, é, ao fim e ao 

cabo, incompreensível como utilidade, somente se explica como um imenso 

fenómeno desportivo” (Ortega y Gasset, 2007, p. 69). 

 

 

                                                           
187

 “Convém (…) meditar sobre as coisas que dão origem à felicidade, pois quando ela está 

presente temos tudo, enquanto que se está ausente tudo fazemos para a alcançar” (Epicuro, 

edição de 2009, p. 111). 
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Face ao anteriormente exposto, em consonância com os dados aqui presentes, 

compreendemos que embora “(…) o desporto não contenha em si mesmo 

mecanismos de saúde que se desencadeiam de forma espontânea” contém 

“porém a possibilidade de os desenvolver e desencadear (…)” (Bento, 1991b, 

p. 29), porque  

 

“No mundo das relações, ser realista é aprender a pôr-se no lugar 

dos outros seres humanos, simpatizando activamente tanto quanto 

possível com a especificidade do seu anseio vital; no âmbito do 

íntimo, o realismo consiste em procurar o prazer sem debilitar a 

sensibilidade ou anular a bendita e frágil corporeidade que nos 

sustenta. Entendidos com realismo, os prazeres são a experiência 

saudável por excelência, isto é, o gozo da saúde entendida a partir 

de dentro e não segundo coordenadas exteriores tais como a mera 

duração da vida ou o adequado funcionamento nos nossos 

compromissos sociais” (Savater, 2000, p. 355) 

 

Assim, ao jeito188 de conclusão189, se saúde, segundo Gadamer (2006, p. 118), 

não é “(…) um sentir-se, mas é estar-aí, estar-no-mundo, estar-com-pessoas, 

sentir-se ativa e prazerosamente satisfeito com as próprias tarefas da vida”, 

então o desporto, como possibilitador dos fatores anteriormente declarados, é 

condição (primordial) do ser, a sua ausência contraria a essência do ser, 

impede a sua realização, acarreta enfermidade. 

                                                           
188

 “Nós nunca acabamos, os nossos problemas continuam sempre” (Popper e Lorenz, 1990, p. 

107). 

189
 “Uma conclusão é uma consequência necessária das premissas quando, se as premissas 

são verdadeiras, a conclusão tem de ser também verdadeira” (Santos, 1995, p. 13). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Conclusão 
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                                                                                       “A actividade, a inquietude e a busca são 

                                                                                           essenciais para a vida, para o eterno 

                                                                                          desassossego, a eterna imperfeição; 

                                                                                        para o eterno buscar, esperar, valorizar, 

                                                                                       encontrar, descobrir, melhorar, aprender 

                                                                                       e criai valores; e também para o eterno 

                                                                                            equivocar-se, cair e levantar-se.” 

                                                                                                                                         (Karl Popper) 

 

 

Chegados ao final da tarefa autoproposta, sentimos que agora seria o tempo 

ideal de a principiar, não por questões de incompletude ou de moderada 

exatidão, mas pelo surgimento de novas interrogações e (particularmente) pela 

ânsia (pelo pessoano desassossego) de lhes pretender dar resposta ou 

desvendar caminhos.  

Contudo podemos atestar que cumprimos com o propósito preambular do 

trabalho – a busca de um sentido antropológico da saúde ligado dialeticamente 

à prática desportiva – propósito esse que serviu de farol e bitola na condução 

da nossa pesquisa. 

Das categorias e subcategorias a priori (isoladas aquando da revisão 

bibliográfica) presentes neste trabalho todas foram expostas nas prédicas dos 

entrevistados, com exceção da categoria sA – “adequação ao ambiente – 

mudar/enfrentar o ambiente” – não tendo surgido nenhuma categoria ou 

subcategoria a posteriori. 

Embora a frequência de exposição tenha variado de categoria para categoria e 

de subcategoria para subcategoria, bem como entre os diferentes escalões 

etários em estudo, após análise e interpretação dos discursos, percebemos 

que a atividade desportiva, embora nem sempre “vista”, por quem a pratica, 

como tal, está presente na vida de todos os entrevistados, quer nas suas 

formas mais explicitas, quer em formas mais implícitas, chegando mesmo os 

seus “ensinamentos”, preceitos e valores a ser aplicados na vida quotidiana (na 

vida diária), quer a nível laboral, quer a nível familiar e mesmo a nível pessoal.  
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Das crenças e representações individuais de saúde a prática de exercício 

desportivo (declarado através de distintas enunciações) foi exposta por todos 

os entrevistados como um dos fatores que potencia e mantém a saúde, 

particularmente no que concerne aos benefícios a nível físico, somático, 

endócrino e imunitário (referidos por 25 entrevistados), aos benefícios a nível 

psicológico (expostos por 22 entrevistados) e aos benefícios a nível pessoal 

(enunciados por 24 entrevistados); os benefícios a nível social (manifestos por 

17 entrevistados), conquanto tenham também sido amplamente aludidos, 

foram-no em menor número que os demais benefícios, mais centrados nas 

questões da socialização (do encontro, contacto e convívio com o outro) e na 

redução de procura de serviços médicos. 

Embora a maioria dos entrevistados (21 entrevistados) tenha apontado 

malefícios da prática desportiva, centraram a sua incidência em circunstância 

particulares como o desporto de alto rendimento, a atividade desportiva 

excessiva e desacompanhada de supervisão técnica, o doping e as lesões; 

todavia nunca associaram este tipo de malefícios à sua (à própria) prática ou, 

quando o fizeram, não lhe atribuíram especial importância. 

Dos resultados do presente trabalho, obtidos a partir de uma opção 

metodológica iminentemente qualitativa (selecionada pela perspetiva 

humanista das ciências sociais), ficou claro que o exercício desportivo (o 

desporto) é indispensável à pessoa (humana), por se constituir num sentimento 

de bem estar consigo mesmo e com o(s) outro(s), numa sensação de saúde 

plena, porquanto acarreta benefícios a nível físico, psicológico, social e 

pessoal. 

O desporto é uma indispensabilidade à vida, porquanto possibilita ao homem a 

sua ascensão ao sonho, ao mais alto, ao ilimitado, permite a integridade, a 

heroicidade, a humanidade, intima à superioridade, ao estado de ser bom, de 

ser belo no mais alto grau; edifica o homem orgulhoso do seu ser, o homem 

digno de Nietzsche, o homem que reclama toda a sua totalidade, todos os 

domínios da sua humanidade.  
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Desporto e saúde são fatores indissociáveis do viver humano, pois a sua 

ausência acarreta enfermidade, “suspende” a vida ativa, a verdadeira vida 

humana. 

Podemos, desta forma, afirmar que é possível (e até desejável) a enunciação 

de um conceito antropológico de saúde onde o desporto tem lugar eminente 

por mérito próprio, não apenas na sua vertente propiciadora e potenciadora de 

saúde, mas (e em maior grau de razão) por se corporizar ontologicamente 

como indispensável à vida da pessoa e das pessoas. 
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