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INTRODUCÄO



0 presente trabalho refere-se as diversas formas de saber dentine° no
Ambito do &sport°. Formas de saber comumente reunidas solve a denominacilo
de ciencias do dcsporto.

Temos como objetivo, a partir de um estudo descritivo, tracar um perfil
da producao cientifica no espaco de expressdo portuguesa, analisar as
concepcOcs epistemolOgicas, metodolOgicas e a efetividadc do conhecimcnto
produzido em funcao de suas relacOes corn as praticas desportivas.

Sao pressupostos deste estudo os seguintes:

1°) 0 Desporto contempordneo l configura-se a partir de diferenciadas
formas de expresso e propicia diversas intencionalidadcs que
diferem em relacilo aos objetivos, aos sentidos c as necessidades de
seus praticantes. 0 desporto tornou-se plural.

2°) Ao tornar-se plural, o desporto contemporaneo impos novas necessi-
dades ao seu quadro teOrico e conceitual. Fez emergir um espaco
multidisciplinar2 de investigacao: as Ciencias do Desporto.

3°) Todavia ao adotarem uma concepcilo multidisciplinar, as ciencias do
desporto constituiram-se num agregado de disciplinas cientificas
onde coabitam, convergente e divergentemente, objetivos e objetos
que poucas yens sao capazes de responder as questOes especificas
de interesse dos intervenientes nas praticas desportivas3.

Apresentamos o presente estudo subdividido ern duns partes. Na
primeira, sob o titulo Pressupostos para uma analise das ciencias do desporto,
concebemos uma primeira aproximacdo teOrica capaz de sugerir argumentos que
dëcm suporte as conjeturas que subsidiam as hipOtese orientadoras da
investigacilo documental subsequente.
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Como tal:
No capituio 1, discorremos sobre o conceit° de desporto plural c sobre a

emergencia das ciencias do desporto.
No capitulo 2, delimitamos o espaco de investigacdo, operacionalizando

os conceitos de aborciagem epistemolOgica c metodolOgica referidos ao longo da
dissertacdo.

No capitulo 3, discutimos as questOes referentes a demarcacdo do
conhecimento cientifico. Anaiisamos o paradigma mecanicista, evidenciando a
concepcdo empirista e objetivista das ciências da natureza. 0 modelo
intelectualista e subjetivista das ciencias humanas que surgcm, a partir do sóculo
XIX, como antitese aos modelos preccoentes. Por fim, neste mesmo capitulo,
conjeturamos sobre as influencias do paradigma mecanicista na concepcdo
muitidisciplinar das ciencias do &sport°.

Na segunda parte, sob o titulo 0 Perfil das ciencias do desporto: Um
estudo descritivo, apresentamos o relatOrio de tuna investigacdo referenciada a
producdo cientifica no espaco de lingua portuguesas no periodo entre 1975 a
19904.

Nessa investigacao, cuja metodologia descrevcmos no capitulo 4,
analisamos a producdo do conhecimento cientifico no ambito das praticas
desportivas corn o intuito de:

1°) No capitulo 5, evidenciar sua caracteristica multidisciplinar;

2°) No capituio 6, demonstrar suas concepcOes metodolOgicas empirista e
objetivista, por um lado, e intelectualista e subjetivista, por outro, as
oats, enquanto elementos mutuamente excludentes ndo possibilitam
a compreensdo da complexidade e multidimensionalidade das praticas
desportivas.

3°) No capitulo 7, explicitar o predominio de uma producdo de conheci-
mento cujos conteados por estarem intimamente ligados as disciplinas
de origem (a biologia, a psicologia, a sociologia etc.), estdo distan-
ciados dos interesses concretos e imediatos dos intervenientes na
pratica desportiva.

4°) Finalmente, como forma de conclusdo, apresentamos uma sintese das
analises antcriores. Delineamos um perfil das ciencias do desporto
evidenciando suas dificuldades em consubstanciar teorias capazes de
expressar os mtiltiplos e complexos significados do desporto
contemporanco.

Enfim, desejamos que este trabalho possa contrihuir para o avanco das
investigacCies cientificas no ambito da pratica desportiva, as quais em razdo da

4



insuficiencia de abordailens teOricas capazes de evidenciar suas reais dimensOes
tern, em grande medida, assumido responsahilidades para alem ou nara aquern
de suas reais possihilidades.

NOTAS

1 Adotamos o termo contemporineo corn o objetivo de explicitar as diferencas entre urn desporto
reduzido a concepcao tradicional de alto rendirnento, estruturado sobre os principios da

padroniznao, da institucionalizacao, da regulamcntacao, e voltado exclusivamente a maximizacäo
das performances (algumas vezes denorninado de desporto moderno), e um desporto de concepc.iro
plural, onde se multiplicam formas, modclos, objetivos, valores c sentidos

2 Por multidisciplinaridadc diz-sc quando, "para realizar uma pesquisa determinada„ve faz apelo
ao contributo de diferentes disciplines, tratando-se, coniudo, de uma colaboraccio fortemente
localizada e limitada panto a seu alcance: os interesses prOprios de cada uma das disciplines
implicadas ndo sofrem qualquer alteracào, conservando-se uma completa autonomia dos seus
meiodos hem como de seus objetos particulares." (Cf. CARVALII0, A. D. 1988: Epistemologia das
ciéncias da educaccio, Afrontamcnto, Porto, p. 93.)

3 A convergencia de objetivos e objetos apontam para a possihilidade da delimitacao de um cspaco
prOprio teoricamcnte justificado. A ciencia do desporto. Por outro lado, a divergencia traduz o
espaco multidisciplinar das ciencias do desporto.

4 A delimitacao do espaco de tempo entre 1975 a 1990 para analise do conhecimento produzido
decorre de um estudo exploratOrio onde evidencia-se formalmente, a partir de 1975, a
institucionalizacao da educacao fisica, desportos c recreacao como area de invesiigacao cientifica no
espaco de lingua portuguesa. Criarn-se estruturas para a pesquisa tais como laboratOrios,
fornecimento de holsas para a formacao de pcsquisadores, a exigencia de uma carrcira academica
onde a producao cientifica configura-se como exigencia a progressao funcional, a criacao de cursos
de pOs-graduacao, etc. Deste modo, pode-se constatar, que Os estudos de investigacao cientifica
iniciam a ocorrer cada yes com maior frcquencia. Por outro lado, o ano de 1990 como limite para
coleta de informacOcs dove-se a opcao por analisar urn periodo cm tomo dc l5 anos, periodo que,
segundo MARIA JR. (1987), c suficiente para diagnosticar a tendencia do perfil da producao
cientifica ern detcrrninada realidadc cultural.
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I PARTE

DELIMITACAO DO ESTUDO

PRESSUPOSTOS PARA UMA ANALISE
DAS CIENCIAS DO DESPORTO



CAPiTULO 1

O SIGNIFICADO CONTEMPORANEO DO DESPORTO E A
EMERGENCIA DE NOVAS FORMAS DE RACIONALIDADE.

1.1 — 0 DESPORTO PLURAL.

0 desporto contemporânco, nas suas variadas formas teOricas de inter-
pretacdo, caracteriza-se pelo seu elevado grau de diferenciacdo na pratica c pelo
fato de se ter tornado uma components cultural da vida de todos os Nikes, um
fenOmeno em expansdo global'.

Como referem BENTO e MEINBERG 2 , o desporto tornou-se plural.
Nesta nova dimensdo de assume novas formas e modelos, novos valores e
sentidos. Surge-nos como comercio, como inthistria, como atividade cultural, como
estilo de vida, como fator econOmico 3 , como fator de socializacdo, como mein de
educacdo e format 1o, como estratc,'gia de saUde e como objeto de investigacdo
cientifica.

As pniticas desportivas, atravós de suas diferenciadas formas de
expressdo, propiciam diversas intencionalidades quc diferem a partir dos
objetivos, dos sentidos e das necessidades de sous praticantes.

No desporto de excelOncia, ou de alto rendimento, predominam os
aspectos parciais do comportamento corporal e motor, objetivilveis e
mensuraveis4 . Expressdo corporal e motora onde "evidencia-se um fluxo
continuo de acOes corn componentes ordenados e estaveis, aos quail se aplicam
os propOsitos fundamentais de padronizaVio, sincronizacao e maximizaccio 5;

No desporto escolar, primam as possibilidades da acdo normativa na
formacdo sobre valores, atitudes, habilidades e conduta humana;

No desporto de later, ao se enfatizar as tarefas higiOnicas, de satide e de
catarse, minimiza-se a formalidade e o rigor tipico dos regulamentos institucio-
nalizados e abre-se oportunidade para modificacdo na forma, no espaco, na
tecnica e na participacdo;

No desporto de reabilitacdo c rceducacdo, quc considera as diversas
possibilidades fisicas, motoras e orgilnicas dos praticantes, configura-se como
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um coadjuvante de elevado significado nas estratógias de satide palica e
promoca-o da sailde6.

Pelas concepOes expostas, evidencia-se que no desporto" (...) podemos
encontrar e cultivar os valores de corporalidade, da condicdo fisica e safide,
(...) do rendimento, (...) do empenhamento, da persistencia, da acdo, da
dificuldade e da realizacdo, da tensdo, do dramatismo e da aventura, é um
espaco de expressdo, de estetica, de impressOes e experimentacOes, de
cornunicacdo, de cooperacdo e intend°. 7

No iimbito de uma abordagem psicolOgica, podemos considerar quc o
desporto, como sugerc ELIAS

"destina-se a movimentar, a estimular as emocOes, a evocar tensOes sob
a forma de uma excitacdo mimetica que pode ser apreciada e que pode ter um
efeito libertador, catartico, mesmo se a ressonância emocional ligada ao
designio imagindrio contiver, como habitualmente acontece, elementos de
ansiedade, medo ou desespero"8

Enfim, devemos ter presentes, como afirma Pereira da Costa, que:
"Afinal, as atividades fisicas educativas, agonisticas e compartilhadas

incluem-se entre os simbolismos que estdo dando sentido a passagem do seculo
XX para o XX1."9

Por ouiLro lado, o desporto enquanto inserido "na producdo real ou
imagindria da sociedade de consumo" 10 delimita um espaco de produciio, no
interior do qual, se engendram Os produtos desportivos disponiveis e
socialmente aceitos ern um dado period° do tempo l I.

0 desporto possibilita a constitui45o de um sistcma de instituicOes e
agentes, direta ou indiretamente ligados a existencia de praticas de consumo
desportivo, ptiblico ou privado, que tem por funcao representar os interesses dos
pralicantes e de sous promotores.

Na Otica de uma pratica de consumo, o desporto elabora e faz aplicar os
regulamentos que regem os vendedores de bens (equipamentos, instrumentos,
vestimentas, etc...); os servicos necessarios a pratica do desporto (professores, trei-
nadores, dirigentes, arbitros, medicos, etc..), alai] dos produtores e vendedores
do espctaculo desportivo e de bens associados 12 (jornais e revistas especializa-
das, as emissOes televisivas e radiofOnicas, o marketing e toda uma comerciali-
zacrio de produtos como refrigerantes, roupas, alimentos, cigarros, farmacos, etc..).

Por suposto, torna-se inevitavel reconhecer que as acOes desencadeadas
no espaco de consumo influenciam efetivamente as praticas corporais e
motoras I3. As praticas de consumo, ao tornarem-se cada vez mais exigentes,
estimulam a multiplicacao nas formal ou modclos das atividades desportivas14.

" Chegamos ao ponto em que o consumo» invade toda a vida, em que
todas as atividades se encadeiam do mesmo modo combinatOrio, em que o canal
das satisfacOes se encontra previamente tracado, hora a hora, em que o envolvi-
mento» e total(...)." 15

Porem, pese embora o reconhecimento da importancia das praticas de
consumo, nao devemos perder de vista, que sera sempre a pratica corporal-
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motora o cerne do desporto, e que sera o nivel da realizac5o da prestacdo
desportiva que conferira significado e qualidade as demais funcOes16.

Como tal, podemos inferir que o significado plural do desporto
contemporanco configura-se numa interrelacao entre as diversas expressOes e
sentidos contidos nas praticas corporais e motoras c as diversas exigesncias
inerentes as praticas de consumo.

Enfim, o desporto plural nas suas concepOes, contetidos e formas,
procura corresponder a ampla diversidade de estados de condicdo, de motivacdo,
de emocao e cogniciio. E urn convite ao desenvolvimento e aperfeicoamento de
modelos paralelos diferenciados e autOnomos corn estruturas pi-46as e distintas
de valores, de princfpios e finalidades. E uma expresso que rompeu corn a
unidade de sentidos assente no modelo do desporto de alto rendimento.
0 desporto perdeu seu sentido inequivoco; acrescentou outros, e variado e multi-
dimensional 17 , c como tal, ocupa na sociedade contemporilnea posicilo de
relevancia como fenOmeno socio-cultural e politico suscetivel de abordagem
cientifica.

1.2 — 0 DESPORTO ENQUANTO OBJETO DE ESTUDO
SUSCETIVEL DE ABORDAGEM CIENTIFICA. "AS
CIENCIAS DO DESPORTO".

Como forma de conhecimento cientifico Os saberes sohre o desporto
originaram-se no ambito das teorias da educaCdo fisica, onde paulatinamente
passaram a ocupar os espacos ate entao precnchidos pelos metodos tradicionais
de ginastica.

Os primeiros estudos cientificos sistematizados ocorreram a partir dos
anos 20 18 , sendo que o surgimento das instituicOes de formajio de professores
de educacao fisica 19 , estimularam sensivelmente seu desenvolvimento.

Conforme MEINBERG, "Os prirneiros ensaios ,serios de um confronto
cientifico corn o fenOmeno cultural desporto podem ser datados no final do
primeiro terco deste seculo, sem que contudo nesse tempo tenham sido
produzidos conhecimentos cientificos de uma amplitude tal que ainda hoje
merecam ser considerados"20.

Posteriormente, no perfodo pOs-II Guerra Mundial, as teorias sobre o
desporto apresentaram urn efetivo desenvolvimento no que tange principalmente
aos aspectos do treino fisico e as formas de reeducac5o e reabilitac:Tio. Isto se
deve, em certa medida, as necessidades de carater utilitario advindas da guerra21.

Por outro lado, rido devemos olvidar a influencia das metodologias
cientificas de inspiraci-to positivista que emergem nas teorias da educacdo
fisica 22 , possibilitando ao desporto afirmar-se enquanto objeto de estudo
cientifico.

Sob a influOncia da ciencia positivista, o desporto passa de uma
concepcao racionalista de carater subjetivo, onde predominavam as formas de
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saber corn finalidades pedagOgicas de cunho normativo (de valores, atitudes e
conduta humana), para uma concencdo emnirista de carater objetivo, onde
predominam as descrieOes dos fenbmenos observaveis (o peso, a altura, a
velocidade, a forca, a distisincia, o rendimento, etc..).

Foi necessario substituir a subietividade inerente ao comportamento
kidico, moral, estatico e politico pela objetividade do comportamento corporal e
motor, passive! de experimentaedo, descried() e quantificaedo.

Nesta perspectiva vemos emergir a medicina desportiva, especialidadc
que assume a lideranea sobre as formas de construe do do conhecimento
cientifico ligadas ao desporto23.

Sob a Ogide do conhecimento cientifico (suhentendido a medicina
desportiva) o desporto evolui de forma significativa, especialmente nos aspectos
inerentes as bases teOricas e metodolOgicas do treino desportivo.

Surge, por exemplo, no inicio dos anos 50, o Intervalltraining, mOtodo
desenvolvido empiricamente por GERSCHLLER e submetido a controle experi-
mental pelos "invesligadores medico-cientificos de Friburgo (...) formado por
seu diretor Dr. Herbert Reindell e seus colahoradores principais os Drs. Helmut
Roskamm e Joseph Keul (...) trés eminentes cardiologistas (...)" 24.

0 intervalltraining, pode-se afirmar, é 0 Wuxi() de treino precursor de
uma fase onde o desporto assumird, cada vez mais, as formas do conhecimento
cientifico provenientes da medicina desportiva25.

Todavia, esta transformed() nas formas predominantes de saber - de um
carater pedagOgico normall y() para um carater medico descritivo para alem do
relevante significado que assumiu o desporto na sociedade como forma de
expressdo cultural, conferiu ao desporto o status de um objeto de estudo
cientifico, compativel corn as exigacias do modelo de ciOncia dominante, e
trouxe como consequOncia, a afirmaedo progressiva do desporto como element°
hegemOnico no ambito das teorias da educaedo fisica.

Podemos referir, como o faz BRACHT26, que a educacao fisica passa, a
partir de entdo, a assumir os cOdigos institucionais emergentes do desporto
moderno.

Segundo SOBRAL, este fenOmeno se deve ao fato de "As instituicOes
universitdrias de formacao em educacao fisica, ao procederem a uma
translaccio de seu centro de interesse desde urn exercicio fisico geral e abstrato
Para formas mais concretas e particulares de atividade desportiva, provocaram
a emergéncia de novos problemas, praticos e tearicos, libertararn-se de uma
visa° condicionada pelas formulacOes e aplicacOes pedagOgicas e, por fim
chegaram mesmo a suhalternizar a educaccio fisica relativamente ao
desporto" 27.

Mas, foi principalmente a partir da segunda metade do sOculo XX, mais
especificamente no final da dc,'cada de 60 inicio de 702s , que a Onfase dada a
ampliaedo do significado sOcio-cultural e politico do desporto, para al6m de sua
expresso corporal e motora, condicionou a necessidade de novas transfor-
mac -6es na sua estrutura de conhecimento.
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Podemos afirmar que a necessidade de um novo dimensionamento
teOrico para o desporto, a partir da exigencia de uma cientificidade compativel
corn o desenvolvimento da sociedade contemporanea, definiu urn novo quadro
teOrico que se caracterizou por uma maior diversidade de interesses disciplinares.

De urn desporto, que reduzido a praticas corporais e motoras, limitava
seus conhecimentos exclusivamente as disciplinas que subsidiavam e
descreviam estas mesmas praticas29 , ao concebe-lo tamb6m enquanto pratica de
consumo, evidencia-se a necessidade de outras formas de saber que sejam
capazes de expressar o scu significado filosOfico, antropolOgico, sociolOgico,
econOm ico, epistemolOgico, politico, etc.

Surge, a partir de entio, a necessidade de reunir em um mesmo espaco de
discussao os produtos desuis diversas disciplinas cientificas que, de uma ou de
outra forma, passarn a se interessar pela investigacao no ambito do desporto.

Criam-se assim, as condicOes favoraveis ao surgimento de urn espaco
problernatizador que passou a denominar-se ciencias do desporto.

"Embora a proeza desportiva tenha atraido desde sempre a atencao dos
homens da ciencia, é a partir da decada de 60 que o desporto, enquanto campo
fenomenal, se constitui objeto de interesse de varias disciplinas cientificas e,
enquanto praxis socialmente significativa, procura afirmar uma iniciativa
autOnorna na elucidaciio dos seus probtemas especificos." 3°

E nossa conviccao, todavia, que as ciências do desporto constituem-se
num agregado de disciplinas cientificas onde se percebe a insuficiencia de
objetivos e objetos comuns. Ficando, fiesta forma, destituidas de uma estrutura
ou sistematizacao capaz de responder as questOes especificas da prestacao
desportiva.

No scu espaco multidisciplinar encontram-se profissionais de varias areas
de interesse que, em determinado moment° de suas atividades, dcdicam-se a
investigar no ambito do desporto. Entretanto, Como nao poderia deixar de
ocorrer, tais estudos realizam-se nortnalmente a partir das problematicas que
especificas das disciplinas de origem 31 - a medicina, a economia, a psicologia, a
sociologia, a pedagogia, a antropologia, a comunicacao, etc.. - e portanto,
poucas vezes respondem as questOes de interesse dos desport6logos 32 , ou dos
prOprios intervenientes das praticas desportivas.

Como refere PEDRAZ 33, "Se trata, em geral, de empreender formu-
1a45es teOricas omnicompreensivas cujas intencOes consistent em aglutinar
dentro de um mesmo modelo epistemolOgico codas as possiveis interpretacóes
de que é sucetivel o movimento humano: a medinica ao lado da biolOgica, e
ambas junto as interpretacOes antropolOgica, sociolOgica, histOrica, etc."

SOBRAL34, ao referir-se as ciacias do desporto em scu atual estagio de
desenvolvimento afirma que "assistimos (...) a dual tendencias. Por um lado, o
desporto e submetido a uma vigilancia acrescida por parte de alguns dominios
consagrados do conhecirnento cientifico e, por outro, engendra ele prOprio uma
investigacao ecletica, em rnuitos casos de contornos mal definidos e quase
sempre tutelada por aquelas disciplinas de vigilancia" .
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O mesmo autor, sugere outros Yaws pcculiares desta investigacao:
"(...) carcicter vincadamente heterogeneo, reflectindo a grande

variedade de problemas, contextos e Optica.s- de apreciaCdo.(...) ficando a
integraccio das contribuicOes disciplinares comprometida por metodologias e
discursos dificilmente conciliaveis;

Incorporaccio dos pressupostos 35 das ci'encias hospedeiras e das suas
terminologias, corn prejuizo de uma problematizacao especifica e autOnoma;

(...) acentuado pendor para uma concepciio empirico-analitica da
ciencia.(...);

(...) expressilo limitada enquanto a iniciativa critica e das meta-ancilise,
apesar da profusao dos dados adquiridos, muitas vezes inconsistentes,
equivocos e contraditOrios 36 ".

Entretanto, cmbora as dificuldades apontadas, quanto a justificacao
epistemolOgica e metodolOgica das ciacias do desporto como disciplina
cientifica capaz de configurar teorias do desporto, reconhccemos que etas se
constitucm numa referenda normatizadora. Em norne das ciências do desporto,
formaram-se sociedades cientificas, realizam-se cursos de licenciatura e
bacharelado, cursos dc pOs-graduacao, inameros congressos, publicam-se
anualmcnte numcrosos periOdicos e rcvistas.

Nosso propOsito, neste trabaiho, é demonstrar que se faz necessario
superar este estagio multidisciplinar, na mcdida em quo, parece-nos evidente que
nas ciOncias do desporto nao ha a possibilidade de se configurar uma perspectiva
quo implique em ruptura corn a estrita dependencia relativa as disciplinas
cientificas tradicionalmente constituidas.

Nos capitulos seguintes aprofundaremos esta tcmatica. Vamos tracar urn
esboco das concepcOes predominantes nas ciências do desporto e evidenciar
algumas das suas principais limitacOes.

NOTAS

1 Cf. PEREIRA COSTA, L. (1987): Organizacdo esportiva brasileira: Crise e mudanca de
paradigmas. UERJ, Rio de Janeiro, tcse dc Livre Doc:6116a, p. 3.

2 0 conceit° dc desporto plural pods scr cncontrado cm diversos artigos de RENTO, J. 0.
(s.d.,1990, 1991a, 1991h, c cm MEINI3ERG. E. (1990, 1991), todos rcfcrcnciados na bibliografia ao
final deste cstudo.

3 Em 1990 o desporto cm Portugal ocupou o 27° lugar entre 51 setores da cconomia Nacional.
Ofcreceu 1,1% dos cmprcgos correspondendo ao 33° lugar, enquanto que como componente da
Despcsa Nacional participou corn 1,08% do PI13pm. (Cf. TENREIRO, F.(1990): In Horizonte,
6(36):186.

4 Cf. BENTO, J. 0. (1991): Desporto satide e vida. Em defesa do desporto. Lisboa, Livros
Horizonte, p. 17 e 34.
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5 PEREIRA DA COSTA, L. (1988): Educacdo fisica e esportes ndo formals. Rio de Janeiro, Ao
Livro Tecnico, p. 46.

6 I loje, como nunca, o desporto c praticado por deficientes fisicos, mentais, auditivos e visuais, por
diabeticos, por asmaticos, por cardiopatas, por hipertensos, etc.

7 BENTO, J. 0. (s.d.): Novas motivacoes, modelos e concepcOes para a pratica desportiva. In 0
desporto no seculo XXI.Novos desafios. Oeiras, Cimara Municipal de Oeiras, p. 35.

8 ELIAS, N. (1992): A busca da excitacdo. Difcl, Lisboa, p. 79.

9 PEREIRA DA COSTA, L. Mapcando o passado e configurando o futuro. In: FARIA JR, A. et
FARINATYI,P. (orgs), (1992): Pesquisa e produccio do conhecimento em educacdo fisica. 0 Livro
do ano da Sociedade Brasileira para o Desenvolvimento da Educacdo Fisica. Rio de Janeiro, Ao
Livro Tecnico, p. 45.

10 Cf. BAUDRILLARD, J (s. d.): A sociedade de conctimo. Traducao de Artur Mora°. Lisboa,
Edicaes 70, p. 160.

11 Cf. BOURDIEU, P. (1980): Comment peaut-on etre sportif? In. Questions de sociologie. Paris,
Les editions de Minuit, p. 173.

12 Ibidem., p. 173.

13 Isto porque na medida em que o desporto enquanto pratica de consumo exige nova ordcm ao
desporto como pratica corporal-motora, sofrc influencias dcsta nova ordem. Tais exigencias (da
prâtica de consumo sobre a pritica corporal motora), traduzem-se na utilisacao crescents dos
resultados da atividade de investigacäo e desenvolvimento na idealizacäo de novos sistemas
organizacionais, hem como na aplicac5o dc novos materiais e produtos suscetiveis de melhorarem os
nivcis de rendimento desportivo. Quer seja a nivel de amigos especificos desta pratica, tais como
calcados, vestuarios, implemcntos, quer seja a construcáo de equipamentos coletivos, tais como
piscinas, ginasios, parques, e infra-estruturas de acesso a pratica de desportos junto a natureza.

14 Inclusive atribuindo ao desporto urn significado para alem do usual conceit° estrito de atividade
fisica, para um conceit° law onde assume a configuracao de um estilo ou forma de vida, o estilo
desportivo, centrado no paradigma do laser, da ludicidade, do tempo livre. (Cf. PEREIRA DA
COSTA,L. (1987). A reinvencdo da educaccio Pica e desporto segundo os paradigmas do lazer e da
recreacdo. Lisboa, DGD.

15 BAUDRILLARD, J. Op. cit., p. 19.

16 Cf.BENTO, J. 0. (s.d.): A formacdo do dirigente desportivo. Oeiras, Cimara Municipal de
Ociras, p. 4.

17 Cf. BENTO, J. 0. (1991a): Op. Cit., ps. 16-17 c 35.

18 A pesquisa em educacäo fisica e desporto tern sett marco inicial em 1919 corn o surgimento na
Dinamarca do "LaboratOrio de Teoria da Gimistica" dedicado principalmente a fisiologia. (Cf.
PEREIRA DA COSTA, L. Op. cit., p. 70.)

19 A fundacäo dos primeiros institutos para a formacao de professores de exercicios fisicos e
desportos, que relacionam a investigaciro ao cnsino e se ocupam do desporto, ocorre na primcira
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metadc do seculo XX. P, neste period° que surgem, per exemplo: A Escola Superior para Exercicios
Fisicos em Berlim cm 1920; a Escola Superior de Desportos de ColOnia 1947; 0 Institute de
Educacao Fisica em Lisboa 1942; Escola Superior Alema para Cultura Fisica em Leipzig 1950;
Escola de Desportos de Magglingen na Suica em 1946; A National Physical Society na Inglaterra em
1937. Os Institutos de Investigacao dos E.U.A. na decada de 30, onde destacam-se Michigan
University, o Springfield College e a YMCA. Na America do Sul funda-se no Brasil a Escola
Superior de Educacao Fisica do Exercito em 1929, a Escola de Educacao Fisica de Sao Paulo em
1934, no mesmo ano a Escola Superior de Educacao Fisica do Espirito Santo, o Institute de
Educacao Fisica da Universidade do Brasil em 1939, e a Escola Superior de Educacao Fisica do
Estado do Rio Grande do Sul em 1940. No Chile em 1918 o Institute de Educacao Fisica e
Formacao Manual se transforma em Institute de Educacio Fisica da Universidade do Chile. [Cf.
dados de DIEM,C. (1966). Hist°rico do desporto. V.2. Sohre as instituicOcs brasileiras os dados sac)
de PINNI,M.C. (1983): Fisiologia esportiva, red. Rio de Janeiro, Guanahara-Koogan, ps. 8 e 9.]

20 MEINBERG, E. (1991): Ciencia do desporto. Bolong° e perspcctivas. In. BENTO,J.O. c
MARQUERS, A. T. Alas do 11 Congresso de educaccio fisica de poises de lingua portuguesa. Porto,
Universidade do Porto -Faculdade de Ciencias do Dcsporto e da Educacao Fisica, V. 1, p. 13.

21 A evolucao dos sabcres sobre o dcsporto, principalmente no que se refere ao treino dcsportivo
teve grande impulso no period() psis II Guerra. A necessidade do aprimoramento na condicao fisica
dos combatentes, exigiu investigacOcs na area da fisiologia, da bioquimica, da biomecanica em
situacao de estresse. A aprendizagem motora, no que tange a aspectos de tempo de reacao, foi
tambem hastante desenvolvidos . Outra importante innuendo dos efcitos da guerra, foi a necessidade
da recuperacao de sous mutilados. Muita enfase foi dado ao &sport° de reeducacao e reabilitacao.
Podemos refenr, por exemplo, os estudos realizados nos Estados Unidos da America do Norte, por
volta de 1945 sobre trahalho corn pesos (Weight-training) voltado a reeducacao funcional dos
fcridos de guerra, metodologia que apes estudos cientificos de Yakolcv e Korohkov na Uniao Sovie-
tica foi aplicada ao atletismo e a() remo, principalmente para aquisicao de potencia muscular. [Cf.
GAYA et Alii.(1979): Bares e mêtodos do treinamento fisico-desportivo. Porto Alegre, Sulina, p.10I

22 Vcr importante trahalho sobre a influencia do positivismo na producao cientifica em educacao
fisica cm: LABORINIIA, L. A producao cientifica em educaeão fisica: 0 positivismo c humanismo,
afirmacao c husca da superacao de uma innuendo. In: FARIA JR, A. et FARIINATTI, P. (orgs),
(1992): Pesquisa e producdo do conhecimento em educacdo fisica. 0 Livro do ano da Sociedade
Brasileira para o Desenvolvimenio do Educacao Fisica. Rio de Janeiro, Ao I,ivro Tecnico, ps. 69-91.

23 f tao evidente, durante este period°, a vigilancia da medicina sobre os conhecimentos no ambito
praticas corporais e motoras, que grande parte dos instituitos de formacao de professores de
cducacâo fisica e de desportos cram anexos as faculdades de medicina, ou faziam parte do
dcpartamcntos de ciencias biolOgicas. (Ver CHATEAU, J., A Desportologia. (1961): Coimbra,
Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra - Institute de Estudos PsicolOgicos e Pedagegicos,

P. 17.

24 IIEGEDUS, J.(S.d.): "Peoria general y especial del entrenarniento deporlivo. Buenos Aires, Ed.
Stadium, p.41. (o sublinhado 6 de nossa responsabilidade)

25 Cf. GAYA, A. et alii, Op cit., nota 21, p. 10.

26 BRACI IT, V. (1989): Educacao Fisica: A husca da autonomia pedagOgica. Revista de Educacdo
Fisica/UEM. 1(0):28 a 33.
Cabe referir, no entanto, que csta afirmacao de Bracht foi profcrida num contexto mais ligado as
questOes sociolOgicas e politicas do que limitado a interpretacOes de ordem epistemolOgica como
aqui fizemos.
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27 SOI3RAL, F.(1993): Populac5o, seleccäo e performance: Uma estrategia de investigacdo em
ciancias do desporto. In ESPACO. Revista de ciencias do desporto dos paises de lingua portuguesa.
1(1):23 a 29.

28 Cf. MEINBERG, E. Op.cit.13: e SOBRAL,F. (s.d.): A investigacab cientifica e a qualidade da
pratica do desporto. In 0 desporto no seculo XXI. Novos desafios. Oeiras, Camara Municipal de
Oeiras, p. 80.

29 Ondc encontravamos o treino desportivo, a fisiologia, a aprendizagem motora, a biomecanica, a
antropometria, alem de alguns contaidos especificos e pontuais restritos aos aspectos tecnolOgicos
da tcoria pedagOgica (todos sob a vigilincia da medicina desportiva)

30 SOBRAL,F. (sd): A investigacao cientifica e a qualidade da pratica do desporto. In. 0 Desporto
no Seculo XXI, Op cit., p.80. (Expressao em negrito consta no texto original).

31 Norbert Elias e Eric Dunning cm "A husca da excitacão" referem esta problematica corn muita
propriedadc ao afirmarem quc 	 controverso saber se the poderemos chamar urn problema
interdisciplinar porque ndo surge como tal, quando se prossegue uma pesquisa estritamente dentro
das fronteiras tradicionais de qualquer uma das ciencias hurnanas. 0 problema possui os seus
aspectos fisiolOgicos, psicolOgicos e sociolOgicos. Mas, embora estas distincOes sejam
suficientemente reais em iermos de limites disciplinares atuais, elas andam, corn frequencia,
associadas a ilusao de que o objeto de cada uma destas disciplinas possui uma existencia
separada." Conclucm os autores "(...) 0 que foi separado, para efeito de estudos, deve ser reunido
de novo para o mesrno fim" In: ELIAS, N. Op Cit, p.117-120.

32 Com a expressao 'desport6logo', qucremos dar scntido de especificidade a quern se dedica a
investigar e cstudar os discursos sobre o desporto, a partir da problematica do prOprio desporto.
Temos a intencao de distinguir o s dcsportOlogo' como aqucle que levanta as quest6es, que e capaz
de explicitar as problematicas do desporto, e e capaz de invcstigar, no universo multidisciplinar da
ciencia, as respectivas solucOes. Encontramos referencia ao termo "desportologia" no titulo do artigo
publicado por CHATEAU, J., Op cit., nota 18, p.13. , e na apresentacao de capa (l a dobra) de
TUBINO, M. J. G. (1987): Teoria geral do esporte, Rio de Janeiro, Ibrasa.

33 PEDRAZ, M. V. (1988): Teoria pedagagica da la actividacie fisica. Madrid, Gymnos ed, p. 34.

34 SOBRAI„ F.(s.d): Op cit., p. 80.

35 Sobral, em sua citacão refere "incorpora os paradigmas(...)". Todavia, substituimos a expressao
original paradigma por 'pressupostos- a mcdida quc cntendemos inadcquado o use da expressäo
paradigma uma vez que nao ha de fato, tantos paradigmas quantas as ciencias. 0 paradigma sera,
muito provavelmente, o mesmo, 011 scja aquele quc predomina na episteme de uma epoca.

36 Ibidem., p. 80 (As expressOes ern negrito constam no texto original)
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CAPiTULO 2

O SIGNIFICADO DE UMA ABOgDAGEM EPISTEMOLO-
GICA E METODOLOGICA DAS CIENCIAS DO DESPORTO

2.1 — DELIMITACAO DO ESTUDO

Muitas expectativas podem surgir corn uma dissertacao que propOe
realizar uma andlise epistemolOgica c metodolOgica sobre as formas de saber
cientifico no ambito das prdticas desportivas. Tern sido assim ao longo dos
altimos anos onde vdrias proposicOes de delimitacAo de novas ciencias tern
surgido no ambito da educacdo fisica, desportos e das atividades fisicas e
recreati vas cm geral.

Podemos referir, por exemplo, no contexto Frances a proposicao de uma
ciencia do movimento humano ou psicocinOtica sugerida por JEAN LE
BOULCH 1 ; Uma ciencia da acao motriz ou praxiologia por PIERRE PARLEBAS2.

Na Espanha, JOSE MARIA CAGIGAL 3 tratou da ciencia da educacado
fisica c seguem na mesma linha MIGUEL VICENTE PEDRAZ 4 , MORENO5 e
LOPEZ6

No espaco de lingua inglesa, salientamos as proposicOes da educacao
fisica como disciplina academica. GEORGE BROOKS 7 , por exemplo, editou
urn livro onde autores como HENRY, RARICK, PARK, entre outros, discorrem
sobre os aspectos epistemolOgicos e metodolOgicos de uma possivel area de
conhecimentos relativamentc autOnoma.

Todavia, enquanto para alguns esta disciplina academica deveria
permanecer como educacao fisica, para outros como NEWELL 8 deveria
denominar-se de cinesiologia; cineantropologia para RENSON 9 ; ciencia do
movimento, para HIGGINS 10, BROOKE e WHITING 11 ; ciencia do exercicio,
segundo KATCH 12 ciencia do desporto para SABB0 13 , SAGE, GLASSEFORD
e FELTZ ; ciencias do desporto para MAGUIRE14.

Na Alemanha a perspectiva da ciencia do desporto 6 amplamente
abordada por HAAG, GRUPE, KIRSCH e WILLIMCZIK15.
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Na mesma linha de investigacilo, todavia corn referencias na antropologia
filosOlica, tem relevancia a obra de MEINBERG 16, cuja preocupaciio configura-
se em delimitar o espaco da pedagogia do desporto como disciplina da ciencia
do desporto.

Originaria da ex-RDA uma obra coletiva da Escola de Leipzig coorde-
nada por BAUERSFELD 17 "Forschungsmethoden in den sportmethodischen
wissenschaftsdisziplinen" trata corn detalhes as questOes metodolOgicas da ciencia
do desporto sobre o enfoque predominante de uma ciencia do treino desportivo.

Na mesma perspectiva de uma ciencia do treino encontramos o livro
editado por ADAM (editado em lingua portuguesa) sob o titulo Desporto e
desenvolvimento human°, onde autores de inspira45o marxista discorrcm sobre
a organizac5o da ciencia do desporto.

Outro importante estudo abrangendo uma tematica histOrica mas,
referindo-se a conformacno de um paradigma da cultura corporal, tondo como
base empirica de observacilo a Dinamarca, c apresentado por HENNING
EICHBERG18.

No espaco de lingua portuguesa, na linha de proposi45o de Le Boulch c
Parlebas, urna abordagem desta problematica c desenvolvida em Portugal por
MANUEL SERGIO 19 na proposta de uma ciencia da motricidade humana.
FRANCISCO SOBRAL 20 , mais prOximo ao modelo americano, defende a
plurisdiscipllinaridade das ciencias do desporto, enquanto JORGE BENTO 21 e
ANTONIO MARQUES 22 compartilham, em linhas gerais, do modelo alemao da
ciencia do desporto

No Brasil LAMARTINE PEREIRA DA COSTA 23 , corn referencia na
concepcdo culturalista, sugere reinventar-se a educacao fisica e desportos
segundo paradigmas do lazer c da recreacrro, SILVINO SANTIN 24 propOc uma
abordagem filosaica da corporeidade; JEFERSON CANFIELD 25 , tal como o
norte-americano Higgins, posiciona-se em defesa da ciencia do movimento
human° e TEIXERA 26 assumindo os pressupostos de NEWELL, arguments
favor da cinOsiologia.

Outros autores brasilciros ocupam-se desta tematicas, tais como
GO TANI 27 , VALTER BRACHT28 c PAULO FARINATTI 29 e ALBERTO
CARLOS A.MADI03°.

Nfro obstante a ocorrencia de tantos estudos como os aqui cnunciados, em
nossa opiniao, o tcma das atividades fisicas como ciencia é abordado de forma
muito ampla, normalmente assumindo duas perspcctivas:

Na primeira, como c o caso da ciencia da movicidade humana, ciencia(s)
do movimc:nto, ciencias do exercicio, cinesiologia ou cineantropologia, a
psicocinCtica ou praxiologia, pretendem reunir dentro de urn ilnico espaco de
investigacilo as diferentes formas e expressOes da cultura corporal. Ou seja,
querem constituir teorias capazes de abranger o desporto, a danca, a ergonomia,
o team a express5o corporal, os jogos, as atividades circenses c laborais, alem
de todas as disciplinas cientificas quo, cm determinado momento, se dedicam
investigar no iimbito da cultura fisica.
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Na segunda, no caso das ciOncias do desporto 31 ou ciOncia do treino
desportivo, embora ja limitando a abordagem a uma pratica corporal e motora
especifica, pretendem a criacao de urn espaco capaz de albergar toda e qualquer
disciplina cientifica que, de alguma forma, trate questOes referentes ao desporto.

Como tal, essas pretensOes de tamanha abrangOncia, terminam por
configurar espacos multidisciplinares tao alargados, corn objetivos c finalidades
tao diversos, que se torna praticamcntc impossivel delirnitar seu objeto de estudo
e, por suposto, definir de forma teoricamente justificada os contornos de uma
ciOncia relativamente autOnoma.

Diferente é nossa perspectiva. 0 clue pretendemos é, na realidade,
discutir a possibilidade de delimitar uma zona especifica, uma regiao demar-
cada, urn conhecimento dcfinido a ser analisado. Portanto, nao temos a
pretensao de construir uma teoria geral do conhecimento cientifico sobre a
cultura corporal, o movimento humano, a educacao fisica ou sobre a
corporeidade. Tao pouco reunir num mesmo espaco todo e qualquer contetido
que, embora tondo como referOncia de anAlise o desporto ou outro element° da
cultura fisica permaneca preso as disciplinas de origem.

Nosso propOsito a, em primeiro lugar, estudar uma prAtica cultural
concreta, contextualizada e especifica. Estudar o desporto enquanto prAtica
corporal-motora. 0 desporto subentendendo as estruturas referentes as
capacidades de prestacao desportiva. Em segundo lugar, estudar o desporto na
vertente do conhecimento cientifico tendo como referOncia as necessidades de
constituir um espaco onde posssamos centralizar as informacOes c investigar, de
forma rigorosa, em funcao do prOprio homem que far desporto.

Em sintese, o que pretendemos no presente capitulo é demarcar corn
clareza o espaco onde nos vamos situar. Espaco compreendido entre os lirnites
da epistemologia e da metodologia do conhecimento cientifico no ambito da
praticas desportivas.

2.2 — UMA ANALISE EPISTEMOLOGICA E METODOLOGICA
DAS CIENCIAS DO DESPORTO

A epistemologia, enquanto saber globalmente considerado, pode ser
entendida, e assim vamos considerar nesta dissertacao, como o estudo metOdico
e reflexivo sobre o saber; de sua organizacao, de sua formacao, de seu
desenvolvimento, de seu funcionamento e de sous produtos intelectuais32.

Nesta perspectiva a epistemologia geral nos remete num largo espectro
de possibilidade a investigar33 . Por exemplo, poderfamos nos referir as divcrsas
formas de conhecimento sobre o desporto: 0 conhecimento vulgar, o conheci-
mento filosOfico, o conhecimento ideolOgico, o conhecimento cientifico.
Todavia, nao c esse o nosso propOsito. Portanto, nao pensamos em discorrer ao
nivel de uma epistemologia geral. Pretendemos, isto sim, investigar no ambito
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de urn conhecimento particular34 , uma determinada forma de conhecimento, o
conhecimento cientifico.

Todavia, nossos limites sac) ainda mais reduzidos. Pots na realidade
tratamos de analisar o conhecimento cientifico no espaco de uma determinada
pratica cultural. Tratamos do conhecimento cientifico referenciado ao desporto,
e como tal, situamo-nos ao nivel de uma epistemologia especifica.

"Epistemologia especrica tram de estudar de modo prOximo um objeto
intelectualmente constituido em unidade definida de saber, e de estudci-lo de
modo prOxiino, detalhado e tecnico rnostrando sua organizacdo, seu funciona-
mento e as relacOes corn outras disciplinas." 35

Portanto, é neste espaco claramente delimitado, onde tratamos das formas
de saber cientifico sobre o desporto, que concebemos uma abordagem epistemo-
lOgica das ciOncias do desporto.

Por outro lado, cm relacao as abordagens metodolOgicas nas ciOncias do
desporto, a situacao é semelhante. Quando nos referimos as metodologias nas
ciOncias do desporto estamos demarcando uma area restrita de analise.

A metodologia geral c uma disciplina cujo objetivo consiste em analisar
as caracteristicas dos vArios mOtodos disponiveis, avaliar suas capacidades,
potencialidades, limitacOes ou distorcbes e criticar os pressupostos ou as
implicacOes de sua utiliza45o.

A metodologia cientifica (ou da ciencia) lida corn a avaliacdo de tecnicas
de pesquisas e corn a gestacao ou experimentacao de novos mOtodos que
remetem aos modos efetivos de captor e processor informacCres e resolver
diversas categorias de problemas Worms e praticos da investigacao cientifica.

A abordagem metodolOgica das ciacias do desporto, portanto, é o
espaco teOrico que propoe o estudo sistematico dos mótodos de investigacdo
cientifica que, aplicados ao desporto, tern a finalidade de expressar sua pratica
concreta em forma de teoria (cientifica).

Enfim, prwcupamo-nos em analisar a epistemologia e metodologia das
ciOncias do desporto, e como tal, sera neste espaco reduzido, e nem por isso
menos importante, que desenvolvemos nossa investigacao.
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CAPITULO 3

SOBRE A DEMARCA00 DA CIENCIA, 0 PARADIGMA
MECANICISTA E AS CIENCIAS DO DESPORTO

3.1 — SOBRE A DEMARCACAO DA CIENCIA

A definici-ro de uma ciOncia ocorre quando da delimitac5o de um objeto
teOrico formal s ou de um objeto de estudo cientifico. 0 que significa delimitar
urn corpo de conhecimentos que, orientado para um ilmbito parcial da realidade,
da natureza, da sociedade, do pensamento ou do comportamcnto humano, reflita
suas normas de desenvolvimento sob a forma de teoria.

Como tal a delimitacilo de uma ciOncia pressupOe a emergOncia de
tecnicas e procedimentos metodolOgicos de investigacdo, de um sistema de
conhecimentos, conceitos e categorias 2 , de uma comunidade cientifica3 e de uma
linguagem formal4.

Em sintese, o reconhecimento de uma ciOncia requcr urn modelo de
racionalidade que se diferencie das evidOncias inerentes ao cOdigo de leitura do
real de scu objeto de estudo presentee no senso comum. Requer diferenciacOes
em relacao ao conhecimento ideolOgico, em relaciio a valoracdo inspiracional da
teologia, bem como na perspectiva exclusivamente especulativa da metaffsica.
Todavia, devemos reconhecer, que o conhecimento cientifico permanece
cercado por todas estas formas de saber, a medida que no pode construir
paradigmas historicamente nao contextualizadoss.

Como escreve MORIN: "E verdade que todo o conhecimento cientifico,
estil enraizado, inserido e dependents de urn context° cultural, social, histOrico.
Mas o problema estil cm saber quais silo as insercOes, enraizamentos, depen-
dOncias, e de nos interrogarmos sobre se pode af haver, e em que condicOes, uma
certa autonomizacao e uma relativa emancipacilo do conhecimento, e da idóia6".

Em face do exposto, estamos a sugerir que as formaN de saber sobre o
desporto, corn pretensbes cientificas, requerem alguns postulados.

Segundo Pedro DEMO 7 , estes postulados, de urn modo geral, podem ser
classificados como endOgenos ou internos, quando fazem parte da prOpria
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tessitura do conhecimento cientifico e, como tal, the sac) imanentes; e como
postulados exOgenos ou externos quando, pelo contrario, em relacdo ao
conhecimento cientifico the sdo atribuidos de fora8.

Entre os postulados endOgenos podemos referir:

Coerencia: entendida, entre outros atributos, como a propriedade
lOgica, a argumentacdo bem estruturada, o corpo sistematico e bem
deduzido de enunciados, o desdobramento do terra de modo
progressivo e disciplinado e a deducdo lOgica de conclusOes.
A cocrôncia "permile que as ideias que compnem (o conhecimento
cientifico) possam combinar-se segundo urn conjunto de regras
lOgicas, corn a finalidade de produzir novas ideias9"

Consistencia: entendida como a relativa capacidade de resistir a
argumentacOes contrarias. "Difere da coerencia porque esta e
estritamente lOgica, enquanto a consistencia se liga tambem a
atualidade da argumentacdom"
A consistOncia verifica a adequacdo das hipOteses aos fatos atravós da
observacdo, da deducdo ou da experimentacdo;

Originalidade 11 : compreendida como a capacidade de produzir
argumentos ndo tautolOgicos, ou seja, capacidade de produzir novos
conhecimentos ao invás de permanecer apenas a reprizar
experimentos, formas ou modelos.
Devemos reconhecer que a originalidade como pressuposto do
conhecimento cientifico the imp -Oe urn continuo selecionar de
argumentos significativos e operacionais que permitem a
instrumentacdo funcional de seu corpo teOrico;

Objetividade: percebida como a possibilidade para interpretar
deiLerminadas regularidades do funcionamento de um fenOmeno
fatual, expressando-o em forma de teoria12.
Todavia, c necessario salientar, como o faz MORIN 13 , que a
objetividade cientifica é de nivel diferente das outras formas de
conhecimentos objetivos.
Para este autor, o conhecimento objetivo pr6-cientifico baseia-se em
intuicOes, revelacOes, opcOes ndo refutdveis/ verificdveis. Por outro
lado, A objetividade propriamente cientifica ndo vem apenas da
verificacao sistematica das hipOteses e do controle rigoroso dos dados
e relacOes estabelecidas entre os dados. Ela vem da relacdo consu-
bstancial entre teoria cientifica e dados/ relacOes obietivas. As teorias
cientificas são assim consideradas, porque so querem tomar em
consideracdo, por meios lOgicos, os dados, fatos e relacOes obje-
tivadas ou objetivdveis.
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Conforms MORIN:
"A objetividade precientifica estabelece-se a partir da praxis tecnica,
da comunicacaolconfrontacao, do recurs°, a memaria individual e
coletiva. A objetividade cientifica teve de estabelecer a sua praxis
prOpria (experimentacaol observaccio corn instrumentos ad hoc), o
seu modo de comunicacao prOprio, a sua memaria prOpria, a sua
comunidadelsociedade14"

e) Verificahilidade 15 : postulado que, devido a caracteristica inerente a
ciencia em tratar corn ocorrencias fatuais, torna possivel, dentro de
certas categorias conceituais ou esquemas de referencia, a verificacao
da veracidade 16 de suas hipOteses por process° de observacao,
experimentacii° ou deduci1o17.

Como postulado ex6geno ou extern° de delimitacrto de uma ciencia
situamos a intersubjetividade, compreendida como a opiniii° dominants da comu-
nidade cientifica sobre determinado terra e em determinado momento histOrico.

A intersubjetividade é a re1ac5o que se estabelece na comunidade
cientifica, a partir da aceitaciio de principios gerais sobre os quais, durante certo
tempo, progride o conhecimento cientifico.

Diriamos, acompanhando MORIN 18 , que a intersubjetividade 6 uma
especie de consenso que impeic as regras do jogo e faz corn que se aceite ou nä°
este ou aquele tipo de observa45o on verificacrio no seio de uma comunidade
cientifica. Enfim, constitui o criterio comunitArio que permite o reconhecimento
da objetividade.

Todavia, embora apenas recentemente venha ocupando espaco relevante
nas discussOes sobre a ciencia, a intersubjetividade configura-se num postulado
que, de uma ou de outra forma, sempre esteve implicit° nas discuss -6es sobre a
objetividade do conhecimento cientifico.

Vamos encontrar, por exemplo, na perspectiva de DURKHEIM a
necessidade de definir a objetividade das ciencias sociais pelo critOrio de
impessoalidade operacionalizada no conceito de "pensamento coletivo" ou
"capital intelectual".

Sc por outro lado, recorrermos a THOMAS KHUN 19 , a intersubjeti-
vidade está representada na relacilo que se expressa entre os cientistas a partir do
paradigma vigente.

E, portanto, semelhante ao significado referido por LAKATOS 2O quando
pOe em evidencia que em todo o programa de investigacao, ha um 'lade° duro
que necessita ser preservado.

Pode corresponder, ainda, ao que HOLTON 21 denomina de tematica,
percebido corn temas obsessivos que situam a ordem e a unidade; ou mesmo,
guardada as devidas especificidades, comparado ao significado de episteme em
BACHELARD 22, em CANGUILHEM23 e em FOUCAULT24 ; o de sujeito
epistemolOgico em PIAGET25 ; o de mundo vital em HABERMAS26.
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Em resumo, coerencia, consistencia, originalidade, objetividade
(compreendida na intersubjctividade da comunidadc cientifica) e
verificabilidade são algumas catcgorias imanentes a demarcacdo do conheci-
mento cientifico.

3.2 — 0 PARADIGMA MECANICISTA

No sentido estrito, afirma JAPIASSU27 , o mecanicismo é a filosofia que
se explicitou no inicio do seculo XVII, postulando que todos os fenOmenos
naturals devern ser explicavcis, cm tiltima instancia, por referencia a materia em
movimento.

" 0 mundo se apresenta como uma especie de sistema inecanico, vale
dizer, como uma gigantesca acumulacao de particulas agindo umas sobre as
outras, da mesma forma como as engrenagens de um mecanismo de relOgio.
0 objetivo da ciencia e definido: qualquer que seja o fenemeno estudado, trata-
-se de elucidar certo 'lamer° de elementos altimos e de descobrir as leis que
presidem suas intencOes"28.

No final do sóculo XVIII, havia um notavel otirnismo na eficacia da
ciencia. A ciencia cm scu conjunto passa a funcionar segundo normas ontolOgicas
e metodolOgicas diretamente ditadas por uma visdo de mundo obsecada por urn
racionalismo quantificador e calculador c, ao mesmo tempo, fundada num
mecanicismo triunfante que se converte no programa geral da ciencia moderna.

Posteriormente, já no final do seculo XIX, no Ambito das ciencias socials,
surgem crilicas ao model° empirista e objetivista inerente as ciencias da
natureza. Como demonstraremos a frente, reinvindica-se o reconhccimento da
subjetividade c da impossibilidadc de uma postura cientifica axiolOgicamente
neutra. Afirma-se que as ciencias sociais ndo podem ser tratadas com os mesmos
critCrios de cientificidade das ciOncias da natureza. Nas ciOncias socials
pretende-se o subjetivo no lugar do objetivo; o qualitativo no lugar do quanti-
tativo; o racional no lugar do empiric°, o homem no lugar da natureza.

Todaviia, entendcmos que as ciencias socials, embora mantenham sua
prctensdo cm superar o model° objetivista e empirista, permanecem, em sua
essencia, !leis ao paradigma mc,canicista. Isto porquc, como se pode facilmente
perceher, na diferenciacdo entre cultura e natureza que propOem, clan acabam
por aprofundar as dicotomias e os dualismos presentes nas ciencias da natureza.

"0 desenvolvirnento da cultura cientifica vai determinar nClo so urn
«corte epistemolOgico» entre a filosofia e a ciencia, mas tambem uma ruptura
ontolOgica entre cultura cientifica e cultura humanistica (...) Este modo de
conhecimento opera, ou a disjungdo entre a Natureza e o nomem, que se
tornam estranhos urn ao outro, ou a reducao do mais complexo ao menos
complex°, isto e, a reduce-to do hunuzno ao biolOgico e do biolOgico ao fisico"29.

Entretanto, indiferente aos reducionismos irnplicitos no paradigma
mecanicista, as ciencias, sejam da natureza ou da sociedade, se julgam capazes e
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suficientemente fortes para suplantar e substituir todas as demais formacOes
culturais: mitos religiosos, ideologias metafisicas, saberes estóticos, etc.
"A conviccdo reinante é a de que, uma vez tornado cientifico o escudo da
natureza, dos grupos humanos e da histOria politica, estaria concluida a
aventura da humanidade"3°.

0 paradigma mecanicista ao se configurar no fundamento sobre o qual se
desenvolveu o raciocinio cientifico da modernidade, como é nosso propOsito
evidenciar, definiu as normas sobre as quais se contituiram os modelos de
investigacao referenciados as praticas desportivas. E o modelo reducionista, o
modelo da disjuncrio entre o biolOgico, o antropolOgico, o sociolOgico o psicolO-
gico, etc. que determina, nas ciencias do desporto, um espaco multidisciplinar.
Mas este, ao impedir a interrelacdo entre as diversas disciplinas, impOe sórias
dificuldades a compreensfto do desporto enquanto fenOmeno cultural complex°.

3.2.1 — 0 EMPIRISMO E 0 OBJETIVISMO COMO PRESSUPOSTOS
DE CIENTIFICIDADE

A histOria recente da ciencia modema 31 nos mostra que os postulados,
(de coerencia, consistencia, originalidade, objetividade e verificabilidade),
requeridos como forma de delimitar o conhccimento cientifico frente ao senso
comum, a ideologia c a metafisica assumiram proporcOes normativas
exigentes que as intencôes, por principio abrangentes do conhecimento
cientifico, viram-se presas a uma camisa de forcas, cada vez mais, limitadora
dos horizontes do conhecimento sobre os diversos aspectos da natureza.

A obsessEio na procura da objetividade, na exigencia rigorosa da
experimentacao atravós de metodos de "dissecaceio analitica" 32, proporcio-
naram, apOs urn period() de significativo desenvolvimento cientifico e tecno1O-
gico, um progressivo esboroamento do saber, ele mesmo inevitavel em virtude
do aprofundamento e a atomizacao das formas de conhccimento.

Como tal da objetividade para o objetivismo 33 e da experiencia como
metodo de verifica45o para o empirismo como doutrina foi urn passo.

Nesta perspectiva, cabe ressaltar que na ciencia, onde predominam o
objetivismo e o cmpirismo - portanto onde na relacdo sujcito-objeto o objeto é o
elemento decisivo quanto a possibilidadc do conhecimento e a experiencia
(mica determinante de sua origem 34 - a enfase dada ao metodo assumiu tamanha
evidencia, que fe-lo passar de mcio a fim.

PEDRO DEMO, ao se referir a este fenOmeno como "ditadura do
mótodo", realca que "nesta concepcdo, a ciencia caracteriza-se por ser instru-
mentaciio tecnica, de teor formal, corn vistas a dominar a realidade„sem
discuti-la, (...)" onde "(...) 0 papel do cientista é estudar, pesquisar, sistema-
tizar, teorizar", e onde sua qualidade "esta em ser competente formalmente:
dominio dos instrumentos rnetociolOgicos; capacidade no trato dos dados, bem
como em sua coleta(...)" 35.
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Como sugcre SOUSA SANTOS 36, o rigor cientifico afere-se pelo rigor das
medic -Oes. As qualidades intrinsicas do objeto sao, por assim dizer, desqualifi-
cadas e em seu lugar passam a imperar as quantidades cm que eventualmente se
podem traduzir.

Por outro lado, o mótodo cientifico, na perspectiva empirista e objeti-
vista, reduz a complexidade.

No dizer de EDGAR MORIN:
"0 conhecimento cientifico cicissico, privilegiando o matematizcivel, so

retem do universo dos fenOmenos enquanto aquilo que pode ser formalizado e
operacionaliza:do. 0 fenOmeno enquanto fenOmeno se dissolve: jci que nao ha
singularidades, nem .serer, nem enter. Mas dominam-se os fenOmenos gracas as
tecnicas de mecliccio, de experimentacao e de manipulacao"37.

Por suposto, este modelo de cientificidade identifica-se totalmente com a
ordem, ou seja, pressup6e a existOncia de leis universais que, invariavelmente,
determinam a natureza.

"0 seu mito motor e o do determinismo universal. Tudo aquilo que e alea-
tOrio nao passa de aparencia, que os progressos do conhecimento dissiparao" 38.

E um conhecimento causal que propOe leis, a partir de regularidades
observadas, e quo, a Luz dessas regularidades, quer prover o comportamento
futuro dos fenOmenos.

"A descoberta das leis da natureza assenta, por urn lado, no isolamento
das condicOes iniciais relevantes e, por outro lado, no pressuposto de que o
resultado se produzird independents do lugar e do tempo em que se realizarem
as condicOes in iciais"39.

Sera este modelo de cientificidade, corn pressupostos epistemolOgicos
empiristas e objetivistas, que se transforma na grande hipOtese universal da era
moderna.

"0 determinismo mecanicista e o horizonte certo de uma forma de
conhecimento que se pretende utilitario e funcional, reconhecido menos pela
capacidade de compreender profundamente o real do que pela capacidade de o
dominar e transformar"40.

3.2.2— 0 SUBJETIVISMO COMO PRESSUPOSTO DAS CIENCIAS
SOCIAIS

Esta tendOncia para construcdo do conhecimento cientifico a partir do
predominio do mótodo empfrico-analitico, cujo modelo de racionalidade preside
a ciencia moderna a partir da revolucao cientifica do saculo XVII , e que foi
desenvolvido nos saculos seguintes no dominio das ciOncias naturais, vai
possibilitar a ernergOncia das ciOncias socials.

"No seculo XVIII o espirito precursor é ampliado e aprofundado e o
fermento intelectual que dal resulta, as luzes, vai criar as condicOes para a
emergéncia das ciências sociais no seculo XIX. A consciéncia filosOfica da
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ciencia moderna, que tivera no racionalismo cartesiano e no empirismo baco-
niano as suas primeiras formulacoes, veio a condensar-se no positivismo oitocentista"42.

Pelo modo como o modelo mecanicista foi assumido, as ciencias sociais
nasceram para serem empfricas. Como tal, deviam ser delimitadas pelos
principios epistemolOgicos e metodolOgicos das ciencias naturais.

Neste contexto, configura-se a fisica social43 durkheimniana onde é
sublinhado a necessidade de reduzir os fatos socias as suas dimensOes external,
observaveis e quantificliveis.

Ndo obstante, esta tendencia da construed() do conhecimento cientlfico a
partir do predomfnio do metodo empfrico-analftico nas ciencias sociais,
conforme refere PEREIRA DA COSTA, jA fora anunciada por alguns filOsofos
do final do seiculo passado.

Wilhelm Dilthey em 1883 referia, ao que denominava de problema de
metodo, que a distinedo entre mctodos das ciencias naturais e mOtodos da
histOria consistia no contraste entre explicaedo e compreensao. 0 cientista
explicaria urn acontecimento em funedo de sous antecedentes causais, ao passo
que o historiador procuraria compreender significados.

Nesta diferenca metodolOgica, mdemos supor, tem origem a dicotomia
entre as ciencias da natureza e as ciencias do espfrito, cuja expressdo de domfnio
instrumental esta interpretado pela (rase de NIETZSCHE: "Ncio e a vitOria da
ciencia que constitui urn marco de distincdo do seculo XIX, mas a vitOria do
metodo cientifico sobre a ciencia"44.

0 sentido crftico sobre a ciencia objetivista e empirista, principalmente
nas ciencias sociais e humanas, continuaria nas prirneiras acacias do atual
saculo por meio de Husserl e Heidegger, que opondo-se ao positivismo, que
reforeara a ciencia iluminista e contarninara a filosofia, "ja denunciavam o
carater reducionista da instrumentalizaceio cientifica, a qual jci se revelara
predominantemente quantitativa, como tambem se identificava o papel central
do metodo, onde se localizava o poder e a vulnerabilidade da ciencia"45.

Nos anos 30 e 40, a escola neomarxista de Frankfurt, proponente da
"Teoria crftica", abordou a questrto da ciencia empirista: "Empiria e teoria ncio
se inscrevem no mesmo continuum. Confrontadas corn o projeto de penetrar a
essencia da sociedade moderna, os estudos ernpiricos assemelharn-se a gotas
sobre pedra escaldante"46.

A crftica da Escola de Frankfurt estendeu-se tambem aos aspectos da
quantificaedo. Theodor Adorno, em especial, denunciou a quantificaedo de
fenOmenos culturais como um caso tfpico de reificaedo.

Habermas47 prossegue, em nossa contemporaneidade, corn as criticas ao
objetivismo e ao empirismo referindo, entre outras afirmacOes, que tal modelo
de ciencia nem chega a produzir conhecimento; produz apenas algum tipo de
saber, na medida em que toma as coisas como elas se apresentam, ou melhor,
apenas como os seus instrumentos lhes permitem medir48.

Nos anos 60 e 70 a crftica a ciencia empirista c formulada, no campo da
investigaedo histbrica, por MICHEL FOUCAULT em sua "arqueolOgica" onde,
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em todas as suas pesquisas, distingue a arqueologia das histOrias fatuais das
idOias ou das ciencias formulando-se explicitamente como uma hist6ria
conceitualo.

PIERRE BORDIEU, por sua vez, critica a "objetividade" do conheci-
mcnto nas ciencias sociais que, segundo etc, "transforma o observado em algo
mais estcitico e abstrato do que a realidade e que se delimita em 'leis', isto é,
criacOes intelectuais do observador"50.

Essas criticas ao empirismo, principalmente no ambito das ciencias
sociais e humanas, possibilitaram a recuperacao de perspectives epistemolOgicas
intelectualistas e modclos metodolOgicos qualitativos. Destacam-se a
fenomenologia e a hermeneutica, as quais valorizam mais a compreensao que a
explicacao.

" Desa!e sempre houve buscas alternativas, que podemos referenciar nas
expressOes da hermeneutica, entendida como a arte da interpretacao e da
comunicacao humanas, onde sempre ha algo de misterio, para alem de
horizontes cientificos, ou da fenomenologia, entendida como compromisso em
tornar as ciencias sociais algo existencial, do cotidiano, da relevancia
significativa, para alem da forma cientifica"51

Mc) obstante, nesta segunda vertente, ondc estao subjacentes criticas ao
positivismo, de fato o que se pretendeu foi reivindicar para as ciencias sociais e
humanas urn estatuto metodolOgico prOprio.

Conforme BOAVENTURA SOUSA SANTOS:
"0 argumento fundamental e que a acao hurnana é radicalmente

subjetiva. 0 comportamento hurnano, ao contrario dos fenOmenos naturais, ndo
pode ser descrito e muito menos explicado corn base nas suas caracteristicas
exteriores e objetivaveis, uma vez que o mesmo ato externo pode corresponder a
sentidos de awes muito diferentes"52.

Esta perspectiva aponta para o fato de que as ciencias sociais c humanas
sempre serao ciencias subjetivas, onde sera necessario utilizar mótodos de
investigacao e mesmo critários epistemolOgicos diferentes das ciencias naturais,
metodos qualitativos em vez de quantitativos "corn vistas a obtencao de urn
conhecimento intersubjetivo, descritivo e compreensivo, em vez de um conhe-
cimento objetivo, explicativo e nomotetico"53.

Como tal, esta variante consubstanciada numa filosofia de inspiracao
existencialista, que se impOe ao positivismo, como se pode facilmente observar,
partilha corn este modelo da distincao entre natureza/ser humano, objetivo/
subjetivo, quantitativo/qualitativo, empirismo/racionalismo, e tal como ele tem
da natureza uma visa° mecanicista a qual contrapOe, corn evidencia esperada, a
especificidade do ser humano.

"A fronteira que entClo se estabelece entre o estudo da natureza e do ser
humano nao deixa de ser prisioneira do reconhecimento da prioridade cognitiva
das ciencias naturais, pois„se, por urn lado, se recusam aos condicionamentos
biolOgicos do comportamento humano, pelo outro usam-se argumentos
biolOgicos para fixar a especificidade do ser humano"54.
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Portanto, prosseguindo na esteira das reflexOes de SOUSA SANTOS,
pode-se concluir que ambas as concepcOes de ciencia pertencem ao paradigma
mecanicista, ainda que as concepcOes da fenomenologia e da hermeneutica
"representem, dentro deste paradigma, um sinal de crise e contenham alguns
dos componentes de transicao para urn outro paradigma cientifico"55.

3.3 — 0 PARADIGMA MECANICISTA NAS CIENCIAS DO
DESPORTO.

3.3.1 — 0 EMPIRISMO COMO MODELO PREDOMINANTE

Nos capitulos precedentes, demonstramos que as pesquisas cm educacao
fisica e desportos ao se iniciarem no sOculo XX assumiram como orientacao filo-
sOfica a concepcao positivists de ciencia, e, ja no que tango a producao do conhe-
cimento, objetivista quanto sua essencia c empirista em relaCao a sua origem.

Nesse contexto, mais uma vez,"repetiu-se, naturalmente, o sentido
pioneiro de outras areas de conhecimento organizado que buscam respostas
mais rapidas e supostamente mais eficazes por meio da investigacao
quantificavel» "56

0 empirismo pressupOe um model° de ciencia limitado, que nao aponta
para alem dos limiter metodolOgicos institucionalizados pelos modelos verifi-
cacionistas e quantitativos. Representacao da pratica cientifica que, ao pressupor
que o conhecimento esta contido nos faros, conclui que o cerne da investigacao
cientifica consists cm limitar-se a comprova-los, a reuni-los c a sintetiza-los por
um process° de abstracao que os torna sucetiveis de um manejo eficaz.

Por sua vez, o objetivismo adota a certeza de que tudo se reduz ao objeto,
por suposto ondc nada exists para alórn do objeto, imposicao da verdade
universal e cterna do fato cientifico a partir do esquecimento do papel cons-
trutivo e criativo que tem o sujeito57.

Como tal, as Ciencias do Desporto viram-se reduzidas a uma pratica que
se expressa no ato de urn pesquisador, dotado de "material e metodos",
considerar-se apto para it a campo apreender a realidade ern toda a sua essencia.

Sendo assim, a producao do conhecimento cientifico no ambito do
desporto se constituiu, em grande escala, (como demonstraremos a frente) nas
seguintes linhas de investigacao

tracar e descrever perfis e comparar variaveis antropomatricas,
fisiolOgicas e de aptidao fisica,

validar testes c instrumentos de medir;

propor correlacOes entre diversas variaveis de desempenho fisico em
diferentes populacOes,

medir niveis de aptidao fisica,
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"comprovar a eficacia de metodos de ensino e divulgar os e<comprova-
damente» mais eficazes"58.

Trabalhos, diga-se de passagem, que, coerentes corn sua perspectiva
epistemolOgica e metodolOgica, poucas vezes vão alóm da simples coleta,
processamento e apresentacao dos dados. Portanto uma producao cientffica corn
imensas dificuldades cm produzir teoria, e que, devido a seu pequeno grau de
racionalizacao, acaba por constituir-se em uma simples pratica de mótodos e
tOcnicas de investigacilo.

3.3.2— 0 INTELECTUALISMO COMO ALTERNATIVA AO EMPIRISMO

Todavia, irao surgir nas ci"Oncias do desporto, acentuadamente a partir
dos anos 80, tendOncias antagemicas ao modelo empirista. Destacamos as
tentativas de insercrio dos modelos hermenôuticos e fenomenolOgicos de conce-
Ka° filosOfica existencialista, determinados modelos estruturalistas, alem do
materialismo histOrico fundamentado filosoficamente no materialismo dialOtico.

Entretanto, entendemos que foram as tentativas, rfflo raras vezes
inadequadas de aplicacao da fenomenologia e do materialismo histOrico que
resultaram numa produ45o cientifica de caraer claramente discursivo-racional e
doutrinariarnente intelectualista. Esses discursos, elaborados a partir das biblio-
tecas e gabinctes das Universidades, resumiam-sea especulacOes sobre o des-
porto, inspiradas nas leituras de determinados autores chissicos que cram siste-
maticamente citados em artigos que, por exemplo, propunham:

"Educacdo FIsica como disciplina eminentemente teOrica;

"Exclus5o do desporto na escola por representar urn aparciho
ideolOgico da classc dominante ou urn aliado perverso do sistema
capitalists;

"In-elevilncia dos programas de condicionamento ffsico na medida que
podem estimular valores chauvinistas ou egocOntricos;

'Exclusao do Desporto para Todos por representar um movimento de
alienac5o, etc.

Estes ensaios, todavia devido a sua pouca identidade corn o cotidiano e o
contaido instrumental do professor de educacfro fisiea, pouco serviram como refe-
rOncias capazes de sucitar modificacOcs substanciais nas teorizacOes sobre o desporto.
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3.3.3— CONJETURAS SOBRE 0 PERFIL DAS CIENCIAS DO
DESPORTO.

Nosso prop6sito neste capitulo foi configurar, atravós de uma primeira
aproximacAo teOrica, urn perfil das ciencias do desporto. Sendo assim, podemos
tracar algumas conjeturas que determinaräo nos capitulos seguintes as hipOteses
orientadoras da nossa investigacAo factual.

1°) Embora seja recente a preocupacdo em definir os contornos episte-
molOgicos das ciencias do desporto, estas assumiram as exigencias e
os postulados de cientificidade do paradigma mecanicista;

2°) As formas de saber cientifico no Ambito da educacAo fisica e
especialmente no que confere as prAticas desportivas apontam para
concepc6es gnoseolOgicas predominantemente empirico-analiticas.

Entretanto, embora possamos verificar, a partir dos anos 80, uma reacAo
no sentido de assumir contornos fenomenolOgicos e dialeticos, ainda assim as
ciencias do desporto nao conseguem superar o reducionismo mantendo os
dualismos e as dicotomias entre a natureza e a sociedade, o homem e a
sociedade, o objetivo e o subjetivo, o quantitativo e o qualitativo, o empirismo e
o intelectualismo, etc., mantendo-se portanto, a perspectiva mecanicista.

3 9) A influencia do paradigma mecanicista impOe as ciencias do des-
porto um perfil multidisciplinar que determine uma producAo de
conhecimento que nAo possibilita a compreensAo do fenOmeno
desportivo em toda a sua multidimensionalidadc.

Nos capitulos seguintes, apresentaremos um estudo documental que,
tendo como referencia a producdo cientifica hrasileira c portuguesa, pretende
demonstrar as principais conjeturas atras expressas.

NOTAS

1 Cf. ALTIIUSSER,L. (1985). Pour Marx, Paris, Francois Maspero, p. 187.

2 Sobre a releváncia das catcgorias na lOgica das ciencias, recomenda-se a leitura de CASTRO,A.
(1989): Conhecer o conhecimento. Lisboa, Caminho, ps. .213-24.

3 Cf. LEI INERT (1986) apud MARQUES,A. (1991): A investigaccio em treino desportivo. (dat.), p. 1.

4 Cf. DELATTRE,P. (1981): Teoria dos sistemas e episternologia. Lisboa, Cademos de filosofia 2,
a regra do jogo, p. 24.
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5 Karl Popper, filOsofo da ciencia que muito tern discutido os problemas da demarcacäo entre a
ciencia e a metafisica, refere, "Ndo creio que a metafisica seja algo sem sentido e nao acho que seja
possivel eliminar todos os elemenlos metafisicos da ciencia: eles estdo intimamente entrelacados
corn os restarues." POPPER,K. A demarcacao entre ciencia e metafisica. In. CARRILHO, M.M.
(1991): Epistemologia: Posicdtes criticas. Lisboa, Gulbenkian, p.241.

6 MORIN.E. (1991): 0 Metodo IV. As ideias: A sua natureza, vida, habitat e organizacdo.
Traducao de Ernflio Campos Lima. Mem-Martins, Europa-America, p. 15.

7 DEMO, P. (1989): Metodologia cienifica em ciencias sociais. (2 a ed.) Sao Paulo, Atlas, p .20.

8 Ibidem,

9 Cf. LAKATOS, E. M. et MARCONI, M. A. (1988): Metodologia cientifica. Silo Paulo, Atlas, p .29.

10 DEMO, P. Op. Cit. p .20.

11 Ressaltamos que para Pedro Demo, o termo adequado é "Objectivacao". Refere o autor: "Como
&do ha conhecimento objetivo, 'tido existe o criterio de objetividade, que e substituido pelo de
ohjetivacao" (p:20) Entretanto, no presente estudo, vamos considerar como objetivismo o sentido
radical que Demo da objetividade, e consideraremos objetividade conforme a definicao expressa no
texto. [Cf. CARVALIIO, A. ade. Epistemologia das ciencias da educaccio. (1988). Porto,
Afrontamento, p. 33.

12 Relevante revisao e discussao sobre a objetividade nas diversas correntes filosOficas,
particularmente nas ciencias sociais, pode ser consultada em FERNANDES, A.T. (s.d.): 0 Conhe-
cimento sociolOgico. A espiral teOrica. Porto, Brasilia ed., ps. 107 a 161.

13 MORN, E. (1991): Op. Cit, p .75.

14 Ibidem, p.75.

15 Cf. LAKATOS, E.M. e MARCONI, M.A. Op.Cit.,p. .23.

16 Importante critica a veraficabilidade da ciencia pode ser revista cm OLIVA ,A. A hegemonia da
concepcao empirista de ciencia a partir do novum organon de F. Bacon. In OLIVA, A. (org). (1990):
Epistemologia: A cientificidade em questcio. Sao Paulo, Papirus, ps. 11 a 34.

17 Cf. PIAGET, J .(1980). LOgica e conhecimento cientifico. vol 1 . Porto, Civilizaedo, p. 25.

18 MORN, E. Op cit., p. 16.

19 Cf. KIIUN,T.S. (1975). A estrutura das revolucOes cienttficas. Sao Paulo, Perspectiva. e
KIIUN,T.S. (1979). LOgica da descoberta ou psicologia da pesquisa. In LAKATOS,I. e
MUSGRAVE, A. (org.) A critica e o desenvolvimento do conhecimento. Sao Paulo, Cultrix.

20 LAKATOS, I. (1976). Proofs and refutations. London, Cambridge University press.

21 IIOLTON, G. Os temas no pensarnento cientifico. Tn. CARRILHO,M .M. Op .Cit., p. 159-200.

22 I3ACIIELARD, G. (1968). 0 novo espiriio cientifico. Rio de Janeiro, Tempo brasileiro.

23 Citado por MACIIADO; R. Ciencia e saber. A trajetOria da arqueologia de Foucault ed. (1988).
Rio de Janeiro, Graal, p. 17 a 54.
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24 FOUCAULT, M. (sd). As palavras a as coisas. Lisboa, EdicOes 70.

25 PIAGET, J. (1980): A epistemologia e as suas variedades, In. PIAGET,J. (org). LOgica e
conhecimento cientifico. I Vol. Traducdo de Sousa Dias e Maria Manuel A. Jorge. Civilizac5o,
Barcelos, ps. 17-60.

26 Cf. SIEBENEICIILER, F.I3. (1989): JURGEN IIABF,RMAS. Razao comunicativa e
emancipacao. Rio de Janeiro, Tempo brasileiro, ps. 117 e ss.

27 JAPIASSU, II. (1985): A revolucäo cientifica modema. Rio de Janeiro, Imago, p. 131.

28 Ihidcm., p . 131-132.

29 MORIN, E. (1991): Op Cit., p. 60-61.

30 JAPIASSU, II. Op Cit., p. 133.

31 Ciencia moderna cujo modelo de racionalidade data dos Seculos XVI e XVII, e que se estende as
ciencias sociais c humanas no Seculo XIX c as ciencias do desporto no Seculo XX.

32 Cf, DELATTRE ,P. Op .Cit., p. 9.

33 CARVALII0, A. I). Op. Cit. (na nota 7) p. 33.

34 Cf. IIESSEN,J. (1987). Tcoria do conhecimento. 8 ed. Coimbra, Armenio Amado, p. 68.

35 DEMO, P. Op. cit., p. 23.

36 SOUSA SANTOS, B. (1991): Um discurso sobrc as ciencias, 5' cd.,Porto, Afrontamento, p. 15.

37 MORIN.E. (1982): Ciencia cam consciencia; traducäo de Maria Gabriela de Braganca. Mem
Martins, Europa-America, p. 236.

38 Ihidcm, p. 236.

39 SOUSA SANTOS,13. Op. Cit., p. 16.

40 Ihidcm, p. 17.

41 JAPIASSU, II. Op. Cit. ps. 131 c ss.

42 SOUSA SANTOS, 13. Op. Cit., p. 18.

43 DURKIIEIM, E. (1980): As rcgras do metodo sociolOgico. Lisboa, Presenca.

44 Apud. PEREIRA DA COSTA, L. (1988). Educacäo fisica c esporte na- o formal. Rio de Janeiro,
Ao Livro Tecnico, p. 71.

45 Ihidcm, p. 71.

46 ADORN°, T. apud ASSOUN, P.I, (1989). A cscola de Frankfurt. Lisboa, Dom Quixote, p. 62.

47 Cf. ASSOUN ,P.L. Op.cit.,p .63.
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48 Cf. IIABERMAS, Op. Cit.

49 Cf. MACIIA.DO, R. Op. cit., p. 177.

50 Citado por PEREIRA DA COSTA, Op. cit., p. 72.

51 DEMO, P. Op Cit.,p .229.

52 Op. Cit., p. 22.

53 Ibidem, p. 22.

54 Ibidem, p .22.

55 Ibidem, p. 23.

56 PEREIRA DA COSTA, L. Op. cit., p. 70.

57 CARVALLO, A.D. de, (1988) Epistemologia da ciencias da educaciio. Afrontamento, Porto,
p.26.

58 Cf. FARIA JR, A. G. (1991): A pesquisa sobre a educac5o fisica no Brasil (1). In. BENTO, J.O.
e MARQUES, A. T. As ciencias do desporto e a pratica desportiva. FCDEF-UP, Porto, vol. 1,
pag. 60.
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II PA RTE

O PERFIL DAS CIENCIAS DO DESPORTO.
UM ESTUDO DESCRITIVO



CAPiTULO 4

DESCRICAO DA METODOLOGIA

4.1 — OBJETIVOS E HIPOTESES ORIENTADORAS

Como já referimos na introducrio, nosso propOsito e apresentar um perfil
das ciencias do desporto. Prctendemos delinear um quadro que possibilite a
identificacao de sous fundamentos e pressupostos epistemolOgicos. Enfim,
propomos efetuar urn levantamento quc propicie urn adcquado diagnOstico de
sua real situacdo.

Deste modo, adotando como orientaciio teOrica o quadro de conjeturas
descritos no capitulo anterior, pretendemos analisar a producdo cientifica no
espaco de lingua portuguesa, formulando tres objetivos especificos que
delimitam a proposicdo de tres hipOteses orientadoras.

Objetivo 1. Classificar c analisar o conhecimento produzido nas ciencias
do desporto por abordagem disciplinar.

Por abordagcm disciplinar entendemos o conteildo predominante a que se
referem as hipOtese e os objetivos de urn estudo e quc the permite ser
classificado dentro de determinada area no Ambito das diversas disciplinas
cientificas que se ocupam do desporto como espaco de investigacrto.

1-lipOtese 1. Com a anAlise da al)ordagem disciplinar, pretendemos demons-
trar quc as formas de producão do conhecimento nas
ciencias do desporto fazem apelo ao contributo de diferentes
disciplinas, tratando-se, contudo, de uma colaboracilo
fortemente localizada quanto a scu alcance, onde os
interesses prOprios de cada uma das disciplinas n5o sofrem
qualqucr alteracao,conservando completa autonomia dos
scus mótodos bem como de scus objetivos particularesl.
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Objetivo 2. Identificar e classificar as concepOes metodolOgicas predo-
minantes nas ciôncias do desporto.

Por concepcOes metodolOgicas entendemos o conj unto coerente de
procedimentos racionais ou prdticos racionais que orienta o pcnsamento para a
proposicão de urn determinado saber.

HipOtese 2. Corn a abordagem metoclolOgica pretendemos dcmonstrar que
o conjunto de procedimcntos que orienta o pensarnento para
a proposicilo das formas de saber nas ciôncias do desporto
situa-se entre os limites:

de uma concepcilo empirista e objetivista cujo rigor
cientifico se configura na exclusiva exigacia de
andlises quantitativas;

de uma concepcdo intelectualista e subjetivista cujo
modelo exclusivamente especulativo desconsidera a
realidade empfrica.

Objetivo 3. Identificar c descrevcr o conhecimento produzido nas ciacias
do desporto quanto as abordagcns tematicas ou de contend°.

Por abordagens temdticas ou de contend°, entendemos a delimitacao do
assunto especifico que a investigac -do propOe estudar. Adotamos como
procedimento para a identificacdo e descricao dos conteados a andlise das
varidveis dependentes c independentes propostas c dcscritas operacionalmente
nas investigacOes ou, no caso dos ensaios c artigos de revisao, os contendos
claramente explicitados na formulacão de objetivos.

HipOtese 2. Nossa pretensdo ao formular este terceiro objetivo ó demons-
trar que os conhecimentos produzidos cm cièncias do
desporto se configuram predominantemente em dissertacOes
cujas problemdticas estii° ligadas as disciplinas de origem (a
pcdagogia, biologia, sociologia, etc.). Portanto, nao prio-
rizam a emergOncia de abordagem cientifica as questOes
inerentes c especificas da prdxis desportiva.

4.2 — METODOLOGIA

4.2.1 -- METODO DE ABORDAGEM 2:

Desenvolvemos a investigaciio atraves do metodo hipotOtico-dedutivo
corn tacnica de abordagem do tipo descritivo. Este planejamento, como sugere o
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prOprio nome, tern como objetivo a descricão das caracteristicas de determinado
fenOmeno que possibilite o estabelecimento de relacaes entre as variaveis
de term i n ada s.

Por outro lado, tondo este estudo descritivo o objetivo de apresentar um
perfil da producao cientifica no espaco de lingua portuguesa, cumpre a funcab
de evidenciar fatos sobre a realidade concreta que possam subsidiar a
formulaciio de argumentos capazes de validar as hipOteses propostas.

4.2.2 — METODOS DE PROCEDIMENTO:

0 planejamento dos metodos de procedimento que abrangem
principalmente a preparacdo dos instrumentos de investigacao, foi elaborado em
relacilo a uma proposicao teOrica do objeto em estudo que explicitamos nos
pressupostos e conjeturas da introduc5o, bem como, na formulacao do quadro
teOrico, dos objetivos e das hipOteses orientadoras.

Todavia, é importante realcar que estas consideracOes anteriores ao
trabalho de revis5o documental niTto determinaram a partida o que se vai
encontrar nos atos de recolha de informacaes. Isto implicaria conhccer já de tal
modo o terreno que uma investigacrto adicional stria praticamente

Portanto, as teorias, objetivos e hipOteses funcionam como uma orienta-
cao genOrica e provisOria sobre o que pretendemos averiguar.

Queremos salientar que a prOpria natureza dos matkxlos de procedimento,
implicou que, a medida que a recolha de informacOes is ocorrendo,
processavamos ou incorporlivamos referacias ao nosso objeto de estudo. Ou
seja, estavamos permanentemente procedendo a uma classificacao e uma
interpretacab dos dados que foram estabelecidos a priori.

Entretanto, por outro lado, into tido significou abdicar de urn periodo
posterior dedicado a analise profunda e sisternatica das informacOes recolhidas,
mas sim que uma boa parte delta analise foi sendo realizada no prOprio decurso
do estudo exploratOria.

Como refere FERMINO DA COSTA,
"A classificaVio e a analise de informaccio que assim se vai processando,

o progressivo conhecimento - teoricamente organizado e empiricamente
fundado - do objeto de estudo, é indi.spensavel para permitir ums processo de
continua regulacao dos procedimentos das tecnicas de pesquisa. A medida que
se vai podendo produzir um conhecimento cienttfico no context° da
investigaccio, vai-se podendo tomar em conta as respectivas caracteristicas no
lancamento de novos atos de pesquisa e no reajustamento das tecnicas"3:

Deste modo adotamos para analisar o conhecimento produzido em
ciOncias do desporto os seguintes procedimentos:

1°) Reunimos e analisamos de forma controlada e sistematizada os
objetivos, as hipOteses, as varkiveis, a metodologia e os contaidos
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dos trabalhos publicados no Brasil e em Portugal. Ou seja, a partir da
leitura das dissertacOes, artigos e ensaios relacionamos os contetidos
expressos nas diversas publicacOes.

2Q ) Para analise da abordagem disciplinar (objetivo 1 e hipOtese 1)
adotamos uma adaptaciTto 4 a grelha proposta por FARIA JR 5 para
sistematizacdo das abordagens de pesquisa em educaclio fisica
(Systematisation for research approaches in physical education -
SRAPE-)6.

Este modelo de grelha, como mostra o quadro I, permite-nos classificar
as pesquisas por categorias gerais, a partir de sub-categorias especfficas.

Deste rnodo:
Os trabalhos, cujo enfoque de estudo se refira a aspectos aticos, esteticos,

epistemolOgicos, situam-se na abordagem filosOfica. Exemplos: Contributo para
a caracterizac5o da educacao fisica na instituicao escolar 7 . Para uma delimitacão
conceitual do "rendimento esportivo"8.

Trabalhos, cujas variaveis se relacionam com a biometria, antropometria,
fisiologia, biomecânica, medicina desportiva, etc, situam-se na abordagem
biolOgica. Exemplos: Estimativa da performance de urn arremessador de peso
baseado na sua massa corporal magra 9 . A bioenergOtica da corrida prolongada10.

Os contetidos de sociologia, antropologia e histOria configuram-se como
abordagem sOcio-antropolOgica. Exemplos: Para o conhecimento do
associativismo em Portugal: estudo sociolOgico das colectividades desportivas11.
Raizes da educacdo fisica no Brasil12.

Os trabalhos, que tratam de temas ligados a teorias de ensino-
aprendizagem, aprendizagem motora, analise de ensino e curricula situam-se na
abordagem pedagOgica. Exemplos: 0 que ó um ensino eficaz das atividades
ffsicas no mcio escolar 13 . 0 efeito de trOs diferentes formas de distribuicilo
semanal da pratica sobre a aprendizagem de basquetebo114.

Trabalhos, corn contetidos referentes a metodologia do desporto que
analisam seus aspectos tecnicos, taticos, de aptidfro fisica, delimitam a
abordagem do treino desportivo. Exemplos: 0 efeito de trOs diferentes
programas de treinamento do salto em profundidade sobre os resultados dos
saltos vertical e horizonta1 15 . Capacidade de desenvolver trabalho ffsico
progressivo de sedentarios apps programa de condicionamento ffsico16.

Analises e estudos sobre aspectos ligados a economia, legislac5o, orga-
nizacao e gestilo, marketing e informdtica pertencem a abordagem administra-
cao-gestao. Exemplos: Clubes desportivos sua importlincia, funcOes e organiza-0017 . Identificacao da formacdo profissional, organizacdo e funcionamento da
disciplina de voleibol nas escolas de educacdo fisica do estado do Parana18.

Os trabalhos, que se orientam a partir de variaveis como desenvolvi-
mento psicornotor, psicopedagogia, e psicologia, situam-se na abordagem
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psicolOgica. Exemplos: A lideranca desportiva 19 . 0 corpo, personalidade e
desempenho desportivo20.

QUADRO 1— GRELHA PARA CLASSIFICA00 DAS ABORDAGENS

DAS PESQUISAS EM CIENCIAS DO DESPORTO(ADAPTADO DE FARIA, JR. 1987)

CATEGORIAS	 SUB-CATF,GORIAS

FILOS6FICA	 Etica
Estetica
Epistemologia

SOCIO-ANTROPOLOGICA	 Sociologia
Antropologia
HistOria

BIOLOGICA	 Atropometria
Fisiologia
Biomecanica

TREINO DESPORTIVO	 Metodologia do treino
Avaliacäo do treino desportivo
Organizacão e planejamento

PEDAGOGICA	 Teorias da aprendizagem
Teorias do ensino
Teorias do curriculo
Aprendizagem motora

ADMINISTRATIVA	 Economia
Organizacao/Gestdo
Legislaclo
InformAtica
Marketing

7. PSICOLOGICA
	

Desenvolvimento psicomotor
Psicopedagogia
Psicologia

3°) Para a analise da abordagem metodolOgica das dissertacejes, artigos c
ensaios (objetivo 2 e hipOtese 2), inicialmente levamos a cabo um
estudo exploratOrio. Tal estudo teve como objetivo, a partir do
exame dos trabalhos puhlicados no Brasil e em Portugal no period()
entrc 1975-1990, reunir em blocos homogëneos as investigacOes
cujos procedimentos metodolOgicos sao similares.
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ABORDAGEM METODOLOGICA	 CARACTERISTICA

1 — Estudos correlacionais

2 — Estudos causais

3 — Estudos descritivos

4 — Estudos exploratOrios

5 — Estudos hist6ricos

6 — Estudos de validac5o

7 — Estudos comparativos

Estabelecem correlacao entre
variaveis diversas.

Estabelecem relacao de causa e

efeito entre duas ou mais variaveis.

Descrevem um determinado
fenOmeno.

Definem o perfil de uma de deter-
minada popu1acao.

Investigam acontecimentos ao

longo do tempo.

Determinam validade, objetivi-
dade e/ou fidedignidade de pro-
tocolos de testes de medida

Comparam a eficiencia de deter-
minados metodos de ensino,treino
ou pesquisa.

8 — Estudos de revisAo	 Propaem o esclarecimento te6rico
de determinada realidade.

9 — Estudos especulativos

10 — Estudos participativos

Objetivam,a partir de processos
16gicos de interpretay5o a corn-
preensäo geral dos valores de
determinado fenOmeno.

Associarn investigacdo corn uma
concreta, onde pesquisador e

participantes atuam de forma
cooperativa.

QUADRO 2 — GRELHA PARA A CLASSIFICACÂO
DAS ABORDAGENS METODOLOGICAS.

Deste procedimento, como representado no quadro 2, resultou a propo-
sicäo de dez categories para a classificaciio das abordagens metodolOgicas em
ciências do desporto, a saber:
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1 — Estudos correlacionais: Quando o trabalho trata de propor associa-
Vies a partir de relacks ou correlacOes entre variaveis diversas. Por
exemplo: Tracar relacbes entre forca de preensao manual e inte-
ligOncia22 . Tracar relacao entre coordenaciio manual e atencii023.

2 — Estudos causais: Quando o trabalho, ao analisar a relacao entre duas
ou mais variaveis, explicitamente define o determinismo causal
entre a varilivel independente e a(s) variável(is) dependente(s). Por
exemplo: A aprendizagem de estimativa de duracao do tempo em
funcilo da idade e sexo 24. A influOncia da corrida c da
articular na espessura da cartilagem articular25.

3 — Estudos descritivos: Quando o trabalho tern por objetivo analisar
determinados fenOmenos, dcfinir sous pressupostos ou esclarecer
possiveis rclacOes corn outras variaveis. Por exemplo: Analise das
consequOncias do treinamcnto e participacao precoce no esporte de
rendimento26. Analise estrutural e funcional dos estilos de ensino27.

4 — Estudos exploratOrios: Quando o trabalho se limita a demarcar
caracteristicas ou dclincar o perfil de determinado grupo ou
populaciio. Exemplos: Circuito de manutencao - o comportamento
dos utilizadores - 28 . Estudo cincantropomatrico do andebolista
senior da l a divisfio nacional29.

5 — Estudos histOricos: Quando o trabalho propOe investigar
acontecimentos processos ou instituicOes ao longo do tempo,
explicar seu desenvolvimento corn o intuito de verificar sua
configurac5o em urn dado period° sob determinadas condicOes.
Exemplos: 0 processo de desenvolvimento desportivo na
legislacTio autarquica portuguesa 30 . A imigrac5o alem5 e a
introducdo do punhobol no Rio Grande do Sul 31.

6 — Estudos de validacao: Quando o trabalho se limita a processos de
determinacdo da validade, fidedignidade e objetividade de testes,
instrumentos, protocolos, matodos e procedimentos de medida e
avaliacrio. Exemplos: Determinacrio da validade de uma bateria de
testes de desempenho motor 32 . Desenvolvimento de urn sistema
computadorizado para estudos de saltos verticais consecutivos33.

7 	  Estudos comparativos: Quando o trabalho prop& uma analise
comparativa entre metodologias, processos ou modelos de ensino-
aprendizagem; entre caracteristicas de determinadas modalidades
desportivas, entre caracteristicas morfolOgicas, fisiolOgicas, antropo-
matrica, biomecilnicas, sociolOgicas, etc, em populacOes diversas.
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Os estudos comparativos podem ser classificados em dois grupos:
estudos comparativos de justaposicdo e estudos comparativos propriamente dito.
No primciro grupo situam-se as investigacOes que objetivam simplesmente a
comparacao a nivel quantitativo de dual ou mais amostras. Exemplo: Andlise
comparativa entre somatotipo e teste de aptiddo fisica aplicado nos candidatos
ao curso de educacao fisica da UFRGN 34 . No segundo grupo situam-se os
estudos que., para além da andlise das varidveis dependentes, desenvolvem
investigacOes aprofundadas das condicOes histOricas, sociais, culturais que
envolvem as realidades a serem submetidas a comparacdo. Exemplo: Educacao
fisica e desporto comparados: uma abordagem histOrica35.

8 — Estudos de revisao: Quando o trabalho implica num csforco de
andlise e sintese da literatura publicada sobre determinado
fenOmeno. Exemplos: 0 conceito de lazer36. Magnósio e exercicio
fisico: contribuicdo para o scu estudo37.

9 — Estudos especulativos: Quando o trabalho, atraves exclusivamente
de procedimento lOgico-dedutivo de interpretacao, objetiva a
compreensdo geral de valores sobre urn fenOmeno ou realidade
determinada. Exemplos: A administracao da educacao fisica: A
busca de urn referencial teOrico38. 0 corpo e os movimentos num
contato corn o intissimo humano39.

10 — Estudos participativos: Quando o trabalho se caracteriza por uma
investigacao corn base empirica que é concebida e realizada ern
associacdo coin uma acao ou corn a resolucao de um problema
coletivo no qual os pesquisadores e participantes da situacao estao
envolvidos de modo comparativo. Exemplos: Actividades ladicas
na Serra do Alvdo (Tras os Montes), andlise e classificacao sob a
perspectiva de Roger Caillois 40 . Parqucs de later e de esporte para
todos- uma investigacdo cientifica sobre o planejamento de urn
novo modclo na cidade de Santa Maria-RS41.

4°) Para andlise da abordagem ternatica ou de conteddo, (objetivo 3 e
hipitese 3) identificamos atraves da revisao dos objetivos, hipOteses e
conclusi5es das dissertacCies, ensaios e artigos, todos os temas
abordados. Posteriormente, sintetizamos esses temas de forma a
representar urn perfil da producdo cientifica no espaco delimitado na
presente investigacilo.

5°) Para a descricao dos dados adotamos para a abordagem disciplinar e
metodolOgica o modelo quantitativo atravás da ocorrência em valores
absolutos e relativos dos trabalhos quanto as categorias propostas nas
respectivas grelhas orientadoras.
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Para a apresentacao da abordagem tematica ou de contetido optamos por
descrever sinteticamente42 todos os temas abordados no ambito das ciacias do

desporto referenciados ao Brasil e a Portugal.

4.3 — AS FONTES DE CONSULTA (Documentacao anal isada):

0 perfil das ciências do desporto no espaco de expressao portuguesas foi
tracado a partir da analise do conhecimento produzido entre 1975 a 1990,
referente:

A dissertacOes de doutoramento e mestrado, dissertacCies apresentadas
as provas de Aptidao PedagOgica e Capacidade Cientifica (APCC);

Trabalhos publicados nos seguintes periOdicos brasileiros: Revista
Brasileira de Educacao Fisica, Revista do ColOgio Brasileiro de
CiOncias do Esporte, Revista KinOsis, Revista Comunidade Esportiva
e Revista CiOncia e Movimento;

Trabalhos publicados nos seguintes periOdicos portugueses: Revista
Horizonte, Revista Ludens, Revista Motricidade Humana, Revista
Treino Desportivo;

Trabalhos publicados nas atas do II Congresso de Educacao Fisica dos
Paises de Lingua Portuguesa.

Para a coleta dos diversos artigos quc compOem a amostra (quadro 3),
valemo-nos:

QUADRO 3 — NUMERO DE TRABALHOS ANALISADOS DA PROMO°
CIENTIFICA NO AMBITO DAS CIÈNCIAS DO DESPORTO NO BRASIL

E EM PORTUGAL. (1975 a 1990).

CATEGORIA DO TRABALI10 NOMERO DE TRARALIIOS ANALISADOS

I3RASII, PORTUGAL TOTAL

Teses de doutoramento, 177 79 256
DissertacOes de mestrado
e de APCC.

Trabalhos publicados em
periOdicos44.

299 218 517

Atas dos Congressos de
Educacdo Fisica dos Paises
de Lingua P ortuguesa. 114 114

total 476 411 887
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* Para a realidade brasileira - da biblioteca da Escola de Educacao Fisica
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul atraves do Sistema
Brasileiro de Informacao Desportiva (SIBRADID), do Institute
Brasileiro de informacao em Ciencia e Tecnologia (IBICT), além das
dissertacOes de FARIA, Jr. (1986 e 1987) e SOUZA E SILVA (1991).

* Para a realidade portuguesa - das bibliotecas da Faculdade de Ciencias
do Desporto e Educacao Fisica da Universidade do Porto e da
Faculdade de Motricidade Humana da Universidade TOcnica de
Lisboa. Consultamos ainda, as Atas do II Congresso de educacao
fisica dos paises de lingua portuguesa organizadas e editadas por
Marques, A.T e Bento, J.0; e as Actas BibliogrAfica I/91 45 da
Faculdade de Motricidadc Humana, elaboradas sob a coordenacao de
L6lio Ribeiro.

Nossa escolha em relacao a analise da producao cientifica no Brasil e em
Portugal se dd, para alem de noses propOsitos pcssoais de valorizacdo da
comunidade cientifica no espaco de expressao portuguesa, por doffs motivos:

1°) Tanto no Brasil como em Portugal, pesem embora as dificuldades
materiais e financeiras corn que convivem os pesquisadores e, ainda,
a sua pouca expressao no cenario internacional, é bem verdade,
encontramos as orienutcOes multidisciplinares necessärias as analises
que nos propomos.

29) Grande parte dos investigadores, dos paises de expressao portugucsa,
obtiveram seus graus acadernicos, seja a nivel de mestrado,
cloutorado c pOs-doutorado cm paises como Alemanha, Estados
Unidos da America do Norte, Inglaterra, Franca, BOlgica. AlOm disto,
acrescenta-se a diversidade de formacao no que tango as areas de
interesse. Se hoje, principalmente Brasil e Portugal, ja formam seus
rnestres e doutores, ainda assim, esta formacao c quase que
exclusivamente influenciada pelos cientistas que corn formacao nos
instituicOes de pesquisa do chamado primeiro mundo reproduzem,
deniro das possibilidades, suas concepcOes epistemolOgicas.

Por outro lado, analises comparativas como a de FARIA JR (1987),
lcvadas a efeito entre a producao cientifica ern educacao fisica no Brasil,
Inglaterra e Pais de Gales, demonstram urn perfil semelhante quanto as
abordagens, epistemolOgicas, metodolOgicas e disciplinares entre as diversas
realidades, fenemeno que se repete quando sac) analisadas as atas de diversos
congressos internacionais46.
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E, portanto esta origem diversificada que permite, em nosso enTen-
dimento, a producao cientifica no espaco delimitado a Brasil e Portugal, servir
como referencia para as an�tlises sobre as ciencias do desporto, pelo menos nos
aspectos de ordem epistemolOgica e metodolOgica que propomos investigar.

NOTAS

1 0 conceito de multidisciplinaridade, tal como interpretamos nesta dissertacao a retirado de
CARVAI.110, A. D. (1988): Epistemologia das ciencias da educaccio. Porto, Afrontamento, p. 93
(nota de roda-pe)

2 Muitos especialistas fazem uma distincao entre metodo e metodos, por se situarem em niveis
claramente distintos, no que se refere a sua inspiracao filosOfica, ao seu grau de abstracao, a sua
finalidade mais ou menos explicativa, a sua acdo nas etapas mais ou menos concretas da inves-
tigacao a ao moment() ern que se situam.

Partindo do pressuposto dessa difcrenca o metodo se caracteriza por uma abordagem mais ampla,
em nivel de abstracäo mais elevado, dos fenOmenos da natureza e da sociedade. E portanto
denominado metodo de abordagem que engloba: 0 metodo indutivo, dedutivo, hipotetico-dedutivo,
dialótico, etc.

Os metodos de procedimento constituem etapas mais concretas da investigacao, corn finalidade
mais restrita cm termos de explicacao geral dos fenOmenos menos abstratos. PressupOe uma atitude
concreta em relacäo ao fenOmeno e estao limitados a um dominio parcial. Metodos experimentais,
quase-experimentais, descritivos, exploratOrios, etc.
Cf. LAKATOS, E. M. et MARCONI, M. A. (1987): Metodologia do trabalho cientifico (2' ed), Sao
Paulo, Atlas, ps. 105-106.

3 Ibidem, p. 144.

4 Validada para as ciencias do desporto em projetos piloto realizados e publicados em GAYA (1992),
GAYA et alii (1992) e GAYA et MARTINS (1992).

5 FARIA JR., A. Trends of research in physical education in England, Wales and Brazil. (1975 -
1984): A comparative study. University of London, Institute of Education. Post-doctoral final report.
1987:119 e ss.

6 A adaptacao a grelha de FARIA JR foi real izada corn permissäo do autor.

7 Artigo publicado na Revista Horizonte, 1984.

8 Artigo publicado na Revista Kinesis, 1989.

9 Artigo publicado na Revista Brasilcira de Educacao Fisica, 1978.

10 Dissertacao submctida a provas de APCC na FCDEF-UP, 1987.

11 Tese de doutoramento na FMII-UTI., 1986.

12 Artigo publicado na Revista I3rasileira de Educacão Fisica, 1975.

13 Artigo publicado na Revista Horizonte, 1984.

{VLF -1"if Fift
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14 Dissertacao apresentada ao Mestrado em Educacao Fisica da USP, 1982.

15 Dissertac5o apresentada ao Mestrado em Educacao Fisica da USP, 1983.

16 Artigo publicado na Revista Ciencia e Movimento, 1990.

17 Artigo publicado na Revista Iforizonte, 1984.

18 Dissertacao apresentada ao Mestrado cm Educacao Fisica da USP, 1989.

19 Artigo publicado na Revista Ilorizonte, 1984.

20 Artigo publicado na Rcvista Brasilcira de Educacao Fisica, 1977.

21 0 SRAPE -Systematisation of research approaches in physycal education- (Faria Rinior,1987), é
estruturado num modclo heuristic° baseado num construto do tipo input-output. Este modelo
considera que os resultados das pesquisas tem causal antecedentes (enfoques escolhidos), alem do
processo (paradigmas e estrategias)adotado para a investigacilo. Assim,essas relacOes possihilita
identificar enfoques c Onfases examinando-se os rcsultados (findings) das pesquisas. Cf. FARIA
JR,A. (1992): Pesquisa em educacao fisica: Enfoques e Paradigmas. In. FARIA JR,A. et
FARINATFI,P. (1992): Pesquisa e produccio do conhecimento em educaccio fisica: Livro do Ano
19911SBDEF. Rio de Janeiro, Ao Livro TOcnico, ps. 16-18.

22 Dissertacâo apresentada ao mestrado da Escola de Educacao Fisica e Desportos da UFRJ, 1987.

23 Dissertacao apresentada ao Mestrado da FMII-UTI,, 1987.

24 Dissertacao apresentada ao Mestrado em Educacao Fisica da USP, 1990.

25 Dissertacao apresentadas as provas de APCC, FMII-UTL, 1987.

26 Dissertacao apresentada ao Mestrado cm Ciencias do Movimento IIumano da UFSM, 1983.

27 Dissertacao apresentada as provas de APCC na FMII-UTI„ 1986.

28 Artigo publicado na Revista IIorizonte, 1990.

29 Dissertacao apresentada as provas de APCC na FCDEF-UP, 1989.

30 Dissertacao apresentada as provas de APCC na FMII-UTL, 1989.

31 Dissertacão apresentada ao Mestrado em Ciencias do Movimento Human() da Universidade
Federal dc Santa Maria, 1987.

32 Dissertacdo apresentada as provas de APCC na FMII-UTI„ 1985.

33 Dissertacao apresentada ao Mestrado do Institute de Educacao Fisia e Desportos da UFRJ, 1987.

Dissertac5o apresentada ao mestrado ern EducacTio Fisica da USP, 1983.

35 Artigo publicado na Rcvista do CBCE, 1988.
36 Artigo publicado na Rcvista Brasilcira de Educacäo Fisica e desportos, 1979.
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37 Dissertacao apresentada as provas de APCC na FMII-UTI„ 1990.

38 Dissertacao apresentada ao Mestrado em Ciencias do Movimento da UFSM, 1990.

39 Artigo publicado na revista KINESIS, 1988.

4° Dissertacao apresentada ao Mestrado da FMII-UTL, 1986.

41 Dissertacdo apresentada ao mestrado de Ciencias do Movimento Ilumano da Universidade
Federal de Santa Maria, 1982.

42 Pela expressão -descrever sinteticamente referimos o procedimento de reunir por categorias
temas semclhantes. Por suposto, tal alternativa evitou a monOtona repeticd- o de temas correlatos.

43 Foram selecionados como amostra para analise da producdo do conhecimento em ciencias do
desporto no espaco de lingua portuguesa as puhlicacOes referentes a totalidade das disertac8es de
doutorado, mestrado e APCC no I3rasil e em Portugal que, a partir de um conceito lato de desporto,
subcntendido nas diversas expressdo do desporto de rcndimento, de lazer, escolar e de reabilitacäo e
reeducacdo, foram apresentadas junto aos programas de mestrado, doutorado e provas de APCC em
educacdo fisica, ciencias do desporto, ciencias do movirnento humano no period° entre 1975 a 1990.
Em relacdo as publicacOes em periOdicos foram selecionados, sobre os mesmos criterios artigos das
revistas: Horizonte, Treino Desportivo (corn excecdo dos trabalhos traduzidos de textos
originalmente produzidos por autores estrangeiros), Ludens, Motricidade IIumana, Revista do CBCE
e Revista Brasileira de Educacdo Fisica e Desportos . Para os demais periOdicos os trabalhos foram
selecionados seguindo Os seguintes critórios: Revista Brasileira de Ciencia e Movimento, os artigos
apresentados nas sessOes "artigos originals" e "artigos de revisão". Revista Kinesis, referentes as
sessiies "Ensaios" e "Pesquisas". Revista Comunidade Esportiva, referentes a sessdo de "Pesquisas"

44 0 criterio de selecao dos peri6dicos deveu-se a sua representatividade no pals de origcm, sua
periodicidade e por configurar-se explicitamente como urn orgdo de divulgacdo de trabalhos de
investigacão da area de educacao fisica e desportos.

45 RIBEIRO, L.(coord) (1991): Actas bibliograficas 1/91. Universidade Tecnica de Lisboa,
Faculdade de Motricidade Humana.I European forum of sport sciences institutes. Reseau European
des institutes de sciences du sport.

46 Foram revisadas, corn o fire de uma analise comparativa corn a producdo cientifica Brasileira e
portuguesa no imbito das ahordagens disciplinares, metodolOgicas e de contaido, as atas do
Congresso Europeu de Desporto para Todos (1991), Congresso Mundial de Psicologia do Desporto
(1993), Congresso Europeu de Educacdo Fisica (1993) c Conferencia Internacional de Atividade
Fisica e Satide na Terceira Idadc (1993).
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CAPiTULO 5

0 PERFIL MULTIDISCIPLINAR DAS CIENCIAS DO DESPORTO

5.1 — AS PRINCIPAIS CARACTERiSTICAS DA PRODUCAO DO
CONHECIMENTO EM CIENCIAS DO DESPORTO POR
AREA DISCIPLINAR.

No presente capitulo apresenbmos urn perfil da producdo cientifica refe-
rents as abordagcns disciplinares. Como fizemos constar no capitulo anterior,
consideramos como abordagem disciplinar o enfoque predominante a que se
referem as hipOteses e os objetivos dos trabalhos analisados, o que lhes permite
ser classificados no Ambito das diversas disciplinas das ciencias do desporto.

Os dados demonstram claramente, nflo obstante o predominio das areas
pedagOgica, biolOgica e do treino desportivo, uma tendOncia para configuracdo de
um perfil multidisciplinar. Ou seja, pudemos observar que as conteCidos, as meto-
dologias e os objetivos expressos na maioria das publicacOes analisadas atendem,
predominantemente, aos interesses prOprios das areas disciplinares de origem.

O grafico 1 e a tabela 1 apresentam os valores relativos e absolutos da
producicto cientifica a partir desta abordagem.

FILOS. (6, 7%)

Grafico 1 - ABORDAGEM DISCIPLINAR - OCORRENCIA EM VALORES RELATIVOS
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TABELA 1— OCORRENCIA EM VALORES ABSOLUTOS DA PRODUCÁO

CIENTIFICA EM PORTUGAL E BRASIL. ABORDAGEM DISCIPLINAR

ABORD. DISCIPLINAR VALORES ABSOLUTOS

PEDAG6GICA 233

BIOLOGICA 207

TREINO DESPORTIVO 189

SOCIO-ANTROPOLOGICA 110

PSICOLOGICA 71

ADMINISTRACAO/GESTA0 51

FILOSOFICA 62

A analise dos dados nos permitiu evidenciar alguns aspectos relevantes:

1°) Quanto a area pedagOgica.

Ao analisarmos mais detalhadamente a area pedagOgica (25,2% do
trabalhos revisados 1 ), verificamos urn equilibrio quanto a ocorrancia de
investigacOes nas sub-areas de ensino (33,5% dos trabalhos da area pedagOgica)
e aprendizagem (31,2%). Seguem em ordem decrescente as sub-areas de
avaliacão (15,4%), curriculo (13,2%) e outras abordagens diversas (6,7%).

Uma avaliacao de cunho qualitativo nos permite referir que os conteados
preocupam-se preferencialmente corn a validacdo interna de instrumentos,
tecnicas c metodos de avaliacao, ou ainda, corn a comprovacao da eficacia de
diferentes metodologias de ensino-aprendizagem das tecnicas desportivas.

0 produto destas investigagOes restringe-se, em grande medida, a uma
concepcdo pedagOgica tecnicista onde predominam as preocupacOs corn os
postulados do rigor cientifico sem, no entanto, conceber conhecimentos que
possam fazer avancar as teorias pedagOgicas sobre o desporto2.

Sendo assim, se evidencia, por urn lado, na area pedagOgica uma
producdo cientifica predominantemente empirista e objotivista. Nas inves-
tigagOes pe,dagOgicas e comum encontrarmos trabalhos cuja exigancia teOrica se
limita ao conhecimento de algumas tecnicas de ensino, de aprendizagem ou de

suficientes para possibilitar ao investigador compara-las a fim do
justificar a aclocdo do "melhor" mótodo ou estilo, apps urn teste de diferenca
entre medias sobre rendimento de um determinado grupo de criancas numa
determinada atividade desportiva. Exemplos evidentes dosses procedimentos sdo
as numerosas ocorrancias de investigagOes cujos objetivos se limitam a
comparar a eficiancia entre o matodo global e parcial de ensino, modelos de
feed-back no desempenho da aprendizagem, o comportamento do professor em
situacOes diversificadas do ensino.
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Mas por outro lado, devemos salientar a ocorrência de estudos especu-
lativos e de revisao. Sao trabalhos que, carentes de urn adequado rigor
metodolOgico, acabam por constituir-se numa clara expressao discursiva-
racional elaborada sem qualquer referôncia ao concreto das praticas desportivas
reais. Sao exemplos os estudos que se referem ao ensino eficaz; tendOncias
pedagOgicas da educacao fisica; a competOncia e o papel do professor;
pedagogias progressistas, etc.

Enfim, podemos afirmar que na area pedagOgica define-se uma producao
de conhecimento a partir da concepcao clâssica de ciencia. Predomina o
paradigma da disjuncao3 . Ou estamos frente aos modelos das ciOncias naturals
ou ao model° das ciOncias humanas, e, como tal, desvinculam-se as nocOes de
homem e objeto; objetivo e subjetivo; homem e natureza; ciOncia e cultura, etc.

Nestas condicOes portanto, a pedagogia do desporto enquanto assume os
pressupostos objetivistas e empiristas das ciOncias naturais ou subjetivistas e
intelectualistas das ciOncias humanas, na perspectiva de constituir-se em
disciplina das ciOncias do desporto, como referc CARVALHO 4 (vis-a-vis
ciOncias da educacao e pedagogia), se vai libertando dos seus compromissos
relativamente a pedagogia como exprcssao de uma antropologia pedagOgica. Ou
nas palavras de PATRICIO5 de uma antropagogia ou de uma filosofia cm acao,
e como tal torna-se, paradoxalmente, cada vez mais, mera ciência do ensino, da
aprendizagem do curricula da avaliacao, etc, e cada vez menos ciOncia do
desporto.

2°) Quanto a area biolOgica.

Ao analisarmos mais detalhadamente a area biolOgica (22,4% dos
trabalhos revisados) verificamos que a maioria dos artigos situam-se nas sub-
areas de biometria (44,9% dos trabalhos da area biolOgica) e fisiologia (36,9%).
Em menor frequacia ocorrem nas sub-areas de biomccanica (8,3%), medicina
desportiva (6,3%), nutricao (2,9%) e em outras sub-areas (0,7%).

0 predominio das investigacOes em biometria parece ter causa evidente
na simplicidade e praticidade da coleta de dados e na pequena exigOncia de
pressupostos teOricos. Esses fatores, sem dtividas, facilitam a realizacao das
investigacôes, principalmente se levarmos em consideracao que a maioria desses
estudos adotam abordagem metodolOgica exploratOria.

Basta observarmos os trabalhos publicados nesta sub-area para
percebermos que se constituem, prcdominantemente, em tarefas cujos objetivos
se limitam a medir e comparar dados antropornetricos em populacOes diversas.
Portanto, investigagOes que, na maioria das vezes, nao exigem preparacao
teOrica para alern do dominio das tecnicas antropométricas para medir (coleta de
dados) e as teznicas estatisticas para descrever os resultados.

Fenemeno semclhante ocorrc na sub-area da fisiologia, onde os
investigadores, normalmente, requisitam como amostras atletas de difcrentes
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modalidades desportivas em diferentes idades e ambos os sexos; individuos
treinados, animais cobaias e, assumindo o treino desportivo como variavel
independente, querem demonstrar os scus efeitos ou suas influOncias sobre as
mais diversas variaveis fisiolOgicas e morfolOgicas.

Quanto as demais sub-areas pertencentes a abordagem biolOgica, em que
pesa a ocorrencia inferior de trabalhos em relac5o as anteriores, de certa forma,
o fenOmeno se repete. Na biomecanica, por exemplo, o que observamos
geralmente sac) aplicacOes de conhecimentos fisicos para a andlise de
movimentos especificos e descontextualizados. São, em muitos casos,
descricOes parciais a partir de modelos mecânicos que, quando confrontados
corn a realidade complexa das praticas desportivas, näo podem responder
adequadamente as suas necessidades.

0 mesmo quadro é encontrado em sub-areas cuja ocorrencia de
publicacOes 6 ainda menor. Em nutric5o e bioquitnica, por exemplo,
normalmente as investigacOes se configuram cm temas gerais dcssas disciplinas
que s5o associados a determinadas situagOes desportivas. Ou seja, s5o poucos os
escudos que se ocupam diretamente das caracteristicas particulares das
disciplinas desportivas6.

Por outro lado, podemos obscrvar que a pi-61)6a interdisciplinaridade,
entendida como uma coordenac5o que permite a existencia de uma inter-
comunicac5o efetiva entre os investigadores7 , n5o se efetua no interior da area
biolOgica. Os contaidos das diversas sub-areas permanecem restringidos as
rigidas limitacOes do seu espaco disciplinar. Como tal, Lorna-se evidente que,
embora seja significativa a quantidadede investigacOes na area biolOgica das
ciencias do desporto, devido a sous rigidos limites unidisciplinares, elas
preocupam-se prioritariamente em encontrar respostas as questOes inerentes as
disciplinas de origem, contribuindo, desta forma, apcnas indiretamentc para o
desenvolvimento das teorias e metodologias das praticas desportivas8.

3°) Quanto a area do treino desportivo.

Nossas analises demonstraram que os saberes produzidos na area do
treino desportivo (20,5%) situam-se respectivamente nas sub-areas de: avaliac5o
das capacidades motoras e aptid5o fisica (31,5% dos trabalhos sobre treino
desportivo); programas de treino -planejamento o avaliac50- (22,2%); modelos
de treino do capacidades motoras especificas (15,7%); analises de gestos
tecnicos desportivos (13,9%); escudos de sistemas tOcnicos-taticos desportivos
(10,20%) e trabalhos na perspectiva do desporto de lazer referenciado a
promocilo da satide (6,5%).

Partindo do pressuposto que a abordagem disciplinar do treino
desportivo, concebida numa perspectiva ampla integrando as diversas
expressOes e praticas corporais e motoras, se constitui numa area especifica e
particular das ciencias do desporto, esperavamos que o produto de suas
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investigacOes estivesse francamente estruturados sobre as relacOes entre teoria e
pratica.

Todavia, na realidade, em muitos casos (em torno de 40%), esses estudos
assumem as caracteristicas das areas anteriores, notadamente da area biolOgica
e, como tal, terminam por adotar modelos de investigacao que se limitam:

— a testar relacOes de causa e efeitos entre variaveis diversas;

a validar t6,cnicas de medic -do e matodos de avaliac -do do Vein();

a comparar modelos de treinamento;

a medir indices de desempenho em capacidades motoras e condi-
cionais, descrever niveis de aptiddo fisica em populacifies diversas.

Enfim, trabalhos que, embora assumindo categorias originarias do treino
desportivo, acabam por reduzir-se a simples aplicacOes de matodos e tOcnicas de
investigacao empirica que n5o resultam em formas de saber capazes de
estruturar teorias relacionadas com as praticas desportivas concretas.

EvidOncia deste fato ó a grande ocorrOncia de abordagem metodolOgica
exploratOria que, como veremos no capitulo seguinte, se limita exclusivamente
aos processos de coleta e apresentacdo de dados.

Por outro lado, quando observamos os trabalhos de revisdo na area do
treino desportivo (24,8%), deparamo-nos corn textos que pouco acrescentam aos
conceitos ja amplamente definidos na literatura disponivel.

Desta maneira, varios sdo os trabalhos que permanecem a discutir os
problemas da periodizac -do do treino a partir de Matvói6v; outros tantos,
propOem, através de limitadissima revisão de literatura, procedimentos para o
desenvolvimento das capacidades condicionais e coordenativas.

Todavia, parecem-nos evidentes as razeics deste fenOmeno. Como
pudemos detectar, grande parte dos pesquisadores que publicam nesta area,
assim como nas demais areas das ciOncias do desporto, encontram-se afastados
da realidade concreta. Silo, ern grande mimero, acadOmicos e professores
universitarios que se aproximam dos locals de treino para tomarem medidas,
aplicarem alguns inventarios ou realizarem determinadas observamos, mas que,
no entanto, näo se preocupam diretamente com as questbes advindas da prOpria
realidade do treino.

Por outro lado, as investigacOes em ciOncias do desporto em geral e no
treino desportivo em especial apresentam urn cunho reducionista tao demarcado
e limitam de tal forma seu objeto de estudo, que se torna dificil reconhecermos
na parte qualquer identidade corn o sistema que the deu origem. Portanto, nestas
condicaes tornam-se ainda mais explicitas as caracteristicas de disjunc -do do
paradigma mecanicista, que acaba por impor um completo isolamento entre os
conteridos ou abordagens de uma mesma area de estudo.
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4°) Quanto a area sOcio-antropolOgica.

Na area sOcio-antropolOgica (11,9%), a analise longitudinal que levamos
a efeito sobre os 16 anos de producão do conhecimento (1975 a 1990)
demonstrou que a frequencia destas investigacOes tem aumentado de forma
significativa, principalmente ao longo dos tiltimos cinco anos, tendo inclusive
neste period() ultrapassado (em Milner° de publicacks) a area psicolOgica.

Na area sOcio-antropolOgica constatamos a preclominAncia da sub-area de
sociologia (57,7% dos trabalhos da area); e um equilibrio entre as sub-areas de
antropologia (22,6%) c histOria (19,7%).

Entre os temas da sub-area de sociologia, constatamos preocupacOes em:

— tracar perfis sociolOgicos de populacks,

relacionar niveis socio-econOmicos com o desempenho motor, corn

gosto por determinada modalidade desportiva ou corn a possibilidade

de praticar ou nao atividades fisicas desportivas;

analisar o desporto como meio de socializacao de criancas e jovens;

discorrer sobre questOes ligadas ao associativismo desportivo;

— relacionar desporto e politica, desporto e ideologia;

aplicar testes sociometricos.

Na sub-area da antropologia, predominam largamente os trabalhos no
context° de analises culturais; surgindo, ainda o enfoque da antropologia social.

Na sub-area de histOria a maior parte dos trabalhos tratam:

da evolucao e do desenvolvimento dos desportos, subentendendo as
modalidades desportivas, histOria do Jogos Olimpicos, desporto para
todos;

da histOria da educacao ffsica, bem como de outras expressOes da
cultura ffsica, tais como a histOria do corpo, a histOria do
associativismo, o desenvolvimcnto da cultura ffsica em determinadas
comunidades, etc.

Parece-nos correto afirmar, frente a revisão que realizamos, que na area
sOcio-antropolOgica se constitui urn quadro metodolOgico e epistemolOgico
distinto das areas anteriormente referidas.

Na area sOcio-antropolOgica ocorrem predominantemente procedimentos
metodolOgicos histOricos e especulativos que consubstanciam formas de
raciocfnio discursivo-racional de concepcao intelectualista que contrastam corn
os modelos objetivistas c empiristas correntes nas outras areas disciplinares.

60



Nao obstante, pesem embora tais alteracOes teOricas e metodolOgicas,
permanece o perfil de uma producao cientifica fortemente voltada para as
questoes advindas de um referencial externo as praticas desportivas (as

disciplinas de origem). Com exce(ao de algumas investigacks da sub-area de
histOria, normalmente encontramos transferOncias de teorias sociolOgicas ou
antropolOgicas ja experenciadas em outras realidades (educacao, por exemplo)
para a educacao fisica e o desporto.

Outro fator a ser considerado nesta area disciplinar sao as fortes
influOncias politico-ideolOgicas o que, ao nosso ver, tern ocasionado expressOes
de sectarismo que prejudicam sensivelmente o debate das idOias cientificas.
Deste modo, as investigacOes de abordagem sOcio-antropolOgicas,
(principalmente as sociolOgicas) que surgcm na esteira critica dos modelos
empiristas e objetivistas, acabam, ao assumir contornos politico-ideolOgicos
exacerbados, por reforcar ainda mais as fronteiras multidisciplinares das
ciencias do desporto.

Este fenOmeno pods ser facilmente obscrvado no Ambito da comunidade
cientifica onde 6 evidente a dificuldade de convivOncia e dialogo entre grupos de
pesquisadores provenientes da area biolOgica c do treino desportivo e das areas
sOcio-antropolOgica e filosOfica. Mas, sobretudo devemos reconhecer que estas
dicotomias acabam por trazer sOrios prejuizos as ciOncias do desporto na
medida que o produto de suas investiga0es se reduz aos limites estritos ou de
uma miopia empirista ou de uma falacia intelectualista corn evidentes
dificuldades de desenvolvimento de teorias capazes de expressar o significado
transdisciplinar do desporto contemporimeo.

59) Quanto a area psicolOgica.

Na area psicolOgica (7 ,7 %) , ao observarmos as ocorrôncias relativas as
diversas sub-areas, pudemos constatar que os interesses estao vocacionados a:

delinear perfis de praticantes de atividades fisicas a partir de deter-
minados construtos psicolOgicos (auto-imagem, auto-estima, auto-
conceito, ansiedade, motivacao, etc.) (28,6% dos trabalhos em
psicologia);

identificar as possiveis influOncias destes construtos no desempenho
em tarefas motoras (26,2%);

determinar a influOncia das atividades fisicas nestes mesmos
construtos (14,3%);

dissertar sobre principios da psicologia geral no treino e na
aprendizagem desportiva (12%);

estudar o comportamento psicolOgico de atletas de diferentes
modalidades desportivas (9,5%);
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propor mOtodos de avaliacdo psicolOgica para atletas (4,7%);

relatar experiOncias corn treinamento mental (4,7%).

Na area psicolOgica pudemos observar caracterfsticas semelhante as da
areas biolOgica e pedagOgica. Predominm as metodologias empfricas analiticas
na perspectiva, ja por demais repetida, de tracar perfis e propor comparacOes
sobre o comportamento de populacOes diversas no que tango a determinados
construtos psi colOgicos.

Sao investigagOes onde o use indiscriminado de inventArios, de entre-
vistas, de instrumentos de observacdo, passiveis de quantificacao, reduz as
populacOes a perfis comportamentais homogOneos e estercotipados.

Por outro lado, tambern na area psicolOgica, os interesses expressos nas
variaveis dependences das investigacOes denotam poucas preocupacOes corn a
aplicaclio as prAticas desportivas. Normalmente s'ao estudos que, a partir de
construtos psicolOgicos, portanto, centrando suas preocupacOes teOricas no
Ambito da psicologia geral, se limitam a descrever sua ocorrOncia em individuos
ou grupos envolvidos corn pniticas corporais e motoras diversas.

Nestas condicOcs, o quadro predominante, que se pode esbocar sobre a
area psicolOgica, limita-se a tratar temas da psicologia geral que sao confron-
tados corn as praticas desportivas.

Sao ainda pouco frequentcs investigacOes que se ocupam do estudo das
caracterfsticas particulares das disciplinas desportivas, ou que possibilitem a
fundamentacAo e o desenvolvimento de tecnicas aplicadas ao terreno.

Pudemos verificar que sdo poucas os trabalhos revisados nesta tese que
propOem metodos de avaliacao psicolOgica para atletas ou relatam experiOncias
corn treinamento mental em desportista. Este fato, em nosso ponto de vista,
evidencia um perfil da psicologia desportiva preocupada corn a psicologia geral
e dependente em grande escala dela, em detrimento de uma psicologia
relativamente especifica das pniticas desportivas.

6°) Quanta a area filosOfica.

Embora a ocorrOncia de estudos filosOficos seja ainda pequena (6,7%) e o
nivel de qualidade pouco satisfatOrio, todavia torna-se importante referir o
relativo aumento das publicacOes nesta area nos altimos anos.

Provavelmente, talvez se possa inferir que o incremento da area filosOfica
esteja relacionada corn o perfodo de crise em que vivem a educacdo fisica e as
ciOncias do desporto na atualidade.

Percebem-se claramente as premupacOes da comunidadc acadthnica em
propor reconceitualizacOes, revisOes metodolOgicas e et-Incas aos modelos de
produc5o do conhecimento. Este fenOmeno vai se expressar no predominio da
sub-area de epistemologia (40% da area filosOlica), quando a preocupacilo 6
corn a producao do conhecimento e na sub-area de fundamentos filosOfico da
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educacao fisica (22,9%), quando se referem a processos de formacao e
educacao.

PreocupacOes corn o corpo, como categoria central de uma filosofia das
praticas corporals motoras, constituem outro loco importante de investigacao.
Estudos na sub-area de estética (20%) e ética (11,4%) apontam a necessidade
urgente de uma reorientacao das praticas desportivas a partir de uma nova
concepcao de corporalidade.

Por fim, constatamos uma serie de outros trabaihos da area filosOfica
(5%) que abrangem temas diversos tais como reflex6es sobre as concepc -Oes de
desporto de alto rendimento, desporto para todos, os ideals olimpicos, etc.

Nao obstante a importancia do incremento de trabaihos na area filosOfica
no ambito dos saberes sobre o desporto, nao podemos deixar de assinalar (o que
faremos corn maior Onfase no capitulo seguinte) que, de modo geral, des
carecem de um adequado rigor metodolOgico.

Muitos desses estudos configuram-se em citacOes de pequenos insertos
de importantes filOsofos, muitas vezes em contexto imprOprio, com o intuito de
justificar determinados pontos de vista contra ou a favor do desporto. Portanto,
nestas condicOes, esses trabaihos acabam por constituir-se ern discursos
claramente de cunho ideolOgico acarretando dificuldades a consolidacao de
pressupostos que possam orientar reflex6es filosOficas sobre os problemas
multidimensionais das praticas desportivas.

Paradoxalmente a dificuldade de uma relacao interdisciplinar é, da
mesma forma, evidente na area filosOfica das ciOncias do desporto. Observam-se
tendOncias ou concepcaes distintas que se excluem mutuamente. Sao discursos
diversos que assumem radicalismos criticos e exacerbados em relacao ao des-
porto. Discursos, em grandc parte, elaborados a partir de referenciais teOricos limi-
tados a determinadas correntes de pensamento que acabam por delinear contor-
nos ideolOgicos de tamanha rigidez e sectarismo que imp -Oem limites intrans-
poniveis a possibilidade de interacao entre as diversas express6es do conhecimento.

Nestas situacOes o que se evidencia sao argumentos no intuito de afirmar
a soberania das diversas correntes filosOficas umas sobre as outras, permane-
cendo as discussOes relacionadas ao desporto e suas praticas relegadas a um
piano secundario.

7°) Quanto a area da administracao e gestao.

Pese embora a importancia da area de administracao e gestao no ambito
das ciOncias do desporto, nossa analise quantitativa demonstrou uma pequena
ocorrOncia de trabaihos publicados (5,5%). Este fato c relevante, na medida que
pode expressar a predominancia de formas administrativas e de gestao
desportivas de caster puramente empirico.

Quanto a frequencia de trabaihos em relacao as sub-areas de conhe-
cimento, a legislacao desportiva apresentou a maior ocorrOncia de investigacOes
publicadas (30,5% da area de administracao-gestao). Seguem-se as sub-areas de:
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planejamento e desenvolvimento de diretrizes para a formacOo de
desportistas e dirigentes (19%);

desenvolvimento de infra-estruturas para gestao desportiva (19%);

— avaliacdo de programas de atividades desportivas (9,5%);

interpretacao de regulamentos desportivos (4,7%);

perfil de populacOes em relacao as ofertas de atividades desportivas
(4,7%).

Por outro lado, a analise qualitativa da area de administracao e gestao
demonstrou, em certa medida quanto a abordagem tematica, um perfil
diferenciado em relacao as demais areas. Pudemos observar que grande parte
this investigagOes e ensaios se preocupam corn quest"Oes inerentes ao desenvol-
vimento do desporto e de suas multiples praticas. Sao estudos, nao obstante a
sua diversidade de contetidos, que emergem de problemas concretos e praticos
da administracdo desportiva.

Todavia, somos de opindo que a predominancia de modelos metodo-
lOgicos de concepcao epistemolOgica empirista e objetivista (de certo presentes
em todas as areas disciplinares) acabam por limitar as investigagOes a simples
coleta de dados e andlises superficiais que nao ultrapassam a processos de
avaliacao de realidades concretas tail como: interpretacOes sobre a legislacao
desportiva, a interpretacao de regulamentos desportivos, criticas a legislacao
desportiva, etc.

Deste modo, nao obstante reconhecermos a relativa importancia dos
estudos exploratOrios para a identificacao do quadro administrativo inerente as
praticas desportivas, entendemos que se torna necessario avancarmos na
interpretacao dessa realidade. Tornam-se necessarias interpretacOes capazes de
situar as estratégias e as tecnicas de gestao nos diversos contextos sociais,
politicos e cconOtnicos de forma a Ihes conferir o suportes teOrico exigido pelos
postulados de urn conhecimento cientifico para alem do empirismo, do
objetivismo e do ceticismo filosOfico.

5.2 — PRINCIPAIS CARACTERISTICAS DO PERFIL MULTIDIS-
CIPLINAR DAS CIENCIAS DO DESPORTa

Considerando os argumentos apresentadas ao longo do presente capitulo
em relacao as analises da abordagem disciplinar, podemos concluir que as
ciOncias do desporto apresentam as seguintes caracteristicas:

1°) Nas ciôncias do desporto as investigacCies respondem predominante-
mente a questOes advindas das disciplinas cientificas de origem.
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Tal caracteristica é facilmente verificavel. Basta, por exemplo, identifi-

carmos as variaveis dependentes dos diversos estudos para perceberemos que

normalmente correspondem a temas, construtos ou axiomas de outran areas
disciplinares que s'ao confrontadas corn situacOes desportivas9.

Geralmente, os investigadores procuram associar as prdticas desportivas
as suas disciplinas de origem, e nesta perspectiva acabam incondicionalmente
por produzir conhecimentos que se limitam as estreitas fronteiras de suas
especializacOes. Tais procedimentos, no entanto, acabam por impor serias
dificuldades a configuracdo de teorias que sejam capazes de expressar o
significado multidimensional e plural do desporto contemporaneo.

2°) Nas ciencias do desporto a pi-46a delimitacdo das varidveis inde-
pendentes de investigacdo (normalmente referenciadas ao desporto)
encontram-se distanciadas das prAticas corporals e motoras concretas.

Nossas andlises constataram que grande parte dos trabalhos publicados
apresentam varidveis independentes a partir de problemas teOricos propostos
por investigadores cujas prdticas profissionais estdo distanciadas das praticas
desportivas concretas. Portanto, sdo problemas que emergem externamente as
necessidades de verificaedo, descried°, experimentaedo ou compreensdo da
realidade intrinsica as atividades desportivas.

3°) Os conhecimentos produzidos nas ciencias do desporto sao parcia-
lizados, fragmcntados e desarticulados.

A dificuldade de uma relaedo interdisciplinar no Ambito de uma mesma area
é mais urn forte indicador da dificuldade que encontram as ciencias do desporto
para se constituirem numa ciôncia capaz de expressar a complexidade do desporto.

Enfim, é legitimo inferir que a -produedo do conhecimento no Ambito das
praticas desportivas, enquanto se mantiverem limitada as fronteiras das diversas
especializacOes, ndo possibilita a configuraedo de uma desportologia. Ou seja,
ndo possibilita a emergencia de um espaco onde se possa investigar e estudar os
discursos sobre o desporto, a partir do prOprio desporto.

E importante considerar que qualqucr teoria sobre o desporto, mesmo que
razoavelmente adequada ao quadro de qualquer disciplina particular, permanece,
ainda assim, incapaz de expressar sua complexidade.

De fato, o que devemos ter em conta é que as questOes referentes ao
significado das prAticas desportivas pertencem a uma vasta classe de problemas
que, no estagio atual do desenvolvimento da especializacdo cientifica, dizem
respeito a diversos ramos do conhecimento.

Como afirma ELIAS 11 , des nao se ajustam inteiramente ao quadro de
referencia de quaisquer ciencias segundo a maneira como estas Sc encontram
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constituidas no presente, mas pertencem antes ao territOrio inexplorado da terra
de ninguern que existc entre elan.

"Se a sociologia é considerada como uma ciéncia que negligencia
aspectos psicolOgicos ou biolOgicos dos serer humanos, se a psicologia ou a
biologia humana se consideram ciéncias que podem intervir isoladamente, sem
ter em atencao os aspectos sociolOgicos, os problemas do desporto serdo
deixado,s- de lado. "12

No desporto nunca sera suficiente distinguir diferentes aspectos
separados das pessoas sem urn quadro global de referência quc assinale suas
relacOes. A concepcao mecanicista considera estes aspectos como se eles
existissem, de fato, independentemente urn dos outros. Enfim, a separacao torna-
se evidente,

NOTAS

I Nib ha diferenca estatisticamente significativa entre o ntimeros dc trahalhos da area biolOgica e

pedagOgica no universo dos trahalhos revisados na presente investigac5o.

2 Ver na Introducäo Geral referencias de Pedro Demo sobre "a ditadura do metodo".

3 Cf. MORTN,E. cm textos diversos de Ciencia com Consciencia; 0 metodo (1,2,3 e 4); 0 problema
epistemolOgico da complexidade; Introducao ao pcnsamento complexo.

4 CAR VALII0,A.D. (1992): A educaccio como project° aniropolOgico. Porto, Afrontamento, p.64.

5 PATOCIO,M.F. (1992): A pedagogic de Leonardo Coimbra. Porto, Porto Ed, p.9.

6 Ha evidencias, a partir dos trahalhos analisados, que nos possibilitam inferir que na sub-area da
medicina desportiva desenvolvem-se estudos cuja a preocupacao é responder a algumas questOes
inerentes e especificas as praticas desportivas. Pode-se observar este processo, principalmente, no
ambito da traumatologia e cardiologia.

7 Cf. CARVALII0,A.D. (1988): Epistemologia das ciencias da educactio. Porto, Afrontamento,
p.93 (em nota dc roda-pc)

8 Nossas analises neste sentido, mostraram uma ocorrencia percentual em tomo de 8% de artigos
que se ligam mais diretamente aos problcmas referentes as praticas corporals e motoras, o que,
convenhamos, é um percentual muito baixo no universo de uma comunidade cientifica que pretende
dclimitar um espaco comum denominado de ciencias do desporto.

9 Observe-se, por exemplo, a area biolOgica onde apenas 8% dos trahalhos esiäo diretamente
vocacionados a responderem questOes referentes as praticas desportivas. 0 mesmo ocorre na area do
treino desportivo, que mesmo caracterizando-se como uma disciplina ligada diretamente ao des-
porto, ainda assim, apresenta 41,7% de investigacOes referenciadas a outras areas do conhecimento.

10 Com exceeão de parte da area do treino desportivo (41,7%) e de administracao/gestio,

11 Cf ELIAS,N. (1992): A Ilusca da Excitaccio. Traducäo de Maria Manucla Almeida e Silva,
Lisboa, Difel, p.162.

12 lb-	 ,.cmla	 p.162.
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CAPITULO 6

0 PERFIL METODOLOGICO DAS CIENCIAS DO DESPORTO

6.1 — AS CARACTERISTICAS E TENDENCIAS DOS PROCEDIMENTOS
METODOLOGICOS EM CIENCIAS DO DESPORTO.

Em Portugal c Brasil, no period() entre 1975 a 1990, a produc -ao do
conhecimento nas ciôncias do desporto apresentou um perfil metodolOgico corn
as seguintes caracteristicas:

1°) Predominam as metodologias descritivas e de revis -ao (ambas corn
Indice de frcquëncia relativa em torno de 19,8% das publicacCies
revisadas);

2°) Seguem-lhcs, as investigac5cs de abordagem especulativa (15,3%) e
exploratOria (14,3%)1;

3°) No terceiro nivel de ocorrimcia situam-se os estudos causais (9,8%) e
comparativos (9,1 %)2;

4°) Por ordem decrescente de frequOncia situam-se as investigacOcs de
validacdo (5%), correlacional (3,6%), histOrica (2,4%) e partici-
pativa (0,8%).

A partir desses dados podemos afirmar, em sintese, que nas ciencias do
desporto, embora a major ocorrOncia de métodos de abordagem seja de
inspiracäo empirista e objetivista, ha uma forte tendOncia para o equilibrio em
relacao aos modelos intclectualistas e subjetivistas, o quc vcm a confirmar a
hipOtese orientadora do presente capftulo (ver hipOtcse 2).
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CORRELACAO (3,6%)

CAUSAL (9,8%)

PARTICIPANTE (0,8%)

ESPECULATIVA (15,3%)

DESCRITIVA (19,8%)

REN., SAO (19,8%)

COMPARATIVA (9,1%)

vALlaacAo (8,0.)

EXPLORATORIA (14,3%)

HISToRICA (2,8%)

Grafico 2 - ABORDAGEM METODOL6GICA - OCORRENCIA EM VALORES RELATIVOS

TABELA 2 — OCORRENCIA EM VALORES ABSOLUTOS DA PROMO°
CIENTIFICA EM PORTUGAL F NO BRASIL. ABORDAGEM METODOLOGICA

ABORD. METODOLOGICA 	 VALORES ABSOLUTOS

1 — CORRELACIONAL	 32

2 — CAUSAL	 87

3 — DESCRITIVA	 176

4 — EXPLORATORIA	 127

5 — HISTORICA	 21

6 — VALIDACAO	 44

7 — COMPARATIVA	 81

8 — REVISAO	 176

9 — ESPECULATIVA	 136

10 — PARTICIPATIVA	 7

Todavia, vejamos corn mais pormenores a configuracao do perfil
metodolOgico das ciOncias do desporto, analisando as principais caracteristicas e
tendências inerentes a cada procedimento metodolOgico especificamente.
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1 Q) Quanto a abordagem metodolOgica descritiva.

As investigaeOes de cunho descritivo (19,8%), como referimos em
capitulo anterior, diferentemente das investigaebes exploratOrias que se limitam
a apresentaedo dos dados, impOem a necessidade de os interpretar. Por suposto,
tais modelos metodolOgicos envolvem necessariamente uma construed° teOrica,
uma explicaedo ou justificaedo sobre determinada realidade, o que constitui um
importance fator de desenvolvimento para qualquer area de estudo.

Ocorrendo predominantemente nas areas disciplinares especificas, como
a PedagOgica, Treino Desportivo e BiolOgica (tabela 3); preocupando-se em
analisar ou descrever fatores que intervOm nas praticas desportivas e adotando
normalmente modelos monograficos 3 (98,4% configuram-se em monografias),
tais estudos sdo, em grande parte, responsaveis pelo atual estagio de desenvol-
vimento e configuracdo dos saberes cientificos sobre o desporto.

TABELA 3 — OCORRÈNCIA EM VALORES PERCENTUAIS RELATIVO AS
INVESTIGACOES DESCRITIVAS POR AREA DISCIPLINAR.

Al3ORD. MFFODOLOGICA VALORES PERCENTUAIS 4

1 — PEDAGOGICA 37,6

2 — BIOLOGICA 15,6

3 — TREINO DESPORTIVO 26,3

4 — SOCIO-ANTROPOLOGICA 8,6

5 — PSICOLOGICA 2,7

6 — ADMINISTRACAO-GESTA0 6,5

7 — FILOSOFICA 2,7

Mas, sem querer desconsiderar a sua relevancia, identificamos, atraves de
analise longitudinal no period() entre 1975 a 1990, a tendOncia para a progres-
siva diminuiedo da sua ocorrOncia.

Vejamos alguns indicadores:

1°) Ao considerarmos as abordagens disciplinares pudemos constatar
que na area pedagOgica ha a tendOncia para o aumento progressivo de
mótodos comparativos e exploratOrios, e o aumento em exponencial
de abordagens de revisdo e especulativa, consequentemente corn o
declinio relativo das abordagens descritivas.
Na area biolOgica e do treino desportivo, desde ja, predominam as
metodologias exploratOrias, hem como nas areas sOcio-antropolOgica
e filosOfica predominam as abordagens especulativas e de revisdo.
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29) Por outro lado, como em qualquer area cientifica em desenvolvi-
mento, tambem nas ciencias do desporto constatamos o aumento
progressivo das publicacOes cientificas em forma de artigos e ensaios
onde prevalecem os procedimentos metodolOgicos especulativos e
de revisdo.

Deste modo, parece evidence que, a menos que se alterem as tendencias atuais,
fato que niro parece provavel a mOdio prazo, as investigacOes descritivas tendem
realmente a diminuir sua participacOo no ambito das ciencias do desporto.

Esta constatacdo e um fator relevante para nossas analises epistemo-
lOgicas. Isto porque, os modelos que tendem a superar as abordagens descritivas
em suas areas disciplinares de maior ocorrencia impOem sdrio risco de situar a
producfro do conhecimento entre os estreitos limites de uma miopia empirista e
de uma falacia intelectualista5.

Corremos o perigo de ver a producdo do saber limitada, por um lado, pelas
concepcOes metodolOgicas que se reduzem a divulgar dados sem qualquer corn-
promisso corn formulacacs teOricas e, por outro lado, pelas concepcides discursivas
sem qualquer compromisso corn a realidade cmpirica.

Portanto, d preciso que estejamos atentos para impedir que procedimentos
metodolOgicos especulativos e de revisao, continuem a ser desenvolvidos corn
falta de rigor metodolOgico, como ocorre, em grande medida, no atual quadro
das ciencias do desporto. E necessario termos presente que o conhecimento cientifico
d fatual, e portanto, niTto pode ser confundido corn reflexides de cunho puramente
abstrato sobre uma realidade idealizada ou corn base numa revisOo a partir de um
namero,insignificante e pouco representativo de estudos de referencia.

E precis°, da mesma forma, impedir o predominio de concepcbes
metodolOgicas, como normalmente ocorre corn os modelos exploratOrios,
causais e comparativos de justaposicdo, que equivocadamente, confundem rigor
cientifico corn a exclusiva exigencia de analises quantitativas.

E importante, como afirma RUBEM ALVES, termos a consciencia de
que a "ciéncia verdadeiramente inicia a partir dos dados (...) os dados ou a
descried° dos fenOmenos nao se organizam em teorias"6.

Todavia, ndo obstante reconhecermos a relevancia dos mdtodos descri-
tivos nas ciencias do desporto e nos preocuparmos corn a tendencia do declinio
de sua ocorrencia, ndo podemos deixar de referir algumas de suas

Con:sideremos, por exemplo, o nivel das relacOes entre a teoria (producao
do conhecimento) e a pratica (pratica desportiva concreta). Ou, em outras
palavras, os ravels em que ocorrem o consumo e aplicacrio do conhecimento
produzido pelos intervenientes do desporto.

Nosso estudo demonstrou que a maior parte das investigacOes descritivas,
por exemplo, estudam as capacidades motoras condicionais e coordenativas, os
modelos e programas de ensino e de treino, variaveis fisiolOgicas, construtos
psicolOgicos distanciados das necessidades efetivas dos intervenientes no
desporto.
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Da mesma forma,deve-se realcar a ocorrencia de investigacties que,
embora selecionando variaveis oriundas das atividades desportivas,tratam-nas de
forma completamente descontextualizada. Exemplos sao as decomposicOes de
gestos tOcnicos desportivos analisados a partir de modelos mecanicos, ou a
avaliacao de capacidades condicionais em atletas a partir de protocolos
delineados para outros fins.

Parafraseando NORBERT ELIAS, em tais perspectivas "Os nossos
esforcos se dirigem menos para a compreenstio e explicacao daquilo que
realmente acontece e mais para a elaboracdo de um esperancoso prognOstico."6

Portanto, nessas condicOes, as investigacOes que selecionam determinada
variavel, retirando-a de seu contexto prOprio, sao, como sugere MICHEL
THIOLLENT8 , fotografias instantâneas que nao levam em conta as estruturas e
os envolvimentos maiores do fenOmeno investigado com o meio.

Em conclusao, entendemos como relevante salientar o fato de que as
investigagOes de abordagem metodolOgica descritiva, pese embora a tendência a
decrescerem em ocorrOncia no ambito das ciOncias do desporto, constituem-se
numa importante alternativa na producao do conhecimento.

0 atual estagio de desenvolvimento do saber cientifico sobre o desporto
necessita que se possa descrevO-lo adequadamente. Mas é imprescindivel
conhe,c6-lo através de descricOes fidedignas, corn adequado rigor metodolOgico
e teOrico e além disso a partir da participacao e do conhecimento do investigador
sobre a realidade concreta. Sendo assim, nessas condicOes devemos assinalar a
importancia das abordagens metodolOgicas descritivas na configuracao das
formas de saber sobre o desporto e suas praticas multivariadas.

29) Quanto a abordagem metodolOgica de revisao.

A abordagem metodolOgica de revisao, tal como ocorreu corn a
abordagem descritiva, constitufu 19,8% da producao em ciacias do desporto.

Como refere FARIA JR., os estudos de revisao "implicam num esforco
de analise e de sintese da literatura publicada, buscando entender o legado do
conhecimento. Esse esforco geralmente conduz a importantes conclusOes
concernentes aos conhecimentos mais recentes ern um dado campo de
conhecimento"9.

As investigacOes de revisao ocorrem com maior frequOncia nos artigos
publicados cm periOdicos (95%).

Analisando a presenca desses trabalhos por area disciplinar (tabela 4)
detectamos na area biolOgica sua major frequOncia e em ordem decrescente,
seguem-se as areas do treino desportivo, pedagOgica, psicolOgica, sOcio-
-antropolOgica, filosOfica e administracao e gestfio.

Considerando exclusivamente os trabalhos referentes a area biolOgica as
pesquisas de revisao predominam na sub-area de fisiologia, sendo que os temas
mais abordados referem-se as regulacties e adaptacetes funcionais ocasionadas
por exercicios. Na sub-area de antropometria, a segunda corn maior ocorracia,
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TABELA 4 — OCORRENCIA EM VALORES PERCENTUAIS RELATIVO AS
INVESTIGACOES DE REVISAO POR AREA DISCIPLINAR.

AI3ORD. METODOLOGICA VALOR ES PERCENTUAIS10

1 — PEDAGOGICA 22,8

2 — BIOLOGICA 33,9

3 — TRENO DESPORTIVO 26,9

4 — SOCIO-ANTROPOLOGICA 5,8

5 — PSICOLOGICA 7,6

6 — ADMINISTRACAO-GESTA0 1,2

7 — FILOSOFICA 1,8

prevalecem as revisOes sobre os matodos e tecnicas de medir. Nas demais sub-
areas biolOgicas, podemos referir: A nutricao, tratando temas gerais sobre
alimentacao de atletas. A medicina desportiva em especializacOes como trauma-
tologia e cardiologia e temas dispersos em biomecanica e bioquimica.

Exclusivamente na area do treino desportivo as tematicas mais frequente-
mente tratadas sac): metodologias para o treino de capacidades condicionais; revisao
sobre tecnicas e taticas desportivas e o planejamento de treino de atletas de diversas
modalidades desportivas c sedentarios.

Corn relacao a area pedagOgica, a sub-area de ensino ó a que apresenta maior
ocorrencia de pesquisas de revisao. Sao desenvolvidos temas como: a compe-
tencia pedagOgica; a didatica da educacao fisica; avaliacao de ensino; mOtodos de
ensino. Nas sub-areas de aprendizagem tratam-se temas referentes as formas de
aprendizagem desportiva cm diversas modalidades e em diversas faixas etarias.

Na area psicolOgica ha uma distribuicao homogenea na ocorrencia entre
os temas desenvolvido a partir da abordagem metodolOgica de revisao. Detec-
tamos estudos sobre personalidade e desempenho; ansiedade; desporto como
terapia psiquatrica; treinamento mental; percepOo subjetiva ao esforco; fundamentos
psicolOgicos do treino; preparacdo psicolOgica de atletas e avaliacao do estresse.

Nas demais areas, onde as frequencia relativa de investigacOes de revisao
significativamente menor, podemos destacar temas como:

Na area sOcio-antropolOgica: funcao social do desporto de rendimento,
evolucao das tecnicas desportivas, integracao do deficiente, evolucao do conceito
de desporto e de algumas modalidades desportivas, funcao e relevancia social do
desporto para todos.

Na area filosOfica, os trabalhos de revisao preocupam-se principalmente
coin sous aspectos epistemolOgicos. Tentam evidenciar as principais caracte-
risticas da evolucao do conhecimento nas diversas areas disciplinares das ciencias
do desporto coin a preocupacao em evidenciar a necessidade de superacdo dos
modelos usuais.
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Em administracao e gestilo, embora seja reduzida a ocorrOncia de estudos
de revisrio, os temas giram em torno da necessidade de um referencial teOrico
para administracrio desportiva, direito desportivo, interpretacao de regulamentos
desportivos e métodos de gestdo.

A aruilise longitudinal sobre a ocorrOncia dos trabalhos de revisfio
evidencia uma progressiva diminuicdo de sua frequOncia relativa (indices per-
centuais) 11 . Nota-se, por exemplo, nos illtimos anos um acentuado crescimento
na frequëncia de trabalhos corn abordagem metodolOgica especulativa.

Este é urn aspect() relevante a considerar, dado que a opc5o pelos ensaios
especulativos parece ocorrer mais pela pequena exigthicia de rigor metodo1O-
gico, do que pela necessidade de reflexOes radicais, globalizantes e rigorosas
que, enfim, sao requisitos das investigacOes filosOficas. Observa-se, principal-
mente na esteira dos criticos das abordagens empirico-analiticas, uma inade-
quada percepcilo do que representam na essOncia as concepcOes fenome-
nolOgico-hermenOuticas e critico-dialóticas. Deste modo, a producão do conheci-
mento nas ciências do desporto, como já referimos anteriormente, se desloca
para uma perspectiva discursiva e de cunho intelectualista onde, em muitos
casos, se confunde teoria cientifica ou teoria filosOfica corn discurso ideolOgico.

E importante reconhecermos a importlincia dos trabalhos de revis"do.
Como nos diz FARIA JR.:

"Alem da ancilise e da sintese, a revisdo de literatura, para ser
considerada como tal, deve incluir uma avaliacdo (comportando assim, um
julgamento de valor, uma critica). A reviseio de literatura abre caminhos,
permite trabalhar sobre a heranca do conhecimento de forma original e
inovadora."12

Todavia, nao podemos deixar de reconhecer, que muitos dos trabalhos
que analisamos nao atingem niveis de qualidade que possamos considerar
satisfatOrios. Sao estudos que sugerem conclusOes, em grande parte, atraves do
confronto entre opiniOes ou teorias de diversos autores, normalmente efetuadas a
partir de uma reduzida fonte bibliografica. Deste modo, o que observamos nas
ciôncias do desporto se enquadra perfeitamente na perspectiva de CLAUDIO
MOURA E CASTRO quando afirma que "o resultado desses exercicios
raramente poderci passar de conhecimento requentado e mal digerido." 13

3°) Quanto a abordagem especulativa.

Na abordagem metodolOgica especulativa (15,3%), por principio, o
investigador preocupa-se na compreensfio geral dos valores e da realidade de
determinado fenbmeno. Do ponto de vista dos critaios de cientificidade sua
estrategia tem como pressuposto o processo lOgico de interpretacao, e portanto,
exige grande capacidade de reflex -5o do pesquisador.

Ao delinearmos o peril metodolOgico this ciOncias do desporto pudemos
constatar que os estudos especulativos ocorrem corn maior frequacia nos
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ensaios e artigos publicados em revistas e atas de congressos (87%). Entretanto,
necessario salientar, em que embora seja pequena a ocorrência desta

abordagem metodolOgica nas dissertacZes de doutoramento, mestrado e APCC
(13%), foi nestes estudos, de um modo geral, onde percebemos as maiores
preocupacOes com o rigor metodolOgico.

Por outro lado,considerando as abordagens disciplinares (tabela 5), os
estudos especulativos predominam nas areas sOcio-antropolOgica, pedagOgica e
filosOfica. Corn menor frequOncia ocorrem na area do treino desportivo,
psicolOgica, administracao-gestao e biolOgica.

TABELA 5 — OCORRENCIA EM VALORES PERCENTUAIS RELATIVO AS

INVESTIGACOF,S ESPECULATIVAS POR AREA DISCIPLINAR.

ABORD. METODOLOGICA VALORES PERCENTUAIS14

1 — PEDAGOGICA 24,8

2- —BIOLOGICA 1,6

3 —TRUNK) DESPORTIVO 10,4

4 — SOCIO-ANTROPOLOGICA 28,0

5 — PSICOLOGICA 8,0

6 — ADMINISTRACAO-GESTA0 7,2

7 — FILOSOFICA 20,0

Quanto aos conteados desenvolvidos podemos referir que na area sOcio-
antropolOgica a sub-area de sociologic foi a que obteve major presenca, tendo
predominado as reflexOes ligadas a temas politicos e ideolOgicos.

A sub-area de antropologia participa aproximadamente corn urn terco das
publicacOes da area sOcio-antropolOgica. Surgem com major frequëncia os temas
referentes a reflexaes sobre o papel do desporto, das atividades fisicas e
educacao fisica escolar.

Finalmente, ainda na area sOcio-antropolOgica, a sub area de histOrial5
participa com conteados ligados aos jogos olimpicos contemporane,os e as raizes
da educacao fisica.

Na area filosOfica a sub-area de epistemologia apresenta o maior namero
de publicacOes, seguida de discursos sobre questOes politicas e ideolOgicas,
reflexOes sobre corporalidade e conceituacOes sobre educacao fisica e desportos.
Em menor quantidade ocorrem estudos sobre o ladico e o later, conceitos de
rendimento desportivo, aka e estetica.

Na area pedagOgica destacam-se os temas relacionados ao ensino e
aprendizagem das praticas desportivas. Corn menor frequ'ancia aparecem reflexOes
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sobre curriculos e assuntos diversos tais como: principios da alucacao fisica;
capacitacao profissional; desenvolvimento motor e a crianca no treino desportivo.

Nas demais areas disciplinares detectamos uma dispersao quanto aos
contetidos desenvolvidos, mesmo assim, podemos citar:

Na area psicolOgica, referências a psicologia da aprendizagem; tecnicas
de motivacao no desporto; desporto e personalidade.

Na area do treino desportivo, a evolucao e dinarnica das cargas de treino;
treinamento total como solucao para o treino desportivo.

Na area de administracao e gestAo, estruturas do desporto universitario;
politicos pablicas e desporto; legislacao e formacao de professores.

E finalmente, na area biolOgica verificamos a apresentacao de apenas urn
trabalho cuja tematica esta relacionada as criancas nos laboratOrios de esforco.

Por suposto, esse perfil quantitativo sobre as relacOes da abordagem
metodolOgica especulativa corn as abordagens disciplinares e de conteado que
delineamos, nos sugere algumas consideracOes.

Em primeiro lugar, como era de se esperar, as disciplinas ligadas a area
das ciOncias humanas predominan. A area filosOfica, nab obstante a sua pequena
ocorrencia no quadro geral da pesquisas, em ciOncias do desporto obteve, relativa-
mente, importante participacao o que se deve, como c &vies, a sua prOpria concepcAo
epistemolOgica.

Todavia, a significativa ocorrôncia da metodologia especulativa na area
sOcio-antropolOgica sugere uma tendacia subjetivista e discursiva que, ern
nossa opinido, pode descaracterizar os principios epistemolOgicos da prOpria
area disciplinar.

Se nao vejamos:
Tanto a sociologia como a antropologia definem-se como disciplinas

cientificas. Isto requer, como afirma DUNNING, "uma tarefa que so pode ser
bem sucedida por meio da constante fertilizacao cruzada entre o raciocinio
teOrico e a investigacao empirica."16

A sociologia, hem como a antropologia, sao formas de conhecimento
cientifico e como tal, como refere DEMO, "nao sao senso-comum, ideologia ou
metafisica, embora permanecam cercadas por estas formas de saber" 17 .
0 conhecimento cientifico l 8 , portanto, ex ige o atendimento de determinados
pressupostos, ou se quisermos, alguns postulados para a sua configuracao.

Deste modo preocupa-nos, como ja salientamos diversas vezes nesta
dissertacao, o significativo namero de trabalhos que Sao desenvolvidos a partir
de posicionamentos pessoais. Crencas que simplesmente surgem frutos de
reflexOes e que nao se submetem ao rigor da critica a luz de posicOes teOricas
consistentes. Sao redacCies, sao devaneios, quase ficcdo que tantas vezes fazem
do desporto urn herOi embativel ou um vilao cruel.

E ja agora, referindo-nos ao conjunto dos trabalhos em clencias do
desporto cuja abordagem metodolOgica c especulativa, devemos considerar que,
em muitos casos, pudemos constatar a forte carga de pressupostos ideolOgicos e
doutrinarios evidentes. Confunde-se portanto, inameras yens, teoria corn doutrina19.
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Outro aspect() a ressaltar refere-se as relacOes entre o conhecimento
produzido e as praticas desportivas concretas, onde pudemos observar apenas
uma tênue ligacao. Ou seja, quando comparados corn as condiceies objetivas e
reais onde se desenrolam os fenOmeno desportivos, em grande medida, tais
conhecimentos; tornam-se superfluos,imprOprios e inadequados.

As razlies desta dualidade entre o teOrico (especulativo) e a pratica (a
pratica desportiva) é facilmente detectavel a medida que se observa uma grande
distancia nas relacOes entre esses pesquisadores e os locais onde se desenvolvem
as praticas desportivas.

Por suposto, sdo estudos, s'ao reflexacs, sac) abstracôes que se expressam
atraves de realidades idealizadas. Sao discursos sobre um desporto não
vivenciado, nao praticado e, portanto, pouco conhecido.

Enfim, o que pudemos verificar, e que esta producao de saber constitui-se
cm Mato de opiniOes que carecem, na maioria das vezes, do necessario rigor
metodolOgico. Representam, em grandc parte, discursos advindos de outras
areas do conhecimento. Frutos de leituras dispersas de alguns autores, e que
desta forma, ao serem transferidas mecanicamente para o Ambit° das ciOncias do
desporto nao conseguem impor-se como referências teOricas sobre as praticas
desportivas concretas. Todavia, temos a convicca- o de que a investigacilo
especulativa e indispensavel ao desenvolvimento do conhecimento sobre as
praticas que ocorrem nos estadios, nos ginasios, nas escolas, nas clinicas, nas
ruas, nos parques e nas praias. 0 desporto de rendimento e de alto rendimento, o
desporto de lacer, o desporto escolar e o desporto de reabilitacao e reeducacdo
necessitam de pressupostos filosOficos.

Nao obstante, entendemos que as diversas expressOes do desporto plural
tambern dcvam scr questionadas a partir de suas problematicas internas,
problemas concretos oriundos de sua praxis e ndo apenas a partir de problemas
externos quc lhes sdo imputados por interesses de outras areas disciplinares.

E necessario filosofar sobre o desporto. E importante especular sobre as
praticas desportivas, mas é tambem necessario quc estas tarefas scjam
realizadas corn adequado rigor metodolOgico e, alOrn disso, tendo como objeto
de estudo o desporto real, o desporto concreto, aquele quc é praticado e nao o
desporto idealizado quc serve para dar motivo a discursos ideolOgicos e
doutrinarios cujos objetivos nem sempre s'do de matiz cientffica ou filosOfica.

4°) Quanto a abordagem metodolOgica explorat6ria.

As investigagOes corn abordagem exploratOria (14,3%) limitam-se a
coleta e apresentacdo de dados. Normalmente, a partir de instrumentos de medir
(testes e protocolos diversos, instrumentos de observacdo, inventarios,
entrevistas, etc.) e de tecnicas estatisticas dcscritivas delimitam o perfil de
determinada populacrio no quc tango a alguma(s) varidvel(is) especifica(s).

Diferentemente da abordagem descritiva, que tern sua maior ocorrencia
nas dissertacOes de doutoramento, mestrado, APCC, a abordagem exploratOria
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predomina nos artigos publicados em periOdicos (63,4% constituem-se em
artigos).

Por outro lado, considerando por area disciplinar (tabela 6), encontramos
na area biolOgica sua major frequencia, seguindo-se a area pedagOgica e do
treino desportivo. Seguem, a distlincia as areas sOcio-antropolOgica e a psico-
lOgica e em porcentagem significativamente inferior as areas de administrac50-
-gestao e filosOfica.

Em relacdo a area biolOgica, onde encontramos a major ocorrencia de
abordagem metodolOgica exploratOria, a grande maioria dos trabalhos pertence a
sub-area de antropometria.

Na area pedagOgica a abordagem metodolOgica exploratOria concen-
trou-se principalmente nas investigacOcs sobre as atitudes dos alunos frente a
educacao ffsica e as praticas desportivas, na analise de ensino e no compor-
tamento motor de escolares.

Na area do treino desportivo a major parte das investigacOes explora-
tOrias limitam-se a delinear perfis de populaVies no que tango principalmente as
capacidades condicionais e coordenativas.

Entre as demais areas disciplinares, cuja ocorrencia de investigacOes
exploratOrias c menor, constatamos estudos referentes as atitudes de populacOes
em relacdo ao desporto de later, perfil psicolOgico de atletas e treinadores,
tendencias das investigacOes em ciencias do desporto e avaliacao de modelos
administrativos.

TABELA 6 — OCORRENCIA EM VALORES PERCENTUAIS RELATIVO
AS INVESTIGACOES EXPLORATORIAS POR AREA DISCIPLINAR.

Al3ORD. METODOLOGICA	 VALORES PERCENTUAIS14

1 — PEDAGOGICA	 29,4

2 — BIOLOGICA	 39,2

3 — TREINO DESPORTIVO 	 14,3

4 — SOCIO-ANTROPOLOGICA	 7,2

5 — PSICOLOGICA	 5,9

6 — ADMINISTRACAO-GESTA0 	 2,0

7 — FILOSOFICA	 2,0

A significativa ocorrencia de investigacOes exploratOrias ó urn aspecto
importante para nossa analise, into porque, esta implicit° neste modelo a
concepcab objetivista sobre a origem do conhecimento. Ou seja, modelo onde se
pressupOe que basta ao investigador possuir material e matodo para ser capaz de
desvelar a realidade e produzir o conhecimento.
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Sao trabalhos que limitam sua exigOncia tecirica ao reconhecimento de
instrumento de medir e ao domlnio de procedimentos estatisticos descritivos que
possibilitam a organizacao dos resultados.

Todavia esses estudos, cujas conclusOes limitam-se a apresentacao de
módias e desvios padrao, ao expressarem padrOes de normalidade, tendem a
definir e propor critórios de avaliacao sobre as varidveis consideradas, embora,
na maioria das vezes, nao refiram explicitamente tal intencao. Desse modo,
observamos Frequentemente, a definicao do perfil de atletas de modalidades
desportivas como critório de selecao de talentos; 0 perfil meldio do comporta-
mento motor de escoiares como critório de desenvolvimento motor adequado;
Os escores módios de um inventdrio sobre determinado constructo psicolOgico
como padrao de normalidade.

A andlise destes estudos, ao longo destes dezesseis anos, nao deixa
ddvidas quanto a necessidade de superacao de tais modelos de investigacao. Nao
faz sentido continuarmos a repetir sistematicamente os mesmos instrumentos de
medir, a determinar as mesmas varidveis e definir os mesmos

Os trabalhos que, exclusivamente, se preocupam em nos mostrar o
comportamento rnedio de populacOes diversas em relacao a varidveis morfo-
lOgicas,fisiolOgicas, psicolOgicas, pedagOgicas, etc, por si so, nab sao capazes de
fazerem avancar as teorias e as metodologias inerentes as prdticas desportivas.

Ja ó moment° de superarmos estes perffs estAticos da realidade.
Necessitamos ultrapassar esta concepcao objetivista de ciencia. Isto significa
que precisamos planejar investigacOes a partir de referencias teOricas plena-
mente desenvolvidas. Propor hipOteses, questOes ou objetivos de investigacao,
estruturados em pressupostos teOricos que justifiquem sua realizacao.

Para alóm disso, se requer que as investigacOes nao terminem corn a
apresentacao dos dados, c necesssdrio interpretd-los. Se faz necessdrio construir
novos conhecimentos, novas hipOteses ou conjeturas que possam colaborar
efetivamente corn o desenvolvimento do desporto enquanto objeto de estudo
cientifico.

Outra limitacao verificada em algumas investigacOes exploratOrias, (bem
como nas demais abordagens metodolOgicas) e o pouco cuidado no que tange
aos processos de inducao. E comum encontrarmos trabalhos que tondo como
base empirica uma amostragem reduzida e muitas vezes corn critOrios de
delimitacao pouco evidentes (muitas yens dims aleatOrios), inferem conclusOes
que Sao atribuidas a populacOes inteiras.

Tais procedimentos sao prejudiciais a medida que acabam, muitas vezes,
por configurar perils que nao correspondem adequadamente as populacôes
investigadas.

Em que peso as criticas referidas a abordagem metodolOgica exploratOria,
é importante esclarecer que tais procedimentos sao muitissimo importantes no
processo da investigacao cientifica. E evidente que todo o estudo de base
empirica necessita de uma fase exploratOria, nä° e isto que esta ern causa.
0 motivo das nossas criticas esta na concepcao epistemolOgica dos muitos

78



investigadores (14,3% da producao cientlfica analisada) que entendem que se
possa fazer ciencia exclusivamente corn dados.

A ciencia tern como objetivo produzir teorias, e como já referimos
anteriormente, os dados nao se organizam em teorias.

Como refere MORIN:
"As teorias nao silo objetivas, silo subjetivas-objetivas: tratam dados

objetivos mas silo construcOes, sistemas de ideias que se encontram aplicados
no mundo real para lhes detectar as estruturas invisiveis, uma vez que a ciencia
se interessa, nao pelos fenemenos, o que é trivial, mas pelo que esta escondido
por tras dos fenemenos"21

Como afirma TEIXERA FERNANDES:
"0 conhecimento cientifico é elaborado mediante um processo de

interacao de um sujeito, munido de uma previa e adequada teoria, de um objeto
que, atraves desse quadro de referencia, é individuado e delimitado como
campo de escudo. Na ciencia nao existem puros <<dados », que nao impliquem
uma interpretacao por pane do sujeito conhecente. Mas porque a ciencia é
um universo construido, ha que ter em conta as formas que o espirito confere
a realidade. E porque essa formas conferidas pelo espirito se traduzem numa
linguagem, necessario se torna submeter a analise o prOprio discurso "22.

Enfim, trata-se de caminharmos na direcao de abordagens metodo-
lOgicas que possam propor teorias cientificas as prAticas desportivas. Nao é
suficiente levantarmos dados por mais sofisticados que sejam as suas tecnicas de
coleta, pois esses dados necessitam, a priOri, de uma convincente justificacao e,
a posteriori, de uma adequada interpretaca- o. Isto, em outras palavras significa:
pressupostos teOricos na delimitacao das hipOteses c objetivos e proposicdo
teOrica nas conclusOes, inferôncias e implicacOes.

5°) Quanto a abordagem causal.

As investigacOes corn abordagem metodolOgica causal (9,8%), caracte-
rizam-se pela manipulacão de tratamentos experimentais. Nestes escudos,
determinadas variaveis silo selecionadas (as variaveis independentes) corn a
intenc5o de verificar os provAveis efeitos que desencadeiam sobre outras varia-
veis (variaveis dependentes) num determinado contexto.

Como tal, esses modelos de pesquisa, como sugere o prOprio nome, a
partir de um rigoroso controle de possiveis intervenientes, definem uma relacao
de causa e efeito entre duas ou mais variaveis previamentc selecionadas. Ou
seja, nas investigacöcs causais o pesquisador procura controlar todos os fatores
que podem intervir, exceto a varkivel independente.

Segundo LAKATOS e MARCONI:
"As propriedades relacionais de causa e efeito, na pesquisa cientifica,

requerem a existencia de uma variavel (causa determinante) que se converte em
condicao para a existencia de outra (efeito, determinada)"23.
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Os estudos causais apresentam como mOtodos de procedimento
delineamentos do tipo experimental, quase-experimental e "ex-post-facto".

Quanto ao quadro de ocorrencias das abordagens metodolOgicas causais
em relacao ao tipo de publicacao, constatamos que houve um equilibrio entre
dissertacOes academicas (47,1%) 24 e artigos de revistas e alas de congressos
(52,9%).

Considerando a ocorrencia de estudos causais por abordagem disciplinar
(tabela 7) observamos que predominam na area biolOgica. Com frequencia hem
menor, surgem na area pedagOgica, na area do treino desportivo, nas areas
psicolOgica e sOcio-antropolOgica. Nas areas psicolOgica e administracao-gest5o
nao houveram trabalhos com tal abordagem metodolOgica.

TABELA 7 — OCORRE,‘T,NCIA EM VALORES PERCENTUAIS RELATIVO AS
INVESTIGACOES CAUSAIS POR AREA DISCIPLINAR.

AI3ORD. METOD01,6GICA	 VALORiS PERCENTUAIS25

1 — PEDAGOGICA	 26,3

2 — BIOLOGICA	 49,3

3 — TREIN 0 DES PORTIVO 	 15,8

4 — SOCIO-ANTROPOLOGICA 	 4,0

5 — PSICOLOGICA	 4,6

6 — ADMINISTRACAO-GESTA0 -

7 — FILOSOFICA

Relacionando a abordagem disciplinar corn a abordagem de contetido26,
verificamos que a major parte dos estudos causais da area biolOgica situam-se na
sub-area da fisiologia, seguem, em ordem decrescente, as sub-areas de: antropo-
metria, bioquimica, medicina desportiva e biomecAnica.

Na area pedagOgica os contetidos mais tratados situam-se na sub-area de
ensino e aprendizagem. A sub-area de curriculo obteve indices de ocorrencia
menos significativos.

No treino desportivo os temas abordados referem-se as capacidades
condicionais, planejamento, aptidao fisica, tOcnicas desportivas e capacidades
coordenativas.

Nas demais areas disciplinares, cuja ocorrencia foi significativamente
inferior, constatamos o seguinte:

Na area psicolOgica, os temas mais estudados säo: a influencia do
estresse no desempenho motor; os efeitos das atividades fisicas em constructos
psicolOgicos como auto-imagem, ansiedade e agressividade e efeitos do treino
mental na performance desportiva.
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Ja na area sOcio-antropolOgica os enfoques predominantes ski: as
consequencias dos niveis sOcio-econOmico no desempenho ffsico e na aptiddo
fIsica e o desporto como fator de socializacao.

Em relacao a ocorrencia de estudos causais ao longo dos dezesseis anos
que abrangeu a presence pesquisa, identificamos uma frequencia significatica
dos mesmos a partir do period° entre 1979-1982, sua participacdo aumenta no
quadrienio seguinte e tende a decrescer entre 1987-1990.

Para procedermos a criticas sobre os pressupostos epistemolOgicos das
investigacOes causais devemos observar corn atencao a definicdo das variaveis
independentes e dependentes. Ou seja, se tracarmos urn perfil sobre as relacOes
de causa e efeito que sao estabelecidas a partir dos trabalhos analisados (ver nota
24) vamos verificar dois aspectos relevantes:

1°) Nas ciencias do desporto, na maioria das vezes, são selecionadas
variaveis que decorrem de preocupacOes explicitamente oriundas das
areas disciplinares de origem (biolOgica, pedagOgica, sOcio-
antropolOgica etc). Assim, tais estudos desenvolvem-se na
perspectiva de produzir formal de saber que dificilmente poderao ser
consumidas pelos intervenientes nas praticas desportivas.

2°) Nas ciencias do desporto, no que Lange as abordagens metodolOgicas
causais, devido a insuficiente preocupacilo teOrica e a exigencia de
rigoroso controle das variaveis, as investigacOes acabam por
produzir resultados tao especificos, ffio dependentes de condicaes
experimentais especiais, que ficam completamente desprovidas de
relacOes corn as praticas desportivas reais.

Sendo assim, como se pode facilmente verificar, o perfil das abordagens
causais evidencia uma real defasagem entre o conhecimento produzido no
Ambito das ciencias do desporto e o conhecimento necessario ao desenvolvi-
mento cientifico do prOprio desporto.

6°) Quanto a abordagem comparativa.

A abordagem comparativa (9,1% das publicacOes em ciencias do
desporto) encerra os mesmos pressupostos epistemolOgicos das investigagOes
causais,_e por suposto assume suas crfticas.

E predominantemente empirista e objetivista. Aspira a formulacdo de leis
universais a luz de regularidades observadas. Pretende fazer-se descobridora de
uma essencia prO-existente, a-temporal e autOnoma.

Os estudos comparativos nas ciencias do desporto, adotam procedi-
mentos semelhantes as abordagens causais. Valem-se das tOcnicas experi-
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menials, quase-experimentais e "ex-post-facto". Adotam criterios estatisticos,
normalmente testes de diferencas entre médias, para definir as possiveis
diferencas entre dais modelos de tratamento experimental.

Em se tratando da ocorrencia de estudos comparativos quanta as formas
de publicacOes, ha um equilibria nos valores relativos entre dissertacOes de
doutoramento, mestrado e APCC (47,2%) e artigos de revistas e atas de
congressos (52,8%).

Quanta a ocorrencia de investigagOes comparativas em relacao as
abordagens disciplinares (tabela 8), predominam nas areas pedagOgica, biolOgica
e treino desportivo, sendo que, em menor frequOncia ocorrem nas areas
psicolOgica e sOcia-antropolOgica

TABELA 8— OCORRENCIA EM VALORES PERCENTUAIS RELATIVO AS
INVESTIGACOES COMPARATIVAS POR AREA DISCIPLINAR.

ABORD. METODOLOGICA
	

VALOR ES PERCENTUAIS28

1 —. PEDAGOGICA
	

39,7

2 — BIOLOGICA
	

30,1

3 — TREINO DESPORTIVO
	

22,0

4 — SOCIO-ANTROPOLOGICA
	

5,5

5 —PSICOLOGICA
	

2,7

6 — ADMINIS'FRACAO-GESTÄ0

7 - FILOSOFICA

Ao considerar as relacOes entre estudos comparativos, area disciplinar e
os principais conteudos desenvolvidos 29 constatamos que na area pedagOgica
ocorre um equilfbrio entre temas ligados ao ensino e aprendizagem perma-
necendo a sub-area de curriculo corn menor participacao.

Na area biolOgica, fisiologia foi a tematica predominante. Em sequencia
surge a sub-area de antropometria e corn menores Indices as sub-areas de
bioqufmica, nutricao e biomecanica.

No area do treino desportivo, prevalecem contetidos ligados as capaci-
dades condicionais, aproximadamcnte a terca parte dos estudos aborda conteti-
dos relacionados a aptidao ffsica enquanto os programas de treino atingem niveis
de ocorrencia menos expressivos.

Nas areas psicolOgica, sOcio antropolOgica e administracao-gestao, em
que pose a pequena ocorrencia de investigacOes, as contetidos estao dispersos.

Deste modo, na psicologia desportiva salientam-se temas coma: sensacao
subjetiva de esforco; motivacao para atividades ffsicas diferenciadas; entusiasmo
de professores em realidades distintas.
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Na area sOcio-antropolOgica os estudos comparativos desenvolvem-se
prioritariamente, sobre habilidades motoras em diferentes niveis sOcio-
econOrnicos e atitudes frente as atividades ffsicas em culturas diferentes.

Ao observarmos a ocorrencia de estudos comparativos, numa perspectiva
longitudinal entre 1975 e 1990, vamos encontrar os primeiros trabalhos a partir
de 1978. Nos dois quadrienios seguintes, ocorreu um aumento relativo 30 , sendo
que a partir de 1987 nota-se a tendencia ao declfnio da curva de frequencia
relativa.

Ao procedermos a analise qualitativa sobre as investigacOes comparativas
identificamos sous pressupostos epistemolOgicos empiristas e objetivistas.

Na maioria das vezes encontramos investigacOes que selecionam uma ou
mais variaveis, determinam sua ocorrencia ou valor mcdio em amostras dife-
renciadas por alguma fator interveniente e, ao se aplicarem testes de diferenca
entre mOdias, concluem se o comportamento dessas mesmas variaveis diferem
num ou noutro grupo populacional.

Em Ultima instlIncia o que estas pesquisas buscam determinar sdo as
relacäo de causa e efeito através da determinacrio de diferencas ou semelhancas
entre mOdias aritmeticas de comportamentos ou caracterfsticas grupais.

Todavia o que mais chama a atencao nesses modelos de investigacdo é
seu precario referencial teOrico. Ndo encontramos, em grande parte dos
trabalhos, preocupacOes de sous autores em justificar de forma consistente a
escolha das variaveis, da amostra ou do objeto de estudo.

Deste modo, deparamo-nos corn andlises comparativas que aparente-
mente nao fazem qualquer sentido e nem apresentam qualquer aplicabilidade no
Ambito das praticas desportivas. Por exemplo: qual a utilidade em compararmos
a altura media de remadores de alto nivel corn universitarios de educacdo fisica?

Por outro lado, outro aspecto evidente são as sucessivas repeticOes de
determinados modelos de investigacao onde apenas se mudam as populacOes
analisadas. Deste modo, comparam-se os efeitos do metodo global e parcial de
ensino entre os sexos, em diversas faixas 	 nas mais diversas modalidades
desportivas; comparam-se os perfis antropometrico em atletas de diferentes
idades, sexos e modalidades desportivas; comparam-se as variaveis fisiolOgicas
em diversas populacOes de treinados e nao treinados, etc.

Como pudemos observar as pesquisas comparativas, de modo geral, tern
colaborado pouco na construclio de urn campo teOrico capaz de subsidiar as pra-
ticas desportivas. Sao estudos aplicados a campos de atuacäo muito reduzidos.
Sao temas de abrangencia muito limitada e resultados de aplicacdo muito restrita.

SA° poucos os trabalhos que se preocupam em definir criterios, propor
alternativas, ou explicar fenOmenos a partir de problemas oriundos das praticas
desportivas. Em sua maioria nascem de preocupacOes corn tarefas academicas
onde nota-se a enfase na definicao de variaveis e amostragens que caibam no
modelo metodolOgico prOviamente já definido.

Portanto, ocorre claramente o lenomeno referido por Pedro DEMO como
a ditadura do m6todo, onde e realcada a instrumentalizacdo técnica, de teor
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formal, com vista a dominar a realidade, sem discutf-la e onde a qualidade do
pesquisador esta em ser competente formalmente, ou seja no domfnio dos
mOtodos, na coleta e no trato dos dados31.

79) Quanto a abordagem de validacdo de tecnicas e/ou instrumentos de
medir.

Os trabalhos cujos objetivos se relacionam corn a validaca- o de tOcnicas e
instrumentos de medir (5% das publicacOes nas ciencias do desporto), ocupam-
se da testagem de mOtodos de avaliacao, protocolos, instrumentos e tOcnicas de
diagnOstico quanto a sua validate, fidedignidade e objetividade. Em outras
palavras, s5o estudos que pretendem avaliar a consistencia interna e a reprodu-
tividade de modelos de medida e avaliacrio em condicOes diversificadas.

As investigacOes de validaciio adotam preferentemente modelos
estatfsticos tais como mOdias e desvios padriio, escore "t", escore "z" e analises
de correlacao linear entre testes e retestes sucessivos ou entre dois testes que
medem variaveis identicas.

Entre o total de trabalhos corn essa abordagem metodolOgica, pouco mais
da metade (59,1%) sao produtos de publicacOes em periOdicos e atas de
congressos e simpOsios, portanto, configurando um equilibrio na ocorrencia em
relacdo as dissertacOes de doutoramento, mestrado e APCC (40,9%).

Sob o ponto de vista da frequencia de estudos de validacao no Ambito da
abordagem disciplinar (tabela 9), o predominfo 6 da area do treino desportivo,
seguidos das areas pedagOgica e biolOgica. Com nitmeros insignificativos de
ocorrencias, surgem as areas sOcio-antropolOgica, psicolOgica e de adminis-
traciio e gestrto.

TABELA 9 — OCORRENCIA EM VALORES PERCENTUAIS RELATIVO AS
INVESTIGACOES DE VALIDACÄO POR AREA DISCIPLINAR.

ABORD. METODOLOGICA 	 VALORES PERCENTUAIS32

1 — PEDAGOGICA	 23,7

2 — BIOLOGICA	 21,1

3 — TREINO DESPORTIVO	 47,4

4 — SOCIO-ANTROPOLOGICA	 2,6

5 — PSICOLOGICA	 2,6

6 — ADMINISTRACAO-GESTA0 	 2,6

7 — FILOSOFICA
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Considerando por area disciplinar os contaidos especificos abordados
verificamos que:

Na area do treino desportivo a maioria das investigacOes prop& a valida-
cao de instrumentos de observacdo de tOcnicas e taticas desportivas. Outros
estudos, em mimero significativo, propOem a validacao de protocolos de
avaliacao de capacidades condicionais e coordenativas.

Na area pedagOgica, ocorre o predominio da sub-area de ensino. A maioria
absoluta das pesquisas sugere determinar a validacao de instrumentos de
avaliacao de ensino. Outra parcela significativa de investigacOes prefere testar a
validade de determinados metodos de ensino.

Na area biolOgica, bem como nas demais areas disciplinares (corn
excessao da area filosOfica, onde nao identificamos trabalho nesta perspectiva
metodolOgica), os contetidos apresentam-se de forma dispersa. Deste modo
identificamos estudos que se preocupam em validar instrumentos e protocOlos,
tail como: instrumentos de medidas antropomOtricas, modelos de analise
biomecanica, protocolos de avaliacao de variaveis fisiolOgicas, psicolOgica e
sociometricas, c modelos informaticos para administracao e gestilo.

Analisando sob o ponto de vista longitudinal, pudemos observar que a
maior ocorracia relativa de trabalhos de validacao sucedem no quadriOnio
1983-1986, sendo, portanto possivel idcntificar uma tendacia de reducao da
frequOncia rclativa a partir dos quatro anos seguintes.

Uma analise qualitativa dessas pesquisas nos permite algumas inferOncias:
Em primeiro lugar, cabe reconhecermos a importancia dos estudos que

propOem a validacao de instrumentos, protocolos, testes de medidas e avaliacdo.
Contar corn procedimentos fidedignos para a coleta de informacOes c impres-
cindivel para o adequado desenvolvimento das tecnicas desportivas, do planeja-
mento de praticas pedagOgicas e para o progresso da investigacao cientifica.

Todavia, quando observamos os procedimentos usuais de validacao
aplicados as ciOncias do desporto nos deparamos, na maioria das vexes, corn
estudos de transferencia de tecnologia. Ou seja, sao trabalhos que tomam deter-
minados testes, ja validados numa determinada realidade, e atravós de
procedimentos matematicos procuram determinar sua reprodutividade num
espaco mais ou menos especffico e diferenciado de aplicacao.

Nao esta em causa, como c obvio, a aplicacao dos procedimentos
estatisticos, criticamos o insuficiente rigor teOrico (testes estudos. Nao podemos
concordar corn procedimentos que se limitam a transferir urn determinado
protocolo de medida de uma populacrio para outra sem uma analise rigorosa dos
objetivos, sem o adequado conhecimento das earacteristicas culturais das
diversas populacOes, etc. Nilo devemos, simplesmente, em razao de urn nivel
estatisticamente significativo de reprodutividade e objetividade transferirmos de
uma realidade para outra um protocOlo de medida e defini-lo como criterio de
avaliacao.

Outro Obice a considerar nas investigacOes de validacao é, em muitos
casos, a pouca aplicacdo dos resultados as praticas desportivas reais. Incluim-se
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nesses casos a proposicao de protocolos de avaliacao que, em nome do rigor
cientifico, sac) realizados em laboratOrios coin materiais altamente sofisticados,
mas que entretanto ndo consideram as especificidades funcional, motora ou
psicolOgica, das praticas desportivas que pretendem avaliar.

Enfim, é importante ressaltar que nossas criticas nao pretendem negar a
relevancia de estudos cujos objetivos propOem a validacdo de testes e
instrumentos de medir. Sabemos de sua importancia na area das praticas
desportivas. Nossas criticas tern por finalidade explicitar as limitacOes da
concepcao cientifica objetivista, que pretende determinar a validade de deter-
minados procedimentos de medida e avaliacao atraves exclusivamente de
pressupostos experimentais delimitados por analises quantitativas. Entendemos
que nos processos de validacao, seja de instrumentos de investigacao, de
metodologias e pianos de treino ou de aprendizagem, em criterios de avaliacao,
os critórios teOricos sao prioritarios, cmbora, tai como os procedimentos
empiricos, rid° sejam exclusivos.

8°) Quanto a abordagem correlacional.

O objetivo dos trabalhos corn abordagem metodolOgica correlacional
(3,6% das publicacOes analisadas) é determinar, a partir de analise quantitativa,
associacOes entre duas ou mais variaveis.

Nao obstante, sao estudos que em boa medida, ao selecionarem variaveis
diversas procuram, implicitamente, estabelecer associacOes atraves exclusi-
vamente da determinacdo de indices de correlacdo. Portanto, nestas condicOes,
ndo é demais ressaltar que tais estudos, na maioria das vezcs, propOem relacOes
entre variaveis tao diversas que se torna evidente a ausencia de qualquer
pressuposto ou justificativa teOrica33.

Observando a ocorrencia de estudos correlacionais, pudemos constatar o
equilibrio entre dissertacOes de doutorado, mestrado e APCC (56,2%) c os
artigos de publicacOes em periOdicos e alas de congressos.

A significativa ocorrencia de estudos de correlacao nas dissertacOes é um
fato relevante. Isto porque, a medida que metodologias tao elementares como as
encontradas nas publicacOes que analisamos se constituem em trabalhos que
normalmente sao exigidos para obtencdo de graus academicos, provavelmente
possamos prever um perfil pouco promissor quanto aos processos de formacao de
nossa comunidade cientifica. Ressalte-se, ainda, que sao trabalhos submetidos a
provas formais e que, por suposto, pressupOem a avaliacao por jtiri competente.

E ainda, interessante ressaltar que tais estudos, que surgem publicados
nas ciencias do desporto a partir principalmente dos anos 80, tendem a ocorrer
com mais frequencia a medida que nos aproximamos no tempo. Constatamos,
por exemplo, que a ocorrencia relativa (ocorrencia percentual) praticamente
dobrou no quadrienio 1987-1990 em relacdo ao quadrienio anterior (4% da
producdo cientifica entre 1987-1986 para 7,3% entre 1987-1990).
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Considerando as relacOes entre as abordagens disciplinares e metodo-
lOgicas (tabela 10) verificamos que os estudos correlacionais predominam na
area biolOgica. Alcancam frequôncias significativas nas areas pedagOgica e do
treino desportivo e surgem corn menor expressdo na area psicolOgica, sOcio-
-antropolOgica e administracao- gest-do.

TABELA 10 -- OCORRENCIA EM VALORES PERCENTUAIS RELATIVO AS
INVESTI(;ACÓES CORRELACIONAIS POR AREA DISCIPLINAR.

ABORD. METODOLOGICA VALORES PERCENTUA1S34

1— PEDAGOGICA
	

18,2

2 — BIOLOGICA
	

57,6

3 — TREINO DESPORTIVO
	

12,2

4 — SOCIO-ANTROPOLOGICA
	

3,0

5 — PSICOLOGICA
	

6,0

6 — ADMINISTRACAO-GESTA.k0
	

3,0

7 — FILOSOFICA

Na interrelacao entre enfoque metodolOgico, area disciplinar e
abordagem tematica constatamos que na area biolOgica os temas preferidos sdo
as relacOes entre variaveis antropornótricas corn variaveis diversas tais como:
desempenho fisico, aptidlio fisica, capacidades condicionais, tempo de rend° e
de movimento, etc. Outros temas abordados localizam-se na sub-area de
fisiologia, medicina desportiva e nutricao

Na area pedagOgica, talvez devido a pequena ocorrOncia relativa de
investignOes correlacionais, os trabalhos se apresentam dispersos tratando de
rein -6es entre rendimento escolar e niveis de aptidOo fisica, curriculo de
licenciatura e desempenho profissional, experiOncia profissional e formas de

da aprendizagem, etc.
Na area do treino desportivo predominam estudos de relacao entre

capacidades condicionais e desempenho fisico; e niveis de aptidlio fisica.
Por fim nas areas restantes alguns poucos trabalhos refercm relac-Oes

entre a pratica desportiva e a publicidade na televisa-o; auto-conceito e atividades
fisicas e socializacão e pratica desportiva.

Quanto a observacOes de cunho qualitativo sobre as pesquisas correla-
cionais, para alóm do que ja foi dito em relnä° as demais abordagens metodo-
lOgicas empirico- analiticas, cabe ressaltar alguns equivocos tecnicos relevantes.

Por exemplo: é usual as correlacOes entre as variaveis selecionadas serem
definidas exclusivamente pelos coeficientes calculados. Esquecem tais autores
que indices de correlndo, embora possam ser estatisticamente significativos,
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nao indicam necessariamente a existencia de associacOes. Nao percebem esses
pesquisadores:

"(...) que a interpretacao causal de uma correlaccio depende Canto da
presenca de hipOteses aceittiveis compativel corn a ausencia de hipOteses rivals
lOgicas para explicar a correlacdo sobre seas fundamentos"35.

Entretanto, se ja nao bastassem tais Ohices metodolOgicos que, por si, ja
desqualificam investigacOes que pretendam produzir conhecimento para uma
determinada area cientifica, ainda ha outro, da mesma forma muito significativo.

Mao é raro nas ciencias do desporto, pesquisadores concluircm sobre a
existencia de assocacOes entre variaveis, baseados exclusivamente no
coeficiente (r) encontrado sem o submeter a niveis de significancia estatistica.

Vejamos o que diz KERLINGER a este respcito.
"Se tem feito demasiadas interpretacOes erroneas das suposice5es que se

devem satisfazer para calcular os coeficientes de correlaccio. Ao calcular
simplesmente o «r» ncio e necessario satisfazer suposicao alguma, mas estas
surgem quando o investigador deseja fazer inferencias a partir da amostra, ate
chegar a populacao"36.

No entanto, encontramos em nossas observacOes, urn namero conside-
ravel de pesquisas que correlacionam fenOmenos claramente independentes sob
o ponto de vista teOrico e alem do mail, corn procedimentos metodolOgicos e
tecnicos inadequados.

9°) Quanto a abordagem histOrica.

As pesquisas histOricas consistem cm invcstigar acontecimentos,
processos, instituicOes do passado, c explicar seu desenvolvimento, para
verificar sua innuencia na sociedade contemporanca37.

Pcsc embora a relevancia dessas investigac8es, considcramos sua
ocorrencia no ambito das ciencias do desporto muito pouco significativa (2,4%).
Mesmo levando em consideracao que outras abordagens metodolOgicas realizam
alguma espócie de revisao histOrica, ainda assim, tar) pequena frequencia de
estudos histOricos especificos é pre,ocupante.

Este fenOmeno, de certa maneira, sugere uma perspectiva epistemolOgica
funcionalista c pragmatica as ciOncias do desporto, na medida cm que,
desconsiderando as abordagens histOricas, fica implicita a preocupacao em
delimitar uma imagcm estatica da realidade.

Deste modo, tal procedimento, infere que os pesquisadores desprezun as
configuracOes c os processos dinamicos que as praticas desportivas assumem e
dcsempenham ao longo do tempo. Ou seja, a realidadc é percebida tal como se
apresenta momentaneamente.

Em relacao as publicacOes, as teses de doutoramento, mestrado e APCC
(52,4% dos estudos histOricos), demonstram claramente um major rigor nos
procedimentos metodolOgicos quando comparadas corn as publicacOes cm
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revistas e atas de congressos. As analises documentais, os procedimentos de
selkao, a exaustividade da investigac5o, sem dtivida, nos permite afirmar, nao
obstante a pequena ocorrOncia destes estudos, que as dissertacOes acadOmicas
apresentam urn born nivel de qualidade.

Ao considerarmos as investigacOes histOricas por abordagem disciplinar
(tabela 11), constatamos que predomina a area sOcio-antropolOgica. Corn fre-
quOncia relativa bem menos significativa surgem as areas biolOgica,
administrac50-gestdo, treino desportivo, filosOfica. Nao foram detectados
trabalhos nas areas pedagOgica e psicolOgica.

TABELA 11 — OCORRENCIA EM VALORES PERCENTUAIS RELATIVO AS
INVESTIGACOES HISTORICAS POR AREA DISCIPLINAR.

ABORD. METODOLOGICA	 VAI,ORES PERCENTUAIS38

1 — PEDAGOGICA -

2 — BIOLOGICA	 12,5

3 — TREINO DESPORTIVO	 6,2

4 — SOCIO-ANTROPOLOG ICA 	 62,5

5 — PS ICOLOGICA

6 	 ADMINISTRACAO-GESTA0	 12,5

7 — FILOSOFICA	 6,2

Associando a abordagem metodolOgica corn o enfoque disciplinar e corn
os contetidos desenvolvidos verificamos que na area sOcio-antropolOgica ha
investigacOes sobre a histOria da eclucac5o fisica; do desporto; questOes sobre a
corporalidade e estudos sobre o desporto numa perspectiva ideolOgica e politica.

Na area biolOgica ocorrem estudos sobre a histOria da antropornetria, e
metodos de avaliacilo de capacidades cardio-circulatOrias.

No treino desportivo referOncias sobre a origem e evolucao de teste de
capacidades condicionais e sobre tOcnicas desportivas.

Em administracao e gestão investigacOes sabre intervencao do poder
estatal na administracao desportiva e processo de desenvolvimento da legislacdo
desportiva autarquica.

Ao observarmos, a partir de uma preocupac5o qualitativa as investiga-
cOes histOricas corroboramos as afirmacOes do historiador brasileiro Ademir
GEBARA39.

Este autor identifica três tendOncias na pesquisa histOrica:
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A primeira ó de cunho descritivo onde os pesquisadores explicitam
dados, ocorrôncias, fatos etc. De forma geral relatam acontecimentos, entretanto,
sem awurcar em analises, criticas ou progristicos;

A segunda é de cunho critico, isto quer dizer que alem do relato de
determinadas ocorrôncias os pesquisadores emitem juizos de valor, analisam as
condicOes cm que se processaram determinados fatos c, por fim, inferem
conclusOes sobre a realidade atual;

A terceira, se ocupa de determinados aspectos, tais como o corpo, a
disciplina, a alienacao, etc., associam ao controle social e incorporam suas
conclusOes a educacdo fisica ou ao desporto.

No primeiro caso os estudos configuram-se em analises exploratOrias.
Apresentam os dados como se esses, por si, pudessem constituir teorias.
Portanto, assumem uma perspectiva objetivista e uma pretensa neutralidade
axiolOgica.

Como afirma FARIA JR.
"Em geral essa y pesquisas sustentam a necessidade de diferenciar

pesquisa da erotica. A pesquisa e vista como um processo tecnico neutro» de
escrever de explicar fenOmenos"4°

No segundo caso percebe-se, de modo geral, uma interpretacao dos
dados. As investigacOes propOem desvelar os pressupostos implicitos aos fatos.

"Nestas pesquisas os aspectos criticos sao ahundantes, as propostas
envolvem, geralmente, praticas alternativas e inovadoras, e denotam interesse
na conscientizacao dos sujeitos envolvidos no estudo"41.

Por fim, o terceiro caso envolve pressupostos, na maioria das vezes, de
cunho politico e ideolOgico. Sao trabalhos que, normalmente, partem de uma
definida vis'äo politica sobre as relacOes socials (uma visa° ideolOgica) e
impOem interpretacOes cujo Unico objetivo é o de corroborar conceitos
previamente definidos.

Talvez possamos concluir que tais modelos de investigacEio histOrica ndo
pretendem apresentar ou discutir conceitos, mas sim, preocupam-se priorita-
riamente em afirmar pró-conceitos. Portanto, são estudos onde claramente se
percebe a presenca do discurso ideolOgico travestido de ciência.

Nao obstante a presenca de alguns Obices nos procedimentos de
investigacao, incentivar a realizacao de pesquisas histOricas constitui tarefa
relevante. Identificar os processos de evolucao e desenvolvimento das diversas
temAticas ligadas ao desporto proporciona urn adequado reconhecimento das
interrelacOes entre os condicionamentos biolOgicos, antropolOgicos, psicolOgicos
e sociais que determinam as atividades desportivas.

Portanto, ó através de uma perspectiva histOrica que poderemos expressar
com clareza o papel das praticas desportivas no processo de desenvolvimento
humano. Ou seja, percebendo o desporto como um fenOmeno cultural em
continuo desenvolvimento, percebendo as atividades desportivas como praticas
humanas dinämicas que se transformam ao longo do tempo a medida que novas
configuracOes sociais se concretizam.
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10°) Quanto a abordagem participativa.

A abordagem metodolOgica participativa caracteriza-se por uma
investigacao corn base empirica que é concebida e realizada em associacao corn
uma acao ou corn a resolucao de um problema coletivo no qual os pesquisadores
e participantes da situaca'o estao envolvidos de modo cooperativo42.

As pesquisas participativas assumem a relacao quantidade/qualidade, nao
renunciam a perspectiva empirica e objetiva do conhecimento cientifico, to
pouco, renunciam A interpretacao e compreensao fenomenolOgica que as
concebe como elementos abstratos, necessarios a construcao do conhecimento.
Por isto, o conhecimento produzido é permanentemente retomado, criticado e
reincorporado, visando sua supera4ao43.

Todavia, abordagem metodolOgica lac) adequada para o desenvolvimento
do conhecimento cientifico no ambito dos fenOmenos multidimensionais das
praticas desportivas, devido principalmente a sua concepcao praxica e seu
envolvimento corn a realidade concreta, apresenta uma ocorrOncia insignificante
no ambito das ciancias do desporto (0,7% da producao cientifica).

TABELA 12 —000RREACIA EM VALORES PERCENTUAIS RELATIVO AS
INVESTIGACOES PARTICIPATIVAS POR AREA DISCIPLINAR.

ABORD. METODOL6GICA	 VALORES PERCENTUAIS"

1— PEDAGOGICA
	

28,6

2 — BIOLOGICA

3 — TREINO DESPORTIVO

4 — SOCIO-ANTROPOLOGICA
	

28,6

5 — PSICOLOGICA

6 — ADMINISTRACAO-GESTAO
	

42,8

7 — FILOSOFICA

As pesquisas participativas ocorrem predominantemente na forma de
disscrtacoes de mestrado 45 (71,4%), sendo que, em relacao as abordagens
disciplinares a maioria dos trahalhos situa-se na area de administracao e gestao e
sOcio-antropolOgica (tahela 12).

Quanto aos contardos desenvolvidos destacam-se na area de
administracao-gestrio, investigagOes sobre planejamento e avaliacao do desporto
de lazer; na area pedagOgica, estudos sobre educacao fisica escolar e na area
sOcio-antropolOgica, investigacCies sobre as aspiracOes sociais de atletas
profissionais.
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Nas abordagens participativas se "expressa um interesse transformador
das situagOes estudadas, resgatando sua dimensdo histOrica"46. Portanto a
concepcao sobre as pniticas desportivas são histOricas e sociais, o que leva o
pesquisador ao engajamento ativo na organizacdo social.

Sua producao cientifica "é concehida como uma construed() que serve de
mediacdo entre o homem e a natureza, onde o homem como sujeito veicula a
teoria e a pratica, o pensar e o agir, num processo cognitivo-transformador da
natureza"47.

Em razao de sua concepcdo critico-dialótica48 , entendemos que tal abor-
dagem metodolOgica seja a mais adequada ao desenvolvimento do
conhecimento cientifico no ambito das praticas desportivas.

Exigindo dos pesquisadores que desempenhem urn papel ativo no
equacionamento de problemas advindos diretamente da pratica, ou seja,
encontrando no acompanhamento e na avaliacao das acOes desencadeadas sua
problematizacilo, as pesquisas participativas apresentam potencial para
desenvolver conhecimentos capazcs de responder adequadamente as questOes
especificas c inerentes as pniticas desportivas.

6.2 — PRINCIPAIS CARACTER1STICAS DOS PROCEDIMENTOS

METODOLOGICOS ADOTADOS NAS CIENCIAS DO
DESPORTO.

Das analises sobre as principals abordagens metodolOgicas das ciencias
do desporto vamos destacar tres caracteristicas relevantes:

1°) Nas ciéncias do desporto predominam as concepcOes empiristas e
objetivistas.

Considerando, no ambito dos modelos empiristas e objetivistas, as
abordagens metodolOgicas que assumem como postulados de rigor cientifico a
observacao experimental, ou seja, as investigacOes cujos procedimentos se
limit= a coleta, tratamento e apresentacilo de dados como forma de determinar
a regularidade dos fenOmenos, torna-se evidente a possibilidade de reunirmos
neste grupo todo o conjunto de estudos correlacionais, exploratOrios, compara-
tivos, causais, de validaciio e grande parte das investigacOes descritivas49.

Assim sendo, configuram-se as concepcOes empiristas e objetivistas
como predominantes no ambito das ciencias do desporto no espaco de lingua
portuguesa (em torno de 64,5%).

Sobre a influencia do empirismo e do objetivismo, por conseguinte, as
ciencias do desporto adotaram do empirismo, o pressuposto de que c possivel
conhecer a realidade exclusivamente atravás do metodo indutivo, da experimen-
tacao e da quantificacao. 0 quc, em outran palavras, quer significar a capacidade
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de podermos fotografar a realidade em toda a sua essencia, desde que dotados de
metodologia adequada.

LEONARDO COIMBRA 50 , sobre as pretensOes gnoseolOgicas do
empirismo sugere que ao perceber "o conhecimento como o decalque da
experiencia" ele interpreta-o como imagem simetrica na reflexdo de nossa
consciencia passiva de um mundo existente em si.

Para ADALBERTO CARVALH051 o empirismo pressupOe um model°
de ciencia limitado, que nrio aponta para alem dos limites metodolOgicos institu-
cionalizados pelos modelos verificacionistas e quantitativos. Representac -ao da
prkica cientifica que, ao pressupor que o conhecimento est4i contido nos fatos,
conclui que o cerne prOprio da investigacab cientffica consiste em limitar-se a
comprovd-los, a reuni-los e a sintetiza-los por um processo de abstracEto que os
torna sucetfveis de urn manejo eficaz.

Por sua vcz, do objetivismo, as Ciencias do Desporto adotaram a certeza
de que tudo se reduz ao objeto, por suposto onde nada existe para aldm do
objcto, imposicao da verdade universal c eterna do faro cientlfico a partir do
esquecimento do papel construtivo e criativo que tem o sujcito.

Como tal, primeiramente devemos sublinhar que as idcias que presidem
as investigacOes objetivistas e empiristas aspiram a formulac5o de leis, a luz de
regularidades observadas, com vistas a prover o comportamento futuro dos
fenOmenos52.

Em segundo lugar devemos considerar que tais estudos, onde presidem a
experimentacao e a observacao, sao procedimentos que buscam atingir um
conhecimento mais profundo e rigoroso das prkicas desportivas tendo como
instrumento de anitlise as ideias matemkicas.

"A matematica fornece a ciéncia moderna, nao so o instrumento
privilegiado de analise, como tambem a lOgica da investigacelo, como ainda o
modelo de representacao da prOpria estrutura da materia"53

Nesta perspectiva, torna-se evidente, que se perdem as qualidades
intrinsecas e os significados multidimensionais do desporto. Tais qualidades e
significados sao, por assim diner, desqualificados e em sou lugar passam a
imperar as quantidades, ern que eventualmente se podem traduzir. Enfim, o quc

quantificAvel c cientificamente irrelevante54.
Percebe-se claramente que tais mátodos de procedimento assentam na

reduc5o da complex idade. Nestes modelos, pressupOe-se que a multidimen-
sionalidade do fenOmeno desportivo c considcrada por demais abrangente e
complexa e, como tal, a mente humana nä° pode conhece-la adequadamente.

Portanto, nesta concepcilo conhecer significa: reduzir, classificar c deter-
minar relacOes.

Em terceiro lugar, o que se pode concluir, é quc tais procedimentos
metodolOgicos nil° rem capacidade para ultrapassar os limites rigidos das
fronteiras disciplinares. Selecionam-se variaveis, eliminam-se outras, controlam-
se outras tantas, e dente modo, fragmenta-se a realidade. Reduz-se o concreto a
uma simples relacdo de causa e efeito entre duas ou mais varkiveis.
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Entretanto, as praticas desportivas sac), por natureza, configuracOes
complexas, e como tal, nao se pode tentar explica-las impondo prioridade a uma
ou outra disciplina isoladamente. 0 desporto e suas praticas necessitam de
abordagens metodolOgicas que ultrapassem as barreiras das areas disciplinares
especificas. Sao necessarios metodos integrativos, que sejam capazes de, a partir
das questOes inerentes as praticas desportivas, fazerem interagir diversas expres-
sOes do conhecimento biolOgico, antropolOgico, psicolOgico, sociolOgico etc.

2°) Nas ciOncias do desporto ha uma forte tendOncia ao aumento signi-
ficativo de investigagOes corn abordagem metodolOgica
especulativa.

Vcrificamos, principalmente em relacao a tiltima dacada, um
significativo aumento das investigagOes especulativas. Tal fenOmeno, sem
drivida, seria motivo de regozijo, nao fossem as evidentes insuficiOncias de rigor
metodolOgico normalmente verificadas nestes estudos.

Como ja tivemos a oportunidade de referir, importante parcela dos
autores que na dOcada de 80 se situaram na linha critica quanto aos modelos
empirico-analiticos das ciOncias do desporto e que apontavam como alternativas
concepcOes metodolOgicas de cunho fenomenolOgico-hermenOutico ou critico-
dialeticos, o fizeram em precarias condicOes de rigor cientifico.

Somos de opiniao, como ja cxpressamos noutro trabalho55 , que foram as
tentativas, nao raras vexes inadequadas, de aplicacao da fenomenologia e do
materialismo histOrico quc resultaram numa producao cientifica de carater
claramente discursivo-racional e doutrinariamente intelectualista.

Nao obstante as suas limitacOes de rigor metodolOgico, devemos
reconhecer que estes estudos corn suas criticas, corn suas preocupacOes corn o
social, o politico e o ideolOgico evidenciaram as limitacOes dos modclos
empirico-analiticos e tecnico-biolOgico quc prcdominavam nas ciOncias do
desporto. Todavia, devemos igualmente reconhecer que, embora esse fenOmeno
tenha um significado positivo, obviamente é insuficiente para justificar um
espaco relativamente autonomo para a ciOncia do desporto.

3°) Nas ciOncias do desporto a partir das abordagens metodolOgicas
predorninantes configura-se uma producao de conhecimentos onde
a integracao das contribuicOes disciplinares esta desde logo compro-
metida por discursos dificilmente conciliaveis56

Ja referimos, linhas arras, alguns exemplos dos trabalhos que
produzidos no ambito das CiOncias do Desporto. Por suposto, toma-se evidente
que tal producao de conhecimentos tern contribuido pouco para o desen-
volvimento da pratica profissional subentendida a aula de educacao fisica ou a
pratica desportiva em scu espaco prOprio de Ka°.
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O modelo empirista, em sua obsessao por medir tudo e a todos, tracar
correlacOes ou diferencas entre módias, na perspectiva dos profissionais de
campo, produziu conhecimentos na maioria das vexes de pouca utilidade pratica.
Do mesmo modo, enquanto forma de avaliacao e descricao das praticas
pcdagOgicas ou de treino desportivo , ao limitar-se a explicar projetos empfricos
ja largamente utilizados, pouco acrescentou ao desenvolvimento daquelas
prdticas.

O modelo intelectualista tambem pouco produziu de substancial para a
pratica profissional de professores e treinadores. Reconhecemos, entretanto,que
este modelo, como nos diz PAULO GHIRALDELLI 58 , souhe corretamente
identificar no desporto e nas praticas corporais ligadas a educacao ffsica alguns
elementos de reproducao ideolOgica o que propicionaram um nivel de
consciacia mais elevado. Entretanto, devemos assinalar que, em muitos casos,
seus autores ao assumirem atitudes sectarias propuseram crfticas que,
"disparadas" contra as praticas predominantes no ambito do desporto e da
educacao ffsica, aprofundaram ainda mais a cisao entre os profissionais das
ciências do desporto e os profissionais da educacao ffsica e desportos.

Em conclusao, a partir dos dados c argumcntos apresentados ao longo
deste capftulo, nos parece pertinente confirmar as conjecturas expressas na
hipeitese orientadora. Portanto podemos afirmar que as formas de producao do
conhecimento nas ciôncias do desporto fazem apelo ao contributo de diferentes
disciplinas, tratando-se, contudo, de uma colaboracao fortemcnte localizada
quanto ao seu alcance. Ou seja, os interesses prOprios de cada disciplina nao
sofrem qualquer alteracao, conservando-se completa autonomia dos seus
mátodos bem como de sous objetivos particulares.

As ciencias do desporto, como afirmamos nos pressupostos desta
investigacao, configuram-se num agregado de disciplinas cientfficas denotando
a ausOncia de objetivos e objetos comuns. Ficando assim destitufdas de uma
delimitacao epistemolOgica e metodolOgica capaz de responder as questOes
especfficas inerentes as praticas desportivas.

NOTAS

1 As abordagcns metodolOgicas especulativa e exploratOria esti() situadas num mesmo grupo a
medida que nao apresentam diferenea estatisticamente significativa entre seas indices de oconréncia.

2 Os estudos causais e comparativos constitucm urn mesmo grupo pclo mesmo motivo referido na
nota anterior (nota 1)

3 Por trahalhos monograficos entendemos o tratamento escrito de uma questa() bem deterrninada e
limitada, realizado corn profundidade c de forma exaustiva. Ou seja, o tratamento escrito de um tema
especifico. Cf. LAKATOS, E. M. et MARCOM, M. A. (1987): Metodologia do Trabalho Cientifico,
(2a ed). Sao Paulo, Atlas, p.150.

4 Sobre urn total absoluto de 176 trahalhos
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5 Cf. GAYA, A. (1992): Por uma ciéncia do desporto para alem do empirismo ativista e do
inielectuali.smo militante. Conferencia profcrida durante o III Congresso de Educacão Fisica dos
Paiscs dc Lingua Portuguesa. Atas do Congresso. Recife.

6 ALVES, R. (1985): Filosofia da ciéncia. (6' ed.) Sao Paulo, Brasiliense, p. 110.

7 ELIAS, N. (1980): Introduccio a sociologia. Traducao de Maria Luisa Riheiro Ferreira. Lisboa,

Edicacs 70, p. 162.

8 TIIIOLLENT, M. (1985): Critica metodolOgica, investigacxio social e enquete operciria. Sao

Paulo, Pais, p. 16.

9 FARIA JR.,A. Pesquisa ern educacao fisica: Enfoques e paradigmas. In: FARIA JR., A. et
FARINAYI1, P. (orgs), (1992): Pesquisa e produccio do conhecimento em educaccio fisica: Livro do
ano 19911SBDEF. Rio de Janeiro, Ao Livro Tecnico, p. 25.

10 Sobre urn total de 176 trahalhos

11 Embora a frequéncia absoluta, que alcancou indices mais haixos no quadrienio 1882-1985, esteja
cm crescimcnto.

12 Op. Cit., p. 25.

13 Citado por FARIA JR., A. Op. Cit., p. 25.

14 Sobre urn total de 136 trahalhos

15 Embora possa parecer uma contradicao a medida que ha uma abordagem metodolOgica pi-6pda,
os trahalhos de abordagem discplinar sOcio-antropolOgica da sub-area de histOria classificados
metodologicamente como especulativos caracterizam-sc por tratar de tcmas histOricos, porem
desenvolvidos sem qualquer tipo de analise documental, revisao de literatura ou outro procedimento
empiri co.

16 DUNNING., E. no prefacio a pagina 21. In. ELIAS, N. et DUNNING, E. (1992): A busca da
excitaccio. Traducao de Maria Manuela Almeida e Silva, Lisboa, Difcl.

17 DEMO, P. (1989): Metodologia cientifica em ciéncias socials. 2a ed, Sao Paulo, Atlas, ps. 16 e 18.

18 Ver capitulo 3 desta dissertaca- o sobre a demarcaeao da ciencia.

19 Para Edegar Morin, por cxemplo:
"Uma teoria é aberta porque é ecodependente. Depende do mundo empirico onde se

insere. A teoria vive das suas trocas corn o mundo: ela metaboliza o real para viver"
"lima doutrina recusa a contestaccio, assim como recusa qualquer verificaccio empirico-

lOgica que the seja imposta por uma instância exterior. Ela é intrinsicamente irrefuicivel."
MORIN, E. (1991): 0 mitodo IV. As ideias: a sua natureza, vida, habitat e organizacdo.

Traducao de Emilio Campos Lima. Mem Martins, Europa-America, ps.118-119.

20 Sobre urn total de 127 trahalhos

21 MORIN,E. (s.d.): 0 problema epistemolOgico da complexidade. Mem Martins, Europa America,
p. 16.
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22 FERNANDES, A. T. (1983): 0 conhecimento sociolOgico. A espiral teOrica. Porto, Porto Ed,
p. 107.

23 LAKATOS.E.M. et MARCONT,M.A. (1988): Metodologia cientifica. Sao Paulo, Atlas, p. 169.

24 Todavia, devemos considerar que as di ssertaceies de doutoramento, mestrado e APCC,
correspondem na totalidade dos trahalhos analisados aproximadamente a metade. Portanto, na
perspectiva de uma analise comparativa, podemos afirmar que em unidades relativas ocorre, em
quantidadc significativa, um major ntimero de investigagOes causais em dissertacOes academicas do
que ern artigos de revistas e de congressos.

25 Sobre urn total absoluto de 87 trahalhos.

26 Por outro lado, se considerarmos, para alem da abordagcm metodolOgica e de contelido a
definicao das variaveis independentes e dependentes, ou seja, se tracarmos um perfil sobre as
relacLes de causa c efeito que sao estabelccidas a partir dos trahalhos analisados vamos vcrificar que
nas ciencias do desporto:

Em relacao a area biolOgica:
Mais da metadc dos trahalhos corn abordagcm metodolOgica causal (53,6%) adotam

como variavel independents as atividades fisicas diversas e analisam seus efeitos sobre variaveis
fisiolOgicas (21,4%); bioquimicas (21,4%); medicina desportiva (abrangendo temas relativos a
traumatologia, cardiologia c pneumologia 10,8%)

Um percentagem razDavel de investigacOes (17,8%) referem como variavel independente
o treino de capacidades condicionais e coordenativas e descrevem os efeitos sobre variaveis
antropometricas (14,3%) e fisiolOgicas (3,6%).

Outro tantos, assumcm como variavel causal os perfis antropometricos (14,3%) e rclatam
seus efeitos sobre desempenho motor em atividades desportivas diversas (10,7%) e sobre variaveis
fisiolOgicas (3,6%).

Por fim, corn menor frequencia ha trahalhos que detcrminam os efeitos de variaveis
fisiolOgicas (7,1%); variaveis biomecanicas (3,6%) c variaveis bioquimicas (3,6%) sobre
desempenho desportivo.

Na arca pedagOgica:
A maioria dos trahalhos que adotaram o model° causal (27,8%) delimitaram como

variavel independente modelos de ensino descrevendo seus efeitos sobre a aprendizagem. Uma parte
significantc (16,7%) inferem as consequencias de diferentes formas de "feed-hack" tambem sobre a
aprendizagem, enquanto, semelhante nUmero de estudos (16,7%) assumiram a aprendizagem como
variavel independents e descreveram seus efeitos sobre diversas aspectos.

Na area do treino dcsportivo:
Mais da metade das investigagOes (46,1%) delimitaram como variavel independente as

capacidades condicionais e coordenativas e verificaram seus efeitos sobre o desempenho motor cm
modalidades desportivas e atividades fisicas diversas.

Na area psicolOgica, embora a menor frequencia de trahalhos corn abordagem
metodolOgica causal, estabeleceram-se rclacOes de causa a efeito entre nIveis de estresse, auto-
imagem, ansiedadc, agressividade e desempenho motor.

Finalmente na area sOcio-antropolOgica, procurou-se determinar a influencia dos niveis
sOcio-cconemico na aptid5o fisica e na performance de capacidades condicionais e coordenativas.

27 Entre as publicacOes que foram alvo de anal ise em nossa dissertacao n5o detectamos estudos de
abordagem metodolOgica comparativa nas areas de administracäb-gesuio e filosOfica.

28 Sobre urn total absoluto de 81 trahalhos.
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29 Uma analise mais profunda sobre a abordagem metodolOgica comparativa nos permitiu detectar
as principais variaveis selecionadas na producio do conhecimento em ciencias do desporto nas areas
diciplinarcs predominantes.

Deste modo, foram temas de comparacôes:
Na area pedagOgica diferentes metodologias de ensino (31%), desempenho na

aprendizagem em situagOes diversas (13,8%), comparacäo no perfil comportamental de alunos
(13,8%), desempenho na aprendizagem a partir de modelos diferenciados de "feed-back".

Na area biolOgica comparou-se dados antropometricos em situagOes variadas como, entre
sexos, entre nacionalidades, entre indivicluos treinados e nao treinados (22,7%); variaveis
fisiolOgicas entre treinados e näo treinados, diferentes protocolos de medir, entre praticantes de
diferentes modalidades desportivas (23%); variaveis bioquimicas entre diferentes tipos de esforco, e
em treinados e n5o treinados (10%).

No treino dcsportivo, predominou a comparacäo entre metodos de treino de flexihilidade
(33,3%) e niveis de aptiddo fisica em populacOes diversas (26,7%).

30 Os valores relativos de investigacOes comparativas foram de 11% no perIodo 1979-1982 e 17,6%

no period() 1983-1986. No quadrienio seguinte, embora o aumento absoluto de trahalhos

comparativos ocorre a diminuic5o relativa, atingindo indices percentuais de 14,7%.

31 Cf. DEMO, P. citado no capitulo 3 deste estudo.

32 Sobre urn total absoluto de 44 trahalhos.

33 Urn exemplo tipico de trahalhos correlacionais onde, a principio, não se encontram justificativas
teOricas para sua execuc5o é a tese apresentada ao programa de mestrado da UFRJ, onde o autor
pretendeu estabelecer niveis de correlacão entre a forca de preensäo de ma- 0s e mcdida de
inteligencia num grupo de soldados.

34 Sobre urn total absoluto de 32 trahalhos.

35 CAMPBELL, D. et STANI,EY,J. (1986): Diselios experimentales y cuase experimentales en la
investigaciOn social. Buenos Aires, Amorrortur, p. 26.

36 KERLINGER, F. (1979): InvestigaciOn del comportamiento: Tecnicas y metodologia. 2 a ed.
Mexico, Interamericana, p. 142.

37 Cf. LAKATOS, E. M. et MARCONI, M. A. Op. cit., p. 81.

38 Sobrc urn total absoluto de 32 trahalhos.

39 Citado por FARIA JR, A. Op. cit, p. 27.

FARIA JR, A. Op. cit, p. 21

41 Ibidem, p. 24.

42 Cf. TIIIOLLENT, M. (1988): 4' ed. Metodologia da pesquisa- acdo. Sao Paulo, Cortez ed, p. 15.

43 Cf. FARIA JR., A. Op. cit, p. 29.

44 Sobrc urn total absoluto de 7 trahalhos.
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45 Constatou-se a presenca de um artigo nas atas do II congresso de educacao fisica dos paises de
lingua portuguesas, entretanto tal artigo corresponde a uma sintese de dissertacao de mestrado
apresentado a Faculdade de Educacao da Universidade Federal da Paraiba.

46 FARIA JUNIOR, A. (1991). A Pesquisa sobre a Educacao Fisica no Brasil(1). In: BENTO,J.O.
E MARQUES, A. T.(eds) : As Ciéncias do Desporto e a Prdtica Desportiva. Porto: Faculdade de
Ciencias do Desporto e de Educacao Fisica da Universidade do Porto, v. 1, p. 64.

47 Ibidem, p. 64.

48 Sobre a concepcao de investigagOes critico-dialeticas ver GAMBOA, S.A.S A dialetica na
pesquisa ern educacao: elementos de contexto. In: FAZENDA, I. (org). (1989): Metodologia da
pesquisa educacional. Sao Paulo, Cortez.

49 Em tomo de 70% das investigacOcs descritivas tern urn perfil claramente empirista.

50 Cf. PATRICIO, M. F. (1991): A pedagogia de Leonardo Coimbra. Porto Ed., Porto, p.195.

51 CARVALII0, A. D. de, (1988) Epistemologia das ciencias da educacdo. Afrontamento, Porto,
p. 40.

52 Cf. SANTOS, B. S. (1991): Um discurso sobre as ciencias. (5' ed), Porto, Afrontamento, p. 16.

53 Ibidem, p. 14.

54 Ibidem, p. 15.

55 GAYA, A. (1991): A producao cientifica e a teoria da educacao fisica no Brasil. In. BENTO,J.O
et MARQUES, A. T. As ciencias do desporto e a practica desportiva. Desporto na escola- desporto
de reeducacio e reabilitacdo. Porto, FCDEF-UP, p. 221.

56 Esta tese é sugerida por SOI3RAI„F. (s.d.): A investigacão cientifica e a qualidade da pratica no
desporto. In. 0 desporto no .riculo XXI. Novas desafios. Camara Municipal de Oeiras,p.80.

57 Embora fomecendo algumas importantes referencias ao entendimento dos ferthmenos biolOgicos.

58 GIIIRALDELI,I,P. (1991): Notas Para uma teoria dos contei.idos da educacdo fisica. CBCE, Sao
Paulo, p.7.
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CAPITULO 7
SOBRE 0 CONHECIMENTO PRODUZIDO NAS CIENCIAS

DO DESPORTO

7.1 — DESCRICAO E ANALISE DOS PRINCIPAIS CONTEUDOS
ABORDADOS NAS CIENCIAS DO DESPORTO

Corn a descric5o e analise da abordagem de conteado ou do conhe-
cimento produzido nas ciencias do desPorto pretendemos identificar a plurali-
dade de temas que sao objeto de investigac5o. Nosso principal objetivo é
demonstrar que tail conhecimentos s5o condicionados pelas diversas disciplinas
de origem (biologia, pedagogia, sociologia, antropologia, etc.) e, como tal, nijo
possibilitam a emergencia de questOes inerentes e especificas capazes de
expressar o significado plural e transdisciplinar das praticas desportivas.

Por abordagem de conteado, subentendemos a delimitacao do tema
especifico do qual trata a investiga45o. Como tal, realizamos sua descric5o e
analise, sem a exclusao de qualquer tematica, a partir da identificacao dos
objetivos propostos e referidos operacionalmente nas dissertacOes analisadas.

Deste modo, para deline,armos o perfil da produc5o do conhecimento nas
ciencias do desporto vamos apresentar os conteados subdivididos em tres grupos
de investigacOes delimitados atravOs de sous objetivos gerais.

O primeiro grupo sera constituido por investigagOes cujos objetivos
gerais prop -Ocm relacOes entre variaveis ou fenOmenos diversos. Considerando
as abordagens metodolOgicas descritas no capitulo anterior, este grupo sera
constituido por tits sub-grupos de investigac -Oes: as investigacOes correlacionais,
causais e comparativas.

O segundo grupo sera constituido por investigacOes cujos objetivos
gerais prop6cm a descricao de variaveis ou fenOmenos diversos. Compreende
dois sub-grupos: o primeiro constituido pelo conjunto de investigacOes de
abordagem de revis5o,especulativa, descritiva, participativa c histOrica. 0 segundo
sub-grupo pelos estudos de abordagem metodolOgica exploratOria.

Finalmente, o terceiro grupo sera constituido pelas pesquisas que
propOem a valida45o de instrumentos e tecnicas de medidas e avaliac5o.
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Grupo 1 — Analise dos contendos das investigacOes cujos objetivos
propOem relaciies entre variaveis e fenOmenos diversos

1°) As investigacOes correlacionais

0 quadro 4, apresenta uma sintese dos conteddos abordados tendo como
referôncia os estudos cujos objetivos se limitam a correlacOes entre variaveis
di V ersas.

Podemos observar, neste quadro sintese, que na area do treino desportivo
silo as capacidades motoras condicionais e coordenativas e os niveis de aptidao
fisica os temas que ocorrem com maior frequOncia.

Surgem, Hilo sO, atraves de proposicOes de relacilo entre suas diversas
formas de expressi-to, por exemplo: relacOes entre niveis de forca e capacidade
aerObica, capacidade act-Mica e anaerObica, tempo de reacilo e tempo de movi-
mento, etc.,mas tambOm, se relacionando corn construtos diversos na maioria
das vezes com variaveis antropometricas, fisiolOgicas e diferentes modelos ou
formas de atividades fisicas.

Na area sOcio-antropolOgica, ern que pose os critOrios diversos e nem
sempre rigorosos de sua determinacilo os niveis sOcio-econOmicos de criancas e
jovens se constituem, da mesma forma, em conteddos muito frequentes.
Pretende-se sistematicamente a partir desta variavel justificar niveis
diferenciados de rendimento motor e/ou cognitivo. Assim sendo, grande parte
dessas investigagOes pretendem relacionar aos diferentes estratos sOcio-
econOmicos graus diferenciados de aptidäo fisica, de habilidades motoras, de
aprendizagem de tecnicas desportivas e capacidades de desenvolvimento
cognitivo. Exemplo: Habilidades motoras em criancas de 10 a 12 anos de
diferentes niveis sOcio-econOmicos.

Nos estudos cujos temas se referem as abordagens pedagOgicas, os
conteddos ligados a sub-area de ensino ocorrem corn major frequacia.Sao
investigacOes que, repetidamente, pretendem evidenciar possiveis diferencas no
rendimento da aprendizagem de tócnicas desportivas em modalidades diversas
relacionando corn os mOtodos global e parcial de ensino.

Essas investigacOes normalmente adotando procedimentos
metodolOgicos semelhantes se repetem a partir de diferentes amostragens ou de
distintas modalidades desportivas. Como tal, apresentam, quase sempre,
conclusOes idaticas sem no entanto produzirem teorias consistentes sobre as
aplicacOes de urn ou outro metodo de ensino c suas relacOes corn os processos
de aprendizagem.

Enfim, silo estudos que se repetem em ginastica desportiva, basquctebol,
futebol, atletismo e que se limitam a demonstrar a efetividade de urn ou de outro
matodo de ensino exclusivamente atravós das analises de diferenca entre módias
no rendimento da aprendizagem. Exemplo: Mátodo parcial e metodo global -Urn
escudo comparativo da aprendizagem do quipe de cabeca no solo e da saida da
barra fixa em sublance-.
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QUADRO 4 — SINTESE POR AREA DISCIPLINAR DOS CONTELTDOS

ABORDADOS NOS ESTUDOS CORRELACIONAIS.

AREA PEDAGOGICA
Relagees entre:metodo global e parcial de ensino em educagdo fisica, no"quipe" de cabega no solo, em bas-

quetebol, futcbol, corrida corn bartreiras. Entre aprendizagem intelectual e aprendizagem motora; motricidade e desenvol-
vimento de habilidades motoras especifims; coordenarrao manual e atencao; aprendizagem do gesto tecnico e concentracao.

AREA BIOLOGICA
RelacOes entre somatotipo e aptidao fisica com variaveis de performance fisica em escolares e antropometria.

Entre antropometria e desempatho no alto rendimento,desempenho de jovens atletas. Entre exercicios abdominais e
coluna lombar condigao muscular dorso-lombar e gletea. Entre treino em diversos desportos: e gordura sanguinea,
lactato, magnesio. Entre exercicio fisico: e funOo respirateria regulacao de temperatura, alteracaes morfolegicas.
Entre esforco continuo e intermitente; biorritmo e treino desportivo; biOpsia muscular e excrcicio; desempenho do
aremesador e massa corporal magra; idade de menarca em diferentes niveis de competiOo em basquctebol; atividade
fisica e imobilizagao muscular na cartilagem articular e em parametros morfolOgicos e funcionais;

AREA DO TREINO DESPORTIVO:
Relacees entre niveis de flexibilidade: e idade em diferentes tecnicas de treino, desempenho fisico em ginastica,

medidas antropometricas, aquecimento muscular. Entre diferentes expressees da forya muscular e idade, peso,
estatura, superficie corporal e pilosidade pubiana, inteligência, testes ergometricos de capacidade acrebica, velocidade
e habilidade na agao do chute, respostas circulaterias e respiraterias. Entre capacidade anaerebica e remocao do acid°
lactic°, aquecimento fisico, limiar anaerebico e consumo de oxigenio em atletas trcinados e nao treinados, corn testes
de avaliagdo da aptidiio fisica e corn frequencia de treinamento. Entre capacidade aerebica e desenvolvimento fisico e
consumo de cafeina. Entre tempo de movimento e tempo de reacao, tempo de treino, idade, comprimento dos
membros e faixas no karate. Entre velocidade de corrida e de abordagcm no desempenho do salt° em distancia

AREA SOCIO-ANTROPOLOGICA:
Entre nivel sOcio-econOmico: com desempenho fisico, aptidao motora em crianyas, resposta a programas de

atividades desportivas, habilidade motora.

AREA PSICOLOGICA:
Entre ansiedade e desempenho no atletismo, no lance-livre no basquetebol e em priticas desportivas diversas.

Entre estnnura espaco-temporal com destreza em voleibol. Entre lateralidade e precisdo no chute; pratica mental e
aprendizagem em GRD; testes motores e prova de potencia; conhecimento, tempos de recordacao e de Pes-CR na

aquisigao de uma tarcfa motora; desporto e personalidade; imaginacao do movimento e treino mental; auto-conceito e
participacao cm atividade fisica;

AREA DE ADMINISTRACAO-GESTAO:
Entre administracdo peblica e desenvolvimento dos desportos;

Ainda na area pedagOgica, especificamente na sub-area de aprendizagem
verificamos uma pluralidade de proposicOes de relacOes entre variaveis. Assim
pretendeu-se relacionar aprendizagem corn: praticas mentais; com testes de
habilidade motora; corn niveis de aptidilo fisica, niveis de forca; corn capacidade
de concentracao, etc. Exemplo: Estudo de correlacdo entre forca de preensao de
maos e uma medida de inteligencia.

Ja na area biolOgica, as variaveis antropometricas como objetos de
relacäo ocorreram corn muita frequencia. Podemos observar clue elas surgem de
duas formas:

a) Como formas de caracterizac5o de populacOes e amostras. Ou seja,
surgem como sub-produtos de investigacOes cujos objetivos apontam
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para fins diversos. Sao exemplos pesquisas que comparam diferentes
tacnicas de treino corn nfveis de aptidao ffsica; capacidades
coordenativas e condicionais, etc., e que insercm descricOes de
variaveis antropometricas como idade, peso, porcentagem de gordura
sub-cutanea, perfil somatotipolOgico.

b) Como variaveis intervenientes das prâticas desportivas. Ou seja, atuam
como variaveis determinantes no desempenho de praticas ou
modalidades desportivas diversas. Neste caso, portanto, esses
contehlos delimitam os prOprios objetivos das investigacOes. Sao
exemplos: Estudos que propOem relacOes entre desempenho no alto
rendimento e antropometria; desempenho de arremessadores e massa
corporal magra.

Ainda na area biolOgica, é importante sublinhar a ocorrOncia de estudos
que sugerem relacOes entre variaveis diversas, todavia, delimitando claramente
seus objetivos as disciplinas de origem. Assim, por exemplo, ligados a sub-area
de medicina desportiva encontramos trabalhos que relacionam a atividade ffsica
corn imobilizacao muscular na cartilagem articular e em pa6.1metros morfolO-
gicos e funcionais; na sub-area de fisiologia: relacOes entre expressOes de forca
muscular e capacidades respiratOrias e circulatOrias, na sub-area de bioqufmica:
treino ffsico e gorduras sangufneas, magnesio e lactato.

Na area psicolOgica,os trabalhos de abordagem metodolOgica correla-
cional apresentam um perill uni forme. Basicamente limitam-se a selecionar
determinados construtos psicolOgicos e, atravós de resultados oriundos da
aplicacao e inventarios, comparam os nfveis de desempenho em sujeitos
submetidos ou nao a pratica de diversas atividades ffsicas. Por exemplo: relacOes
entre atividade ffsica e ansiedade; auto-conceito e personalidade.

Na area de administracao e gestao, encontramos apenas uma pesquisa
que relaciona indicadores da administracao pUblica corn o desenvolvimento dos
desportos cm determinab autarquia.

2°) Os estudos causais

Apresentamos no quadro 5 uma sintese dos contetidos abordados nos
estudos que prop6es relacOes causais entre variaveis. Pcla analise dente quadro
podemos verificar que pre,dominaram as areas biolOgica e do treino desportivo.

Na area pedagOgica, seus contaidos situam-se corn major frequencia na
sub-area da aprendizagem, mais especificamente, na disciplina de aprendizagem
motora.

Esta constatacao é procedente e se explica a medida que ha urn predo-
minio, principalmente para a realidade brasileira, das influacias da escola
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norte-americana, onde o dorninio das concepcks gnoseolOgicas pragmaticas sdo
evidentes l . Constitui exemplo desses estudos: A efetividade da utilizacao de
diferentes modelos de demonstracao na aprendizagem de uma destreza motora
fechada. Na area biolOgica, como ja salientamos no capitulo 5 quando
discorremos sobre os estudos causais, prevalecem os contetidos referentes as
sub-areas de fisiologia. Esses estudos, a partir da possibilidade mais ou menos
fidedigna de medir determinadas variaveis cardio-circulatOrias, respiratOrias e
bioquimicas, submetem atletas de diversas modalidades desportivas,
estudantes,sedentarios, cardiopatas isquOmicos, de diferentes faixas adrias e
ambos os sexos, a atividades fisicas diversificadas c descrevem seus mais nitidos
efeitos.,

E curios() verificar que, de certa forma, estes estudos se repctem
indmeras vezes, muito embora possam se apresentar corn aparencias distintas.

A analise do quadro 5 por exemplo, evidencia que em alguns casos
assumcm-sc determinadas estruturas fisiolOgicas e bioquimicas como variaveis
independentes e as prAticas desportivas como varidvel dependents.

Em outros casos, simplesmente sc invertem as variaveis.
Portanto, como ndo poderia deixar de ser, esses estudos constituem-se em

repeticOes de metodologias, dc conteddos, de hipOteses e de conclusks. Desta
maneira, a falta de originalidade, torna-os, frequentemente, incapazes de
proporcionarem avancos significativos ao conhecimento das areas disciplinares
a que esIno filiados.

Para alem dosses conteddos mais frequentes devcmos referir,ainda na
area biolOgica, a ocorrencia de relacaes causais entre atividades fisicas,
desportos e capacidades motoras condicionais corn variaveis antropometricas,
principalmente porcentagem de gordura, massa corporal magra, peso Osseo e
composicdo corporal. Exemplos: A influencia da composicao corporal sobrc a
produciio de potencia media no "Wingate"; Reflexos posturais na aquisicao de
dois "skills" motores.

Na area do treino desportivo ha dois temas que, selecionados como
variaveis independentes, ocorrem coin major frequencia. 0 primeiro refere-se
aos efeitos da aptidao fisica sobrc o desempenho tecnico em diversas
modalidades desportivas. Exemplos: A Influencia da aptidfio fisica na
performance em danca; Efeitos da aptiddo fisica na preparacdo de base para
ginastas.

0 segundo terra corresponde a uma delimitacdo do anterior.Sdo
selecionadas, entre as componentes da aptiddo fisica geral, algumas capacidades
fisicas especificas que se pretende, possam ser determinantes de uma melhor
performance em atividades desportivas diversas. Exemplo: A influencia do
treino de resistencia aerObica na corrida de velocidade.

Para alem desses contetidos mais frequentes, outros emergem como
fatores de preocupacao dos pesquisadores da area do treino desportivo. Sao
temas mais diretamente relacionados com o desenvolvimento de tecnicas
especificas no interior de realidades mais ou menos restritas. Por exemplo:
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Aproveitamento da condicäo de amortecimento dos saltos ap ps queda livre
como meio de melhorar a impulsão; Técnicas especificas de judo e seu efeito na
melhoria da flexibilidade em criancas judocas.

Na area psicolOgica as investigacOes causais sat) pouco frequentes. Seus
contetidos limitam-se a verificar as relacOes de causa e efeito entre a pratica de
atividades desportivas e niveis de desempenho expressos em inventarios sobre
determinados construtos psicolOgicos. Exemplos: A influëncia da ansiedade no
desempenho de atletas e treinadores; Niveis de auto-imagem em cardiopatas,
submetidos ou ndo a programas de treino desportivo.

QUADRO 5 —SINTESE POR AREA DISCIPLINAR DOS CONTEUDOS

ABORDADOS NOS ESTUDOS CAUSAIS

AREA PEDAGOGICA

Efeito do piano motor na aquisic5o, retencao e transferencia de uma destreza fechada. A progressäo
pedagOgica e o resultado da aprendizagem no ensino dos desportos. Teoria da Gestalt na aprendizagem no judo. A
influencia do dominio dos pre-requisitos na aprendizagem motora. Efeito do conhecimento do resultado na
aprendizagem de uma tarefa motora simples. Importiincia dos intervalos de tempo na recordaydo e pOs-CR na

aquisicäo de uma tarefa motora fechada.

AREA BIOLOGICA
Efeitos e diferentes formas de exercicios: no reflex() aquiliano, sobre parametros cardiovasculares,

'tespiratOrios bioquimicos, na adiposidade e perimetro toricico xifoideano, sobre a reserva miocardica o consumo
de oxigenio e a composicäo corporal em universitarios, sobre o condicionamento fisico, sobre as capacidades

condicionais e sobre as competicaes. Influencias da hipOxia hipox &mica sobre a coordenacao e na velocidade em
situacilo de as forco em altitude, da hiperventilacäo voluntiria sobre o tempo de corrida nos 800 m. Influencia dos

reflexos posturais na aquiliano de Bois "skills" motores, da massa adicional no desempenho do teste de obstkulo
hexagonal, da massa e composicao corporal sobre a producao de potencia media no Wingate e nas alteracks dos
grans de flex ibilidade. A fadiga muscular de membros superiores na estabilidade manual, do aquecimento ativo
sobre a flexibilidade e efeito de 2-etilamino-3 fenil-norcanfano e da cafeina no desempenho do atleta em
diferentes niveis de exercicios.

AREA DO TREINO DESPORTIVO
Efeito da aptidao fisica: no desempenho em danca, tenis, na preparacdo tecnica de base para ginastas, no

treino precoce, no treino pliometrico e isotOnico com sobre carpi. 0 treino de resistencia aerObica: na corrida de
velocidade continua versus intermitente, sobre a composicao corporal e aptidio fisica de universitirios. Efeitos de
diferentes formas de treinamento: nas capacidades condicionais em atletas de resistencia de longa duracäo,
velocistas e ginastas. 0 aproveitamento da condicao de amortecimento dos saltos apOs queda livre como meio de
melhorar a impulsao. Efeito do exercicio previo sobre as diferentes intensidades sobre a velocidade de reacio
simples. Biorritmo e treino desportivo. Efeito da idade sobre a performance de corredores de longa disthr*
Tecnicas especificas de judo e seu efeito na melhoria da flexibilidade em criancas.

AREA PSICOLOGICA
A influencia da ansiedade no desempenho de atletas e treinadores. 0 efeito de estresse na aquisicdo e

aplicacdo de hahilidades motoras. 0 trcinador de basquetebol: estrategias para a modificacdo comportamental.

3°) Estudos comparativos

A partir da sintese apresentada no quadro 6, podemos sublinhar os
contetidos mais frcquentemente pesquisados nos estudos comparativos por
abordagcm disciplinar.
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QUADRO 6 - SINTESE POR AREA DISCIPLINAR DOS CONTEUDOS
ABORDADOS NOS ESTUDOS COMPARATIVOS

AREA PEDAGOGICA
Analise comparativa entre o comportamento de professores de educacâo fisica em

contextos variados; de diversas especializacOes;entre professores,treinadores e estagiarios.
Entre diferentes formas de "feed-back" na aprendizagem de tecnicas desportivas. Entre aulas
de educacäo fisica corn carga macica e distribuida. Entre aprendizagem do Fosbury Flop e do
estilo Ilay pars salto em altura. Entre o papel ideal e real do professor de educacao fisica. Entre
a aprendizagem de alunos disciplinados e indisciplinados. A comparacao entre a utilizacao de
material diversificado na aprendizagem do voleihol e da natac5o. Entre a formacdo de
professores de educacio fisica dos ISEF's e das Escolas Superiores de Educacdo.

AREA BIOIAGICA
Andlise comparativa de estudos ecocardiograficos de atletas de diferentes modalidades

desportivas. Do consumo de oxiganio atraves de metodologias diretas e indiretas em esteira
rolante e ciclocrgOmetro. De telemetria de eletrocardiograma em corridas de 1500, 3000 e
5000 metros. Do tempo de reacdo visual-manual simples em praticantes de desporto. Da
composicäo corporal em universitarios de educacäo fisica, estudantes diumos e noturnos,
estudantes treinados e nä- 0 treinados, estudantes brasileiros e canadenses. Da potencia
anacrObica alatica em individuos treinados e nä° treinados. Da frequencia cardiaca em nove
protocolos de teste maxima Da forca de reacao no solo na pema de sustentacdo de jogadores
habilidosos c nao habilidosos durante o chute. Da creatinafosfoquinase (CPK) na saliva e no
soro de individuos treinados em futehol, atletismo e näo treinados suhmetidos ao teste de
Cooper. Estudo comparativo entre esforco continuo e intermitente nas adaptacoes bioquimicas.
Entre sexos, antropometria em relacão as posicOes de jogo de jovens handebolistas. Entre
caracteristicas antropometricas e consumo de oxigenio em mulhcres da terceira idade
praticantes e näo praticantes de atividades fisicas. Entre idade de menarca cm diferentes niveis
de basquetctrol. Entre performance de garotos dcsnutridos e näo desnutridos em determinado
teste fisico.

AREA DO TREINO DESPORTIVO
Estudo comparativo do desenvolvimento da capacidade acrObica em treino continuo e

intervalado. Dos indices de flexibilidade de colegiais obtidos atraves de exercicios em espaldar
sueco e a ma- 0s livres. Dos efeitos de dots programas de atividades fisicas sobre a aptidao
fisica geral em escolares. Dos efeitos de tres programas de salto em profundidade sobre o
resultado do salto vertical. Da aptidao fisica de universitarios de educacao fisica de cursos
notumos e diurnos. Da forca muscular entre ginastas, nadadores e ndo desportistas. Dos
valores de aptidao fisica na selecao brasileira de voleihol masculina adulta do ano de 1986, por
posicab de jogo atraves da estrategia "Z"CELAFICS. Da frequencia cardiaca em handebolistas
jovens em posicOes de defesa zona. Da anidise experimental da condicao fisica. Da
comparacao entre a intensidade do esforco de dois tipos de randori atraves do volume maxim°
de oxigenio.Do teste hexagonal corn corrida de 50 metros,"shutle run", 4-0 segundos e "high
box test". Da aptidao fisica de escolares de IIaguera e de Sao Caetano do Sul. Da aptidäo fisica
em atletas de taekwen-do masculino em dots diferentes niveis. Estudo da flexibilidade
dinimica, estAtica e mista ern universitarios do sexo masculino.

AREA SOCIO-ANTROPOLOGICA
Analise comparativa entre hahilidades motoras em criancas de 10 a 12 anos de diferentes

niveis sOcio-cconOmico. Entre atitude de idosos atraves de atividades fisicas em culturas
diferenciadas.

AREA PSICOI5GICA
Sensacao subjetiva de esforco em esportistas em diferentes grupos de idade em ambos os sexos.

AREA DE ADMINISTRACAO-GESTA0
Estudo comparativo entre o orcamento da cscola e a educacäo fisica.
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Na area pedagOgica, verificamos que os temas privilegiados dizem
respeito, com maior ocorrOncia, ao comportamento de professores em distintas
condicOes do atuacilo e de formacao. Por exemplo: A variabilidade dos
comportamentos de ensino do professor de educacao fisica em niveis de ensino
diferentes numa perspectiva pedagOgica.

Em seguida, encontramos os temas relacionados corn a comparacCies
entre diferentes tOcnicas de ensino entre si, ou em situacOes diversificadas.
Situam-se nessa categoria estudos sobre formas de "feed-back", cargas de
ensino corn frequOncia macica ou distribuida, etc. Exemplo: Os efeitos de tits
formas de distribuicao semanal da pratica desportiva sobre a aprendizagem do
basquetebol.

Em terceiro lugar, ocorrem estudos cujos objetivos delimitam a analise
comparativa entre o comportamento de alunos e suas relacOes com o
aproveitamento na aprendizagem de tarefas motoras nas aulas do educacito
fisica. Exemplo: Identificacäo de episOdios de indiscipline em aulas de educacao
fisica no ensino preparatOrio: Analise do comportamento de professores e
alunos.

Na area biolOgica ocorre a maior frequOncia de estudos comparativos.
Podemos refcrir sous conteitdos subdividindo-os a partir de duas inten-
cionalidades.

Na primeira surgem os conteados que comparam o comportamento de
variaveis morfolOgicas, fisiolOgicas c bioquimicas cm situaciies divcrsas.

Na segunda, estas mesmas variaveis silo comparadas a partir de
condicOes distintas tais como: de sexo, idade, cidade de procedOncia,
modalidade desportiva praticada, etc.

No primeiro bloco encontramos contaidos que analisam, por mcio de
ecocardiografia, eletrocardiografia, telemetria, ergometria, dinamometria,
expirometria, variaveis como a frequencia cardiaca, volume maxim° de
oxigOnio, capacidade expiratOria, forca, niveis de lactato, em esforcos continuos,
intervalados e intermitentes; em provas de fundo, de velocidade em ginastas e
em modalidades desportivas coletivas. Sao exemplos: Telemetria de ECG em
corrida de 1500, 3000 e 5000 metros; Comparacao do consumo de oxigOnio
atraves de metodologias de avaliacao direta e indireta em esteira rolante e pista.

No segundo bloco encontramos estudos que comparam o comportamento
da frequacia cardiaca, da forca, do volume maxim° de oxigOnio, do tempo de
reacao, etc, nas diferentes faixas etilrias,em ambos os sexos, em sujeitos de
diferentes cidades e paises de procedOncia, em individuos treinados e nao
treinados, nutridos e desnutridos. Exemplo: Avaliacito comparativa da
composicao corporal em universitArios de educacao fisica e em atletas de nivel
competitivo; Potôncia anaerObica alactica em individuos treinados e nao
treinados.

Na area do treino desportivo, os conteildos configuram dois blocos
claramente distintos. No primeiro efetuam-se as comparacOes entre niveis de
capacidades motoras desenvolvidas por programas diferenciados de treino.
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Exemplo: A influencia da atividade fisica aerObica continua versus intermitente

sobre a composicão corporal e a aptidao fisica de universitarios.

No segundo bloco, comparam-se os niveis de aptid5o fisica ou de

capacidades motoras especificas em varias modalidades desportivas, por posicao
de jogo nos desportos coletivos, entre diferentes testes de medir. Exemplo:
Comparacao dos valores de aptiddo fisica da selecao brasileira de voleibol
masculina adulta, do ano de 1986 por posi(ao de jogo atravcs da estrategia"Z"
CELAFICS.

Nas demais areas foi pouco significativa a ocorrôncia de trabalhos de
abordagem metodolOgica comparativa. Deste modo, podemos citar:

Na area sOcio-antropolOgica conteados referentes: a analises compa-
rativas entre habilidades motoras em criancas em ravers sOcio-econOmicos
diferenciados; e, atitude de idosos atraves de atividades fisicas em diferentes
culturas.

Na area psicolOgica analise da sensaca- o subjetiva de esforco em
diferentes idades em ambos os sexos.

E finalmente, na area de administracao-gestfio, estudo comparativo entre
o orcamento da escola e a educacdo fisica.

Todavia, ao procedermos a analise qualitativa dos contaidos desenvol-
vidos nesse conjunto de investigagOes cujo, design metodolOgico propOe
relacOcs entre variaveis ou fenOmenos nas diversas areas disciplinares 2, parece-
nos correto e procedente comentar, pelo menos, dois aspectos importantes e
intimamente relacionados.

0 primeiro aspecto diz respeito aos tipos de relacOes propostas nestes
estudos. Neste sentido, parece-nos adequado concluir que as proposicOes de
relacOes entre as diversas variaveis nascem de preocupacOes distantes das
necessidades intrinsecas as praticas desportivas. Por suposto,tais procedimentos,
adotando caracterfsticas de urn empirismo ativista, configuram-se em grande
medida em formas de saber pouco ou nada relevantes na Otica dos agentes
intervenientes nas praticas desportivas.

Clarificam-se assim, as intencOes de grande parte dos pesquisadores em
assumircm, a partir de procedimentos metodolOgicos quantitativos simples e
eficazes (indice de correlacdo, por exemplo), a procura de relacdo empirica entre
variaveis que, a priori, teoricamente nEto se justificam ou, pelo contrario, ja estilo
perfeitamente definidas.

Ao analisarmos essas estrategias de investigacdo, temos a sensacao que
os pesquisadores buscam o inedito ou o inusitado. Em outras palavras, arriscam
alcancar notoriedade na perspectiva de encontrarem argumentos capazes de
contester, atraves de alternativas empiricas expressas em linguagem matematica,
determinadas relacOes fortemente consolidadas ou impor relaVies entre variaveis
claramente independentes.

0 segundo aspecto a considerar em nossa analise refere-se ao desleixo no
tocante as exiOncias de pressupostos teOricos. Tais estudos, ate certo ponto
coerentes corn sua filiacao empirista e objetivista, apostam tudo nos dados.
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Jogam tudo na probabilidade de alcancar indices elevados de significancia
estatistica. 0 importante, portanto, silo os dados capazes de indicar urn resultado
qualquer, sobre o qual, sempre se podera construir uma explicacao.

JA referimos no capitulo anterior urn conjunto de criticas sobre tais
concepcOes de ciencia, portanto nao vamos repeti-las. Todavia é importante
sublinhar, quando argumentamos em relacao aos modelos exclusivamente
quantitativos, que mesmos os dados, nao obstante a sua pretendida neutralidade
axiolOgica, nao podem ser considerados como puros dados. Como,afirma
FERNANDES 3 , os dados na realidade silo "construidos " a medida que
implicam uma interpretacao por pane do sujeito conhecente.

Por suposto, tais investigacOes, da forma como silo desenvolvidas nas
ciOncias do desporto sem o adequado respaldo ou fundamentacao teOrica,
configuram-se em formas de producão de saber estruturados sobre uma
concepcao epistemolOgica limitada, e, por conseguinte, com grandes dificul-

dades de constituirem teorias consistentes sobre as praticas desportivas e o

desporto como expressão da cultura.

Grupo 2 — Analise dos contetidos das investigaciies cujos objetivos
propOem a descricao de variaveis e fenOmenos.

Concebemos como investigacOes de descricao dois tipos de estudos. a)
Estudos de cunho monografico, cuja principal caracteristica c dissertar sobre
determinada variavel ou fenOmeno. Neste grupo se incluem os estudos
descritivos, especulativos, de revisao, histOricos e participativos. b) Estudos
exploratOrios, cuja caracteristica é apresentar, a partir de analises estatfsticas
descritivas, o perfil de determinada realidade, todavia, sem propor interpretacOes
sobre os dados sugeridos.

1°) Estudos descritivos, de revistio, especulativos, histOricos e
participativos.

A partir do quadro 7, podemos identificar as principais caracteristicas da
producao cientifica dos trabalhos dissertativos.

Na area pedagOgica se evidenciam tits grupos de preocupacOes.

a) A descricao de metodologias e estratógias para o ensino de
modalidades desportivas diversas. Normalmente silo proposicOes de
modelos e procedimentos pedagOgicos visando o desenvolvimento
das aulas de educacao ffsica, da aprendizagem motora e da
aprendizagem de tacnicas desportivas especificas. Sao exemplos
trabalhos como: Salto em altura- Como aborda-lo no ensino
preparatOrio, Reflexilo-contributo para a abordagem do futebol na
escola.
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QUADRO 7 - SINTESE POR AREADISCIPLINAR DOS CONTEUDOS

ABORDADOS NOS ESTUDOS DESCRITIVOS,DE REVISAO,HISTORICO,

PARTICIPATIVO E ESPECULATIVO,

AREA PEDAGOGICA
Formas diferenciadas de ensino-aprendizagem em voleibol, andebol, basquete, futebol, ginistica desportiva,

ginistica ritmica desportiva,trampolim elastico, salto em altura, salto em comprimento. Transfefencia na aprendizagem
de gestos em: natayao, tenis, voleibol e ginistica.Pressupostos para a definicao de: competencia pedagOgica, de estilos
de ensino e curriculo, de fatores de sucesso pedagOgico, de formacao de professores de educacao fisica.Aprendizagem
atraves de "feed-back" pot- "video tape"; os caminhos da aprendizagem; aprendizagem corn deficientes; a disciplina na
classe de educayao fisica;a avaliayao em educayao fisica, a observayao como tarefa de ensino; comportamento de
alunos mais e menos dotados; preparayao do ano 1etivo.

AREA BIOLOGICA
Andlise biomecanica e/ou cinesiolOgica de gestos têcnicos desportivos em: tanis, judo, futebol, raguebi e natayao.

A bioenergetica em corrida prolongada e ginistica ritmica desponiva. Controle da dopagem. Aspectos biolOgicos da
competicao para jovens e da fisiologia do desporto. LesOes na patinagem artistica. AlteracZes morfolOgicas cardiacas
corn a pritica de atividades fisicas. Dados auxolOgicos e bio-sociais na prognose do rendimento do atleta adolescente.
Exercicio muscular fatores bioquimicos e hormonais. Prevencao de lesao no desporto. Suplementos medicos na
alimentacao de atletas e de escolares. A mulher o parto e a idade de menarca.

AREA DO TREINO DESPORTIVO
Programa de treino para: sedentirios e coronariopatas e em modalidades desportivas como judo, ginistica ritmica

desportiva, ginastica desportiva, remo, voleibol, futebol, basquetebol, corrida de orientayao, de fundo, de meio fundo e
de velocidade, salto em comprimento, corfebol, raguehi. Metodologia e estrutura do treino para o desenvolvimento da
flexibilidadeforya, resistencia e velocidade. Identificayao do talent() desportivo no salto triplo e a promoyao de
talentos na ex RDA. Reflexaes sobre: o goleiro de andebol como primeiro atacante,o treino em circuito, a
desacelerayao nos 100 metros Taws, a recuperayao do atleta, os desportos de combate e nauticos, o papel do treinador,
a formacao do jovem desportista, a pada da capacidade fisica no juventude portuguesa, treino desportivo precoce e
treino desportivo como area de formacao e investigayao.

AREA SOCIO-ANTROPOLOGICA
Das relacOes entre a imigracao alema e a introduyäo do punhobol no Rio Grande do Sul. A histOria do controle

do corpo, da danca, do associativismo em Portugal, da disciplina do corpo no seculo XIX e a estrutura politica,do
vintismo e os principios para uma educayao dos novos tempos, do jogo ao desporto, do jogo desportivo e do desporto
em Portugal, das raizes da educayao fisica no Brasil, da capoeira, do jogo de galo na Beira da Serra, da animacio
desportiva nas grandes cidades. A educayao fisica o mercado de trabalho e perspectivas profissionais. A educacao
fisica o desporto e sua abordagem sociologica, politica, antropolegica e histerica. A mulher no desporto. Juventude e
violencia no desporto. A sociedade escola e seus grupos.

AREA PSICOLOGICA
Lideranya desportiva, andlise estrutural do movimento e estrategias para o desenvolvimento das capacidades

motores. Fsquemas mentais e motores. 0 "faint- psi" no treino desportivo. Atenyao e concentracao. Treino desportivo
no desenvolvimento da personalidade. 0 treino do treinador e o treinador e a psicologia. Influencia familiar e a
motivayio de jovens para o desporto.

AREA DE ADNIINISTRACAO-GESTA0
Plano para o desenvolvimento de diretrizes para a formacao de desponistas. A importancia econOmica do

desporto. Gênese, organizacao e o processo de legislacao autdrquica. Do clube desportivo, da escola, dos municipios e
dos parques de lazer como agentes do desporto para todos, sua importancia, funcao e organizacao. Orcamento na
escola e na educayao fisica. Contributo da arhitragem no desenvolvimento desportivo. Instalayaes desportivas na
escola.

AREA FILOSOFICA
0 espirito desportivo c a formacao do praticante. Por urn conccito de desporto. Para uma teoria e metodologia da

educayao fisica. Louis Althusser uma cotta maneira de ler o desporto. Para uma epistemologia da motricidadc humana.
Educayao fisica a concepcao filosOfica da corporeidade. Educayao fisica e a teoria da educayao fisica no Brasil.
Tendencias e perspectivas da aprendizagem motora. Perspectives das ciencias do desporto.
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A descried() de tecnologias de ensino. Sdo investigaeOes que dis-
correm, a partir de um enfoque têcnico-cientifico, sobre
procedimentos metodolOgicos especificos. Normalmente sdo
trabalhos cujas conclusôes tem abrangència limitada a prOpria
especificidade do tema proposto. Por exemplo: A eficacia da
transferôncia do servico estilo tônis para o nivel de desempenho do
servico estilo ibis no voleibol; Analise do "feed-back" pedagOgico
por "video-tape" na reacao dos alunos.

A descricdo e analise de teorias pedagOgicas. Sao dissertacOes de
cunho especulativo que, adotando como referCncias pressupostos da
antropologia-filosOfica, tratam de questOes de cunho axiolOgico
configurando-se, frequentemente, em proposicOes normativas sobre
valores, atitudes, habilidades e conduta humana. Exemplos:
Pressupostos para a definicao de competOncia pedagOgica; Os fatores
de sucesso pedagOgico.

Na area biolOgica, podemos reunir os varios contelidos abordados em
dois grupos principais.

Os trabalhos empiricos que desenvolvem descricOes c interpretacOes
de fenOmenos. Sao as investigacOes que delimitam o perfil antropo-
mOtrico em desportistas, levam a cabo analises biomecdnicas e
cinesiolOgicas de gestos desportivos, caracterizam as express -6es do
esforco fisico e as lesOes caracteristicas das modalidades desportivas.

Sao trabalhos cujos objetivos estao limitados ao espaco de determinadas
sub-areas disciplinares. Por exemplo: Avaliacao do estresse dos pilotos de
automobilismo atraves de eletrocardiografia dinamica e de esforco; Analise
biomecanica da ginga na capoeira.

Os trabalhos de revisdo de literatura que discorrem, normalmente,
sobre os principios, os efeitos, as vantagens e desvantagens dos
programas de atividades fisicas sobre variaveis fisiolOgicas,
morfolOgicas, bioquimicas c hormonais.

Estes escudos de revisdo, quando comparados corn os de base empirica,
tratam os conteados de forma mais abrangente. Todavia, se por urn lado, isto
pode representar alguma vantagem te,Orica no sentido de uma compreensao mais
global dos fenOmenos, por outro lado, se constitui em desvantagem, a medida
que se ye dificultada sua aplicacdo no espaco concreto e real dos intervenientes
das praticas desportivas.
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Sao exemplos desses estudos: Aspectos biolOgicos da competic5o para

jovens: Suplemento medico na alimentac5o do atleta.

As investigacks da area do treino desportivo, pesem embora as

especificidades dos scus contetidos, podem ser reunidas e analisadas a partir dos
tres grupos expressos anteriormente para a descricrto da area pedagOgica.

Deste modo mutatis mutandis encontramos:

no primeiro grupo, investigacks cujo objetivo é descrever e propor
metodologias e programas de treino que abrangem um largo espectro
de objetivos. Da aptidao fisica de coronariopatas, diabeticos,
asmdticos e sedentarios ate o alto rendimento nas mais diversas moda-
lidades desportivas, bem como para o treino das diferentes capa-
cidades fisicas e motoras. Podemos referir como exemplos: Metodo-
logia e estruturacao do treino para o desenvolvimento da flexibilidade;
Trcino desportivo em natacao; Combinacao ofensiva no andebol;
Programa de condicionamento fisico para cardiopatas isquemicos.

0 segundo grupo e formado pelas investigacOes que descrevem
aspectos parciais e especificos predominantemente de cunho tOcnico-
cientifico. Sao abordagens limitadas, a priori, por um forte controle
empiric° de possiveis variaveis intervenientes.Exemplos: Estudo da
desaceleracao nos 100 metros rasos; Reflexiies sobre o golciro de
andebol como primeiro atacante; Determinacao do intervalo de
descanso do "intervalltraining" para ciclistas treinados.

c) No terceiro grupo os estudos de earater especulativo. Sao dissertacOes
sobre aspectos gerais, sac) reflex -6es sobre questOes ligadas a promocao
de talentos desportivos, sobre o treino desportivo como area de formacao
e investigacao, sobre o treino desportivo como disciplina das ciencias do
desporto etc. Excmplos: Bases para a estruturacao de um model° de
deteccao de talentos desportivos em Portugal; Formacao e alto rendi-
mento desportivo.

Na area sOcio-antropolOgica, onde as abordagens metodolOgicas
dominantes sao as de revisao e especulativas, os contetidos podem ser agrupados
basicamente a partir de Bois enfoques. 0 histbrico e o critico-sociolOgico.

No enfoque histbrico, largamente predominante, investigam-se a
genesc, a evolucao e o atual estagio das varias modalidades despor-
tivas, do desporto em geral, da educacao fisica, da danca, das praticas
disciplinares sobre o corpo. Exemplo: Das relac -Oes entre a imigracao
alema e a introducao do punhobol no Rio Grande do Sul; Raizes
histOricas da educacao fisica no Brasil; Do vintismo e os principios
para uma educacao (fisica) no sOculo XX.

No enfoque critico-sociolOgico, atraves de analises especulativas
levantam-se reflexOes sobre a educacao fisica, o desporto e o mercado
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de trabalho, o desporto enquanto objeto de apropriacâo politico-
ideolOgica, o desporto como aparelho ideolOgico da sociedade
capitalista. Exemplo: A crianca que pratica esporte respeita as regras
do jogo ...capitalista; Esporte para todos, urn discurso ideolOgico;
A (des)caracterizacao profissional-filosOfica da educacdo ffsica.

Na area psicolOgica, pese embora a pequena frequencia de trabalhos
analisados, seus conteados podem ser distribufdos a partir de dois enfoques.

0 primeiro engloba as dissertacOes de carater geral. Constituem-se em
estudos de revisAo e sua tematica, normalmente, advem de categorias

ou constructos da psicologia geral que sdo aplicadas a area da

educacrio fisica e das praticas desportivas. Exemplos: A lideranca

desportiva; 0 "fator psi" no treino desportivo; o treinador e a

psicologia.

0 segundo enfoque é de carater especifico. Sao investigacôes

empiricas, que, atravós de inventarios e observacks, sugerem perfis

psicolOgicos dos intervenientes nas diversas praticas desportivas.

Exemplos: Treino desportivo e desenvolvimento da personalidade; A

atencrio e concentracdo, 0 perfil tOcnico e caracterial do jovem arbitro.

Na area de administracão-gesrao os conteados correspondem, na maioria

das vezes, a descricOes de fenOmenos fatuais. Os quais, muitas vezes como
produto de abordagens metodolOgicas participativas, constituem-se em subsidios
relevantes para o planejamento e implantacao de procedimentos administrativos
relacionadas ao desporto4 , de grande valia para as populacties envolvidas. Sao
exemplos dosses estudos: Ambiente para o esporte de lazer na escola: Uma
investigacao sobre o planejamento de um modelo com a participacdo dos futuros
usuarios, numa escola de Ijuf-RS., Parques de lazer e de esporte para todos. Uma
investigacilo cientffica sobre o planejamento de um novo modelo na cidade de
Santa Maria-RS,

Ainda na area de administracao-gestão, ocorrem trabalhos cujos
conteados sao abordados a partir de revisOes bibliograficas. Sao estudos de
Ambito mais especulativo, com enfoques mais globais, mas que, no entanto,
perdem em profundidade e rigor no que tange ao aproveitamento de seus
resultados. Exemplo: A importancia econOmica do desporto; 0 desporto na
escola e no clube: Possibilidade de uma cooperacdo; As areas organizacionais
do processo desportivo.

Na area filosOfica, as abordagens de conteado s ad° variadas. Sao especu-
lacbes que tratam de problemas relacionados corn epistemologia da ciencia, com
teorias sobre educacdo ffsica e desporto, com a aplicacdo, muitas vezes,
mecanica, de modelos filosOficos na leitura das atividades ffsicas e desportivas.
Exemplos:Louis Althusser- uma certa maneira de 1cr o desporto; Por urn
conceito de desporto; Educacrio ffsica uma filosofia da corporeidade.
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2°) Estudos exploratOrios

A partir do quadro 8, onde apresentamos a sintese dos contetidos
abordados nos estudos exploratOrios por area disciplinar, podemos sublinhar os
seguintes aspectos gerais:

Na area pedagOgica delimitam-se perfis corn o intuito de caracterizar
principalmente duas realidades. A primeira corresponds a educacao fisica
escolar como disciplina formal. A segunda refere-sea atuac .ao de professores de
educaciio fisica, seja a nivel de comportamentos pessoais ou de competencia
pedagOgico-didatica.

Na area biolOgica ocorre a maior frequencia de estudos exploratOrios. No
capitulo 5 e 6 desta dissertacdo tecemos comentarios sobre os motivos que
consideramos como as principals causas deste fenOmeno, e tambOm nos
referimos a predominiincia das sub-area de antropometria e fisiologia bem
como, as precarias exigencias de rigor lOgico e metodolOgico em grande
nameros das publicacOes.

QUADRO 8 — SINTESE POR AREA DISCIPLINAR DOS CONTEUDOS
ABORDADOS NOS ESTCDOS EXPLORATORIOS.

AREA PEDAGOGICA
Caracterizacao da educacao fisica na escola elementar, no jardim de infancia. Atuacao dos professores de

educacao fisica nos altimos anos escolares, em escolas de 1' e 	 graus. Andlise do ensino de professores, estagiarios,
estudantes, treinadores. A observacao como tarefa de ensino. Evolucao dos padrocs fundamentais do movimento de
arremessar e correr em pessoas portadoras de deficiencia mental.

AREA BIOLOGICA
Determinacao antropometrica, perfil morfolOgico e somatotipolOgico em atletas de basquetebol, andebol, remo,

capoeira, futebol de salao, natacao, futebol, atletismo, ginastica; em diversas categories, faixas etarias, por proced&icia
(cidade ou pals de origem); em criancas, escolares, universitarios, adultos de terceira idade. Perfil ecocardiogrifico e o
comportamento de parametros respiratOrios, circulatdrios e bioquimicos durante o esforyo e repouso em atletas de
diferentes modalidades desportivas. Determinacao da menarca em desportistas brasileiras. Lesaas tipicas em voleibol e
r2begui. Controle da dopagem.

AREA DO TREINO DESPORTIVO
0 perfil da capacidades condicionais e coordenativas em capoeiristas, ginastas, escolares, universitarios, adultos

submetidos a programers de atividades fisicas. Descricao da precisao do saque an tenistas e a hahilidade desportiva em
basquetebolistas. Caracteristicas do esforyo em ciclismo, basquetebol, futebol, voleibol, corridas de fundo, ginastica
ritmica desportiva e em arbitros de andebol. Perfil da aptidao fisica em atletas de varias modalidades desponivas, em
estudantes universitarios. Descricao dos aspectos têcnicos e titicos do VIII Campeonato Mundial de Voleibol e do
Campeonato Sul-Americano de andebol. Ginastica ritmica desportiva: Grupos de elementos de movimento livres nos
exercicios com aparelhos.

AREA SOCIO-ANTROPOLOGICA
Perspa:tiva profissional do professor de educacao fisica. Desempenho motor de criancas de 7 a 11 anos de area

sOcio-economicamente privilegiada do Rio de Janeiro. 0 diagnOstico do desporto para todos segundo profissionais da
educacao fisica, e em comunidades e escolas.

AREA PSICOLOGICA
Comportamento dos utilizadores de circuit° de manutencdo. Percept* subjetiva de esforco em maratonistas.

AREA ADMINISTRACAO-GESTA0
A atuacao dos clubes na Otica administrativa no desporto para todos.

AREA FILOSOFICA
Tendencias das pesquisas em educacao fisica e aprendizagem motora
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Na area biolOgica predominam os conteirdos cujos objetivos Sao os de
determinar perfis antropomatricos, morfolOgicos, somatotipolOgicos, em atletas
das mais variadas modalidades desportivas. Exemplos: Estudo cincantropo-
matrico do andebolista senior da P divisao nacional; Estudo morfolOgico do
jogador de raguebi em diferentes idades.

Contehlos relacionados aos parametros fisiolOgicos compOem outra
tendência dos estudos exploratOrios na area biolOgica. Nesta perspectiva sac)
esbocados perfis sobre variaveis cardiolOgicas, respiratOrias, circulatOrias e
bioquimicas. Exemplos: Estudo do comportamento da frequ'encia cardiaca por
telemetria do ECG em aulas de educacao fisica em alunos do ciclo preparatOrio;
Determinacao dos padrOes de normalidade dos intervalos sistOlicos em atletas.

Todavia, para alem dessa duas tendëncias mais significativas em ruimero
de publicacOes na area biolOgica, ha outros conteados a serem considerados. Sao
exemplos os estudos na sub-area de medicina desportiva que apresentam
quadros de referOncia sobre as lesOes tipicas em alguns desportos como voleibol,
futebol e raguebi; estudos que apresentam dados sobre o controle do "doping"
em competicOes intern.acionais e estudos que determinam as idades m&lias de
menarca em atletas.

Na area do treino desportivo, encontramos uma importantc linha de
investigacao que se refere a descricao dos niveis de prestacao exigidos em
diversas modalidades desportivas. Sao estudos sobre o voleibol, o futebol o
ciclismo, o basquetebol, corridas de (undo, ginastica ritmica desportiva e em
arbitros de andebol.

0 perfil das capacidades motoras condicionais, como capacidade
acrObica e anacrObica, forca, potOncia, flexibilidade, tempo de regd. () e
velocidade, a partir de escolares, adultos treinados e atletas de modalidades
desportivas diversificadas, constituem a tendacia de investigacao predominante
na area do treino desportivo. Todavia sao investigacOes que se repetem
constantemente e muitas delas,portanto, ja nao sugerem qualquer contributo ao
acervo de conhecimentos cientificos da area do treino desportivo.

Em relacao aos aspectos tOcnicos e taticos das praticas desportivas
algumas investigacOes descrevem detalhes da evolucao desses elementos a partir
de competicOes internacionais, tais como o Campeonato Mundial de Voleibol e
o Campeonato Sul-Americano de andebol.

Com menor frequOncia ocorrem trabalhos corn contetidos especifica-
mente ligados a determinadas tOcnicas desportivas. Sdo exemplos: A descried()
da precisdo do saquc em tenistas, a habilidade desportiva em basquetebolistas e
a descricao dos grupos de elementos de movimentos livres nos exeracios corn
aparôlhos em ginastica ritmica desportiva.

Nas demais areas disciplinares a ocorrência de investigaeOes explora-
tOrias é pouco significativa. Podemos citar na area sOcio-antropolOgica conteados
como: Perspectiva profissional dos professores de educaedo fisica, desempenho
motor de crianeas de area sOcio-economicamente privilegiada; e diagnOsticos
sobre as atividades de desporto para todos em comunidades e escolas.
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Na area psicolOgica ha contetidos sobre o comportamento dos
utilizadores de circuito de manutencao e percepcao subjetiva de esforco em
maratonistas.

Na area de administracao-gestao, detectamos estudo exploratOrio sobre a
atuacao dos clubes na Otica do desporto para todos.

Finalmente, na area filosOfica, alguns trabalhos no ambito da teoria da
ciOncia que tratam as tendencias das pesquisas em educacao ffsica c em
aprendizagem motora.

Em sintese, a analise dos conteados dos trabalhos cujos objetivos se
referem a descricao de variaveis e fenOmenos diversos, nos permite situa-los em
doffs grupos claramente di ferenciados.

0 primeiro grupo c constituido pelos trabalhos corn base empfrica. Sao as
investigacOes de abordagem metodolOgica descritiva c exploratOria. Confi-
guram-se em trabalhos que a partir da apresentacao dos dados (para o caso dos
estudos exploratOrios) e de suas interpretacOes (para os estudos descritivos)
desenvolvem conjeturas e propOem questOes passfveis de verificacao, e por
conseguinte, de confirmacao ou refutacao de suas proposicOes.

Como ja expressamos, no capftulo anterior, muitos desses estudos nao
passam de simples apresentacao de dados sobre uma determinada realidade. Nao
obstante, outros Lantos tern prestado uma efetiva colaboracao para a adequada
compreensao de muitos aspectos relevantes no ambito das ciOncias aplicadas ao
desporto. Sao trabalhos que fazem interagir, corn o necessario rigor
metodolOgico, as concepcOes teOricas corn observacOes empfricas.

0 segundo grupo é constitufdo por descricOes de cunho Mosaic() (sao os
trabalhos de revisao e principalmente os especulativos). Sao trabalhos que a
partir de consulta bibliografica, normalmente sem o adequado cuidado quanto ao
rigor lOgico e metodolOgico, propOem reflex -6es que dificilmente se consubs-
tanciam em formas de saber passfveis de fazer avancar teorias adequadas
compreensao dos maltiplos significados inerentes as praticas desportivas.

Muito desses trabalhos, na medida em que nao dao a devida atencao aos
procedimentos lOgicos formais, tornam-se internamente contraditOrios e
inconsistentes.

Para alOm disso, geralmente tais ensaios configuram-se em discursos de
cunho ideolOgico onde seus autores assumem a pretensao de impingir
determinadas concepcOes pessoais ou corporativistas como verdade incomes-
tavel, atraves de um texto elaborado corn base num conjunto de citacOes, muitas
vezes parcialmente selecionadas. Nao obstante, 6 curioso salientar que muitos
adeptos desses modelos discursivos consideram-se como portadores de
procedimentos metodolOgicos fenomenolOgicos ou dialeticos. Normalmente
constituem-se em calicos ferrenhos de estudos de bases empfricas corn meto-
dologias quantitativas, que denominam, indevidamente, de modelos positivistas.

Todavia,quando analisamos seus procedimentos dialeticos ou fenome-
nolOgicos 5 , dificilmente poderemos ver algo para alern de uma prâtica
discursivo-racional de concepcao intelectualista e subjetivista que se expressa
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mais como ret6rica ideolOgica do que como conhecimento cientifico. Sao
trabalhos que em grande medida, como afirmamos em outra publicacao6,
representam discursos ideolOgicos transcritos na linguagem da ciencia.

Nao bastassem essas carencias de estruturas logics, metodolOgica e
teOrica nesses ensaios, ainda, outro Mice se manifesta. Qual seja, a de uma
producao intelectual que pouco tem a ver corn a realidade dos intervenientes do
desporto. Sao formas de saber oriundas de urn desporto idealizado, ou seja, de
um desporto ndo praticado.

Todavia, é importante ressaltar que tal produeao de saber acaba por se
constituir num conhecimento abstrato sobre urn desporto idealizado que gera
outros discursos abstratos. Portanto, acabam por proporcionar, no interior da
comunidade cientifica, uma producao intelectual que se alimenta de si prOpria (é
autofagica) e, como tal, desenvolve-se cada vez mais distante do desporto concreto.

Grupo 3 — Amilise dos conteUdos das investigaciies cujos objetivos
propnem a validacilo de testes e instrumentos de medir.

Os estudos cujos conteirdos objetivam a proposicao de testes e instrumentos
de medir (quadro 9), embora sejam relativamente pouco frequentes, tornam-se
relevantes na medida em que sao capazes de proporcionar as praticas da cduca-
eao fisica e dos desportos tecnicas e procedimentos fidedignos e validos de avaliacao.

Na area pedagOgica, como se pode verificar,os contaidos recaem corn
maior frequencia na sub-areas de avaliacao do ensino da educacao fisica e das
modal idades desportivas.

Sao conteridos que tratam da validacdo de instrumentos ja consagrados
em outras realidades para situacOes especificas. Exemplo: Analise do teste de
Bruininks-Oseretsky como instrumento de avaliacao de proficiencia motora de
crianeas corn sindrome de Dawn.

Outros estudos procuram validar tecnologias no processo de avaliacao,
por exemplo: Utifizzled° do video-tape nos modelos Gama Filho de estagio
supervisionado como fator de "feed-back".

E, por ultimo, na area pedagOgica surgem as preocupaeOes em validar
instrumentos de medidas originais. Sao protocolos sugeridos corn o intuit() de
validar procedimentos de avaliaedo pedagOgica e criterios de avaliacao em
pianos de ensino da educaedo fisica. Exemplo: 0 metodo de avaliar uma cortada
em voleibol.

Na area biolOgica os estudos de validacao abordam principalmente
conteridos de biomedmica, fisiologia e antropometria.

Em biomecanica ocorrcm formulacOes e validaVies de modelos para
medir padroes motores da impulsao e modelos de descried() de técnicas
desportivas. Exemplo: Biomccanica do comportamento humano -Formulacao e
validade de urn modelo numerico aplicado aos padrOes motores da impulsao
dinamica unilateral.
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QUADRO 9 — SiNTESE POR AREA DISCIPLINAR DOS CONTEUDOS
ABORDADOS NOS ESTUDOS DE VALIDA00.

AREA PEDAGOGICA
Validacio de instrumentos de medir variahilidade de pritica e a produck de novos movimentos- Urn teste

a teoria de esquema. Aplicacäo do teste de Russel-Lange na organizacäo de um trabalho diversificado em
educacao fisica. Validacao de criterios de avaliacao em educacao fisica. Utilizacäo do "video tape" em
determinados modelos de estagio supervisionado como fator de "feed-back". Apresentacao de instrumentos de
avaliacio pedagOgica terapeutica. Analise do teste de Bruininks-Oseretsky como instrumento de avaliacao de
proficiencia motora.

AREA BIOLOGICA
Validacito de urn modelo numeric° aplicado aos padroes motores da impulsäo dinimica unilateral.

Validaclo de modelos biomecinicos na analise de gestos e tecnicas desportivas. Instrumentos de determinacao
de tempo de maga°. Validade do teste STS (systolic tension time) em pre- pUberes apps esforco como crit&io
de avaliacao da capacidade fisica. Validade da fotogrametria como instrumento para a antropometria.
Estimativa de performance em arremessadores de peso baseado na massa corporal magra. Uso de dados de peso
e altura na avaliacao do estado nutricional de criancas.

AREA DO TREINO DESPORTIVO
Construcao de testes de coordenacilo ritmica. Bateria de testes de aptidiio fisica. Estratagema para

comparacao de performance em nadadores de diferentes especialidades. Validacao de metodos para avaliar a
cortada em voleibol, o desempenho em judocas, em ginistica ritmica desportiva, a precisiio do saque no estilo
"flat" em tenistas de l a a 5a classes. Ariake da capacidade ritmica, proposicao e validacäo de uma hateria de
testes aplicados a fatores de transicao, sincronizacao e reproducao. Avaliacao da potencia anaerObica e
cicloergometrica de frenagem aerea- A proposicao de um teste de 20 segundos. Teste de corrida continua de
mUltiplas etapas para predizer capacidade acrObica. Proposicao e validaciio de testes de flexibilidade.

AREA SOCIO-ANTROPOLOG ICA
Objetividade e reprodutividade do teste sociometrico aplicado em equipes desportivas.

AREA PSICOIAGICA
Validacio de metodo simples para avaliacao psicolOgica na area da educacao fisica e desportos.

A REA DE ADMINISTRA CA O-GESTA0
Desenvolvimento de urn sistema computadorizado para saltos verticais consecutivos.

Em fisiologia, silo validacOes de testes de parametros cardiovasculares e
circulatOrios corn o intuit() de predizer performance das capacidades fisicas.
Exemplo: Validade do teste STT (Systolic tension time) em criancas pre-
pubertal-las: fidedignidade e objetividade da pressao arterial sistOlica apOs
esforco moderado como criterio de avaliacao da capacidade fisica.

Os conteddos de antropometria pretendem validar instrumentos de
medidas morfolOgicas ou como forma de predizer a capacidade de desempenho
desportivo ou condicties nutricionais. No primeiro caso temos como exemplo:
Estimativa da performance de urn arremessador de peso baseado em sua massa
corporal magra. No segundo caso, 0 use de dados de peso e altura na avaliacao
do estado nutricional de criancas corn menos de 10 anos de idade.

Na area do treino desportivo ocorrem corn major frequencia trabalhos
cujos conteddos pretendem validar instrumentos capazes de medir e predizer
niveis de rendimento motor em capacidades condicionais e coordenativas.

Tais estudos abordam principalmente a validacâo de testes de aptidao
fisica, de capacidades motoras especificas, como resistencia e potencia aerObica
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e anaerObica, forca e flexibilidade; e de desempenho técnico em modalidades
desportivas como voleibol, tënis, ginastica riunica desportiva e judo.

No primeiro caso constitui exemplo: Avaliacao da potOncia anaerObica e
ciclocrgornatrica de frenagem aórea: Um teste de 20 segundos. No segundo
caso: Avaliacao diagnOstica de precisao do saque no estilo "flat" em tenistas de
P a 5' classes.

Nas demais areas disciplinares, a ocorrOncia de trabalhos corn contetidos
voltados para a validacao de instrumentos de medir é muito pequena.Pudemos
identificar um trabalho na area sOcio-antropolOgica sobre a objetividade e
reprodutividade do teste sociomOtrico. Na area psicolOgica: Metodo simples para
a avaliacao psicolOgica na area da educacao fisica e desportos. E na area de
administracao-gestao: Dcsenvolvimento de urn sistema computadorizado para
saltos verticals consecutivos.

A analise global dos trabalhos de validacao quando a sua bordagem de
contetido,em nosso entendimento, revela duas preocupacOes principais.

A primeira, se expressa nos procedimentos de revalidacao de testes e
instrumentos de medida e avaliacao quando se pretende transferi-los de uma
realidade para outra. Sao protocolos, muitos deles, consagrados em seu pals de
origem que sao transplantados para outras regiOes e, por suposto, sao subme-
tidos a processos de validacao.

Tais procedimentos repetem-se para analises de capacidades motoras, de
eficiOncia tacnica ern desportos variados, em aprendizagem e desenvolvimento
motor e para analises de ensino.

Todavia, nestes processos de validac5o, repetidamente detectam-se as
limitacCies inerentes a urn reducionismo ao quantitativo. Ou seja, todo o procedi-
mento de validacao c efetivado corn base exclusiva ern critórios matematicos.

Sendo assim, quando se determinam, por exemplo, niveis de objetividade
e reprodutividade exclusivamente adotando modelos estatisticos (por mOdias e
medidas de dispersao), nab sac) consideradas provaveis distorcOes na prOpria
concepcao teOrica e nos objetivos dos protocolos.

Vejamos um exemplo. Repetidamente pudemos observar tentativas de
adaptacao das tabelas de avaliacao de volume maxim() de oxigônio do teste dos
12 minutos para populacOes de diferentes regiOes geograficas. Tais estudos, em
grande medida, sao realizados a partir de uma amostragem sobre a qual se aplica
o referido teste, determinando-se, assim, mOdias e desvios padrao (em alguns casos
usam-se os escores "z" ou "t"), que vao projetar os novos indices de avaliacao.

Entretanto, ao adotarem exclusivamente modelos matematicos, os autores
desses estudos nao percebem que os niveis de aptidao fisica definidos por
Cooper referem-se ou correlacionam-se a niveis de satide, e que, ao altera-los
apenas por criterios estatisticos, podem estar subestimando valores que sao
considerados teoricamente como adequados a nivel internacional para avaliacao
da capacidade cardiovascular.

0 que pretendemos evidenciar é a necessidadc dos estudos de validacao
considerarem, antes de mais nada, os pressupostos teOricos implicitos nos
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diversos protocolos de medida e avaliacao e somente a partir desses procedi-
mentos qualitativos, se for o caso, lancar maos as tecnicas estatisticas.

A segunda preocupacao geral que se expressa nos trabalhos de validacao
no que Lange aos sews conteados, é a proposicäo de instrumentos originals ou
inéditos de medida e avaliacao.

Nestes casos, que ocorrem nas diversas areas disciplinares, os procedi-
mentos usuais de validac5o consistem em: a) aplicar um protocolo ja consa-
grado; b) aplicar o protocolo que se pretende propor; c) determinar indices de
correlacao entre «a» e «b», d) considerar valid° o protocolo proposto, caso
sejam atingidos niveis estatisticamente significativos de correlac5o.

Todavia, esses instrumentos de medida e avaliac5o, antes de serem
submetidos a validacao por procedimentos matematicos, comumente s5o
construidos a partir de etapas precedentes onde interagem pressupostos teOricos
corn observacOes empiricas.

Silo professores, treinadores, psicOlogos, pedagogos, etc., que tendo uma
adequada compreens5o dos fenOmenos que querem medir ou avaliar, detectam
variaveis, categorias e contaidos que silo organizados em forma de inventarios,
entrevistas estruturadas c testes de medir.

Posteriormente, esses instrumentos siio submetidos a analise de contaido,
processo geralmente levado a efeito por especialistas da area disciplinar, e, so
entao, s5o testados por procedimentos estatisticos para a determinacao de sua
fidedignidade e objetividade.

Em sintese, conforme afirmamos no capital° anterior, os estudos de
validac5o, cujos conteridos abrangem largo espectro de modalidades desportivas,
de programas de treino, de avaliacao pedagOgica, sociolOgica, psicolOgica,
biolOgica, silo de grande releviincia para o progresso dos conhecimentos cienti-
ficos sobre o desporto e suas praticas multivariadas.

Nao obstante, devemos reconhecer que ao se limitarem, como ocorre corn
frequencia, aos modelos exciusivamente matematicos, perdem consistencia
teOrica e acabam por se transformar em simples instrumentos de sondagem para
estudos que pouco podem acrescentar de relevante ao referencia] teOrico das
ciencias do desporto.

7.2 — 0 PERFIL POR ABORDAGEM DE CON I	 EI1DO DAS CIENCIAS DO
DESPORTO

Ao analisarmos os conteridos que sao tratados corn maior frequencia nas
ciencias do desporto claramente percebcmos que,embora usem em seu discurso
a referencia ao desporto, se desenvolvem, predominantemente, distantes dos
locals e dos interesses dos intervenientes nas präticas desportivas.

As abordagens de conteado corroboram plenamente as inferencias dos
capitulos anteriores. Eles estiio em plena consonancia corn os dados referentes as
abordagens disciplinares e metodolOgicas.
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Em relacao as abordagens disciplinares é facil perceber que as investi-
gacOes respondem predominantemente a questOes ligadas diretamente as disciplinas
de origem: biologia, pedagogia, sociologia, psicologia, etc. Ate mesmo na area
do treino desportivo urn namero significativo de investigacCies nao responde a
questOes diretamente provenientes das necessidades dos treinadores e demais
intervenientes.

Portanto, torna-se evidence que tal producao de conhecimento mantem
apenas uma tenue relacao com tematicas inerentes as práticas desportivas.

Este fenOmeno tem forte relacao corn as abordagens metodolOgicas, na
medida em que um grande ntimero das pesquisas, limitam-se a colher dados
buscando relacOes de causalidade entre variAveis diversas numa perspectiva
epistemolOgica plenamente empirista e objetivista, ou permanece em especula-
Oes discursivas sobre um desporto abstrato, desconhecido e Liao praticado.

Outro aspecto a considerar 6 a ocorrencia de contaldos que sao
desenvolvidos sem a menor preocupacao corn referenciais teOricos orientadores.
Sao trabalhos que relacionam variaveis que, a priori teoricamente já se sabe, nao
apresentam qualquer relacao. Portanto, e o empirismo em sua expressao maior.
Coletam-se dados, aplicam-se correlacOes ou diferenca entre medias e, pura e
simplesmente, a partir dos resultados estatisticos, inferem-se conclusOes
traduzidas, muitas vezes, em obviedades constrangedoras.

_hi nos trabalhos de revisao e especulativos urn relevance Obice e consti-
tuldo pela falta de coerencia, consistencia e originalidade dos textos.

0 deficiente cuidado corn o conjunto de regras lOgicas nao permite que as
ideias possam combinar-se para produzir novas ideias. Deste modo tambem nao
se obtOm originalidade, e como tal ao inves de se produzir novos conhe-
cimentos permanecemos a reprisar fOrmulas ou jargOes transplantados de outras
Areas cientificas,que, por conseguinte, deixam de ter consistencia a medida que
nao se ligam a atualidade da argumentacao no fimbito de uma desportologia.

Deste modo, e pertinente considerar, a partir dos quadros que esbocamos
ao longo deste cal:auto, que tal producao de saber constitui-se num sistema mais
ou menos autOnomo que se desenvolve a partir de si mesmo.

Em outras palavras, significa que a producao do conhecimento nas
ciencias do desporto, nao responde predominantemente as questOes advindas dos
intervenientes nas praticas desportivas.

NOTAS
I No Brasil, em 1975, devido a necessidade de formacao de recursos humanos capazes de atuar em
laboratOrios de investigacão dc fisiologia do exercicio, entao recentemente implantados pelo
Govern° Federal em algumas Universidades Nblicas, o Governo, atraves de suas instituicOes de
foment() a pesquisa, implementou urn piano de capacitacäo docente prioritariamente para a area de
educacao fisica e desportos.

Foi o primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento Cientifico, cujo objectivo foi o da
qualificacao academic,a na area de investigacao cientifica (Portaria n°168/75). Este piano beneficiou
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cerca de 40 professores que foram enviados para Universidades Norte-Americanas para cursos de
POs-graduacao a nivel de mestrado e doutorado.

Podemos assegurar que este primeiro piano permitiu a formacao de uma massa critica de
pesquisadores, principalmente ligados as disciplinas da area biolOgica, do treino desportivo e da
aprendizagem motora, fenOmeno que vai se refletir significativamente, como podemos observar
nessa dissertacao, no perfil da producäo cientifica brasileira

2 Nä° detectamos a ocorrencia de trabalhos correlacionais na area filosOfica.

3 Cf. FERNANDES, A. T. (1983): 0 conhecimento sociolOgico. A espiral teOrica. Porto, Brasilia
Ed., p. 107.

4 Embora na maioria das vezes, tais pianos jamais serem realizados.

5 Ver sobre as criticas as metodologias fenomenolOgicas PEREIRA DA COSTA, L. (1988):
Educacao fisica e esporte tido formals. Rio de Janeiro, Ao Livro Tecnico. Principalmente capitulo 5,
Caso n° 2 as ps. 77 a 79.

6 Cf GAYA, A. (1993): Por uma ciencia do desporto para alem do empirismo ativista e do
intelectualismo militante. Atas do HI Congresso de educacii° fisica dos paises de lingua portuguesa.
FESC-UFP, Recife.
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CONCLUSOES

SOBRE AS CI ENCIAS DO DESPORTO

E chegado o moment() da sintese.
0 momento de sintese representa um olhar transversal que faz interagir

as caracterfsticas das disciplinas, das metodologias e dos contetidos na pers-
pectiva de uma compre,ensa- o global e sintOtica das ciOncias do desporto.

Vejamos, portanto, quais foram as suas principais caracteristicas:

Primeiramente a partir da abordagem discipliner constatamos que nas
ciencias do desporto:

as investigacbes respondem predominantemente a questOes advindas
das disciplinas de origem;

a prOpria	 das variaveis independentes de investigacao, se
bem que normalmente referenciadas ao desporto, encontram-se
distanciadas das praticas desportivas concretes;

os conhecimentos produzidos sac), em grande parte, parcializados,
fragmentados e desarticulados.

Em segundo lugar, quanto a abordagem metodolOgica, pudemos verificar
que nas ciOncias do desporto:

predominam as concepOes empiristas e objetivistas;

ha uma forte tendOncia para o aumento de investigaeOes corn abor-
dagem metodolOgica especulativa.

Em relacilo a abordagem de contaido, as conclusaes corroboram as
anteriores. Pudemos observar que nas ciëncias do desporto se desenvolvem:
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pesquisas corn interesses ern temas de outras areas cientificas;

contetidos sem qualquer preocupacao inicial corn referenciais teOricos
orientadores. Definem-se variaveis, coletam-se dados, aplicam-se
tecnicas estatisticas, apresentam-se os resultados e publicam-se os
trabalhos;

conteados sem o adequado cuidado corn o conjunto de regras lOgicas,
o que determina a Calla de coerôncia, consistôncia e originalidade em
muitos dos trabalhos publicados;

Sendo assim, nessas condicOes, nos parece procedente inferir que nas
ciOncias do desporto:

Ha uma evidente dificuldade de interacOes entre as diversas disciplinas
que co-habitam o seu espaco (multidisciplinar).

Carente de converghcias teOricas que permitam apontar para uma
perspectiva transdisciplinar, o conhecimento produzido permanece subscrito as
diversas especializacOes cientificas.

Todavia, temos a conviccao, sem menosprezar a importancia destas
formas de conhecimentos, que nenhuma dessas especializacOes podera, por si ou
isoladamente, expressar a complexidade inerente ao significado do desporto
contemporaneo.

Nas ciacias do desporto configura-se uma producao intelectual corn
pressupostos epistemolOgicos e metodolOgicos dicotOmicos. Como
mostram nossas analises, de modo geral as investigacOes apresentam
um caster empirista e objetivista, ou assumem delineamentos
discursivos e subjetivistas. •

Na primeira visao, que é predominante, as investigacOes limitam-se a
medir, comparar, apresentar os resultados e construir modclos.

Na visa() alternativa, limitam-se a transpor, para o ambito das praticas
desportivas, conceitos e pressupostos de determinados autores ou correntes
hegemOnicas.

No primciro caso encontramos evid'encias inequivocas nas areas
biolOgica, pedagOgica, do treino desportivo, psicolOgica e administracao/gestao.

No segundo caso nas areas sOcio-antropolOgica e filosOfica.
No primeiro caso as exiencias teOricas limitam-se ao reconhecimento de

determinados construtos ou axiomas, ao tratamento de detcrminados metodos de
ensino, de avaliacao e de treino, de sistemas de medir, que, enfim, sera()
submetidos a avaliacOes, a comparacOes ou correlacOes diversas a partir,
exclusivamente, de tecnicas quantitativas.

126



No segundo caso, as exigencias limitam-se a apresentac5o de deter-
minada teoria ou conceito, ja explicitado em outra area cientifica (transposicao
de conhecimento), que serao "adaptadas" a realidade dos espacos desportivos.

Todavia, diga-se de passagem, esta realidade é normalmente idealizada
na medida que os investigadores desta corrente intelectualista tendem a
constituf-la minimizando ou desprezando as andlises empfricas.

De um lado os modelos empiristas e objetivistas que, céticos quanto aos
valores das reflexOes metaffsicas e de fundamentacao teOrica, se limitam a
apresentar dados quantitativos. E do outro, as concepcOes intelectualistas-
discursivas e subjetivistas que, caticas quanto as evidencias empiricas e
quantitativas, constroem teorias a partir de uma realidade idealizada das praticas
desportivas.

Em sintese, considerando esse conjunto de fatores que sc cxpressam no
ambito das ciencias do desporto, pode-se concluir que, ao configurar-se como
focagem multipla sobre urn objeto comum feito no isolamento disciplinar a
partir de diferentes perspectivas de andlise e reflexa . o, tais formas de
conhecimento nao permitem a demarcacao de urn espaco de saber para o
desporto capaz de expressar toda sua dimensi1o.

Nas ciencias do desporto nao ha a possibilidade de se configurar uma
perspectiva que implique em ruptura corn a estrita dependencia relativa as
disciplinas cientificas de origem, "(...) mesmo que estas disciplinas lhes prestem
servicos relevances ou pretendam colar-sea ela acrescentando, a sua
designacao original e normal, o adjectivo desportivo l" .

NOTA
1 Cf. BENTO, J. 0. (1991): Licenciatura ern ensino do desporto e da educacäo fisica. Boletim,
Universidade do Porto 6(1):16.
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ANEXO 1

DISSERTACOES DE MESTRADO NO BRASIL E DE APCC, MESTRADO E
DOUTORADO EM PORTUGAL
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(1979-1990).
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