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editorial

Numa série de entrevistas reunidas em volume significativamente intitulado Acts of resistance e publicado em Nova Iorque em 1999, Pierre Bourdieu afirmava “... eu tenho feito isso
sempre, na esperança de, se não desencadear a mobilização das pessoas ou algum daqueles
debates sem objectivo nem conteúdo que periodicamente ocupam os media, ao menos es‑
tilhaçar a aparência de unanimidade e de aquiescência que constitui a maior parte da força
simbólica do discurso dominante.” Corroborando melancolicamente o zeitgeist descrito por
Bourdieu, Terry Eagleton, ao caracterizar a literatura pós‑moderna, escreve já em 2015: “É mais
provável que o romance contemporâneo seja sobre adultério do que sobre a guerra no Iraque.”
A dificuldade em apresentar, discutir e confrontar ideias que vão ao arrepio das correntes
hegemónicas, não é exclusiva da esfera mediática, e atravessa a comunidade científica, o
ambiente intelectual por excelência de busca do conhecimento mediante diálogo dinâmico
com a realidade.
De acordo com Burawoy (2013), a academia vive encurralada entre duas falácias escolás‑
ticas que condicionam e limitam a investigação científica e a reflexão pública. O sociólogo
inglês referia a sua área de estudos, mas talvez valha a pena transcender as fronteiras dis‑
ciplinares e alargar o debate. A primeira falácia tem a sua origem nos professores e inves‑
tigadores dos departamentos mais prestigiados, que se arrogam o monopólio da verdade
científica, desprezando o empirismo e as perspectivas alternativas. A segunda, de condição
mais marginal, é representada pelo artesão, intelectual à moda do renascimento, ao mesmo
tempo crítico, especialista e comentarista.
Mas, existe uma 3.ª via: a maioria dos investigadores tem uma posição mais modesta na
academia, especializando‑se em determinada área e produzindo conhecimento profissional,
crítico, público e aplicado às políticas públicas. De facto, são estes que fazem a ciência que
vale a pena (science that matters).
Exprimindo com clareza as tarefas do académico cientificamente comprometido, Fredric
Jameson (2015) escreve que “qualquer ontologia do presente precisa de ser uma análise
ideológica, bem como uma descrição fenomenológica.”
Nas nostálgica e equivocadamente (ainda) chamadas Ciências do Desporto, a amálgama
entre ideologia e descrição fenomenológica parece ser a regra, levando a que os proble‑
mas sejam analisados com o olhar e as ferramentas de várias disciplinas, dificultando a sua
compreensão contextual. O predomínio da descrição disciplinar pode ser exemplificado pelo

mote da recente Conferência da AIESEP: Moving up Physical Education and Sports participation on the public health agenda: it is not too late to act!
Se o programa ideológico surge com veemência, a fundamentação empírica, embora
rigorosa e aparentemente convincente, deve ser sempre analisada e criticada nas suas im‑
plicações actuais e estratégicas. A proclamação de que a Educação Física e o Desporto são
instrumentos de política de saúde e de correcção de desequilíbrios económicos é assumida
como auto‑referente e orientadora de linhas de investigação.
É incontestável que parte do que é afirmado corresponde a evidências empíricas. Sabe‑
mos que o exercício físico pode fazer bem à saúde e que uma pessoa saudável consome me‑
nos fármacos ou que apresenta maior produtividade. Mas reduzir duas actividades humanas
como a Educação Física e o Desporto a meras variáveis de bem estar, estilo de vida ou gover‑
no económico é transformá‑las em algo que não podem ser e, em última instância, condená
‑las ao definhamento e à extinção. É preciso ter consciência que, antes de mais, a Educação
Física e o Desporto não podem “curar” nada porque não são medicamentos (Davies, 2015).
Curiosamente, face ao agravamento dos problemas de saúde e das finanças da segurança
social (no caso dos EEUU, das companhias de seguros), e do relativo fracasso das campanhas
de generalização do exercício físico, assiste‑se à re‑ descoberta da vertente irredutivelmente
social da prática desportiva.
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Mas o discurso hegemónico continua a ser o da pesquisa tecnológica, mediado pelo
jargão dos peritos, disseminando a distopia que o domínio do corpo em que o quantified
self, as apps e os gadgets com a etiqueta Desporto, e as técnicas de mindfullness fornecem
o passaporte para o bem estar e a felicidade. A ideia que alguns destes métodos podem ser
acrescentados aos curricula escolares, em substituição da Educação Física, de modo a treinar
as crianças em felicidade, já está em marcha. Os constrangimentos do trabalho, da organiza‑
ção das cidades e dos ritmos de vida são obscurecidos com uma pretensa autonomia moral
que responsabilizaria todos os indivíduos.
Abre‑se todo um campo de pesquisa e reflexão. No seu editorial do número de Abril de 2014
da revista Sport, Education and Society, Clive Pope alerta para o facto de a academia estar a
produzir abundante literatura mas pouco conhecimento substantivo e apela aos colegas para
nunca esquecer os beneficiários do seu trabalho e as suas obrigações para com a sociedade.
É o que fazem os jovens investigadores que contribuem como primeiros autores para o
presente volume. Nos domínios do Treino desportivo e da Educação Física idealizam testam e
propõem à comunidade instrumentação que visa melhorar as condições práticas de exercício.
O seu público são os treinadores professores e praticantes. Como afirma de modo cortante
Boghosian, em polémica recente contra o construtivismo, o pior que nos pode acontecer
neste momento histórico, é termos medo do conhecimento.

