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EDITORIAL CONVIDADO (INVITED EDITORIAL) 
 

C&T e Esporte 
 
Andréa Ramirez e Thiago Santos 
 
Poucas atividades humanas são tão diversificadas quanto o Esporte. E 
"diversificadas" aqui não significa apenas uma referência às inúmeras 
modalidades esportivas, mas também às funções desempenhadas pelo 
Esporte. Além de agente de interação social, ele ainda tem um tremendo valor 
educacional, profissional e de entretenimento.  
  
No entanto, existe uma outra característica do Esporte que nem sempre é 
lembrada ou, quando citada, quase nunca esta associada à prática esportiva. 
Trata-se do desenvolvimento científico e tecnológico por ele suscitado. Apesar 
de ser difícil definir se há ciência "no", "do", ou "para o" Esporte, ou ainda quem 
seriam os cientistas do Esporte com precisão, conforme discutido no podcast 
sobre Ciência e Esporte do Polegar Opositor no dia da abertura dos Jogos 
Olímpicos, é incrível como existe tanto trabalho científico envolvido no Esporte. 
Desde roupas que simulam a pele de tubarão, até próteses de pernas para 
corredores que sofreram amputações. De academias futurísticas e 
equipamentos esportivos de máxima precisão às novas tecnologias genéticas 
que, muitas vezes, são interpretados como métodos de doping antes mesmo 
de existir.  
 
Apesar de não aparecer na mídia para o público leigo, a questão de ciência e 
tecnologia é tão importante para o Esporte que, em uma palestra durante a 60ª 
Reunião Anual da SBPC deste ano, o representante do governo alegou que 
existem planos para que o Brasil, até 2012, figure entre as dez maiores 
potências esportivas. Para o Ministério do Esporte, a única forma de atingir 
esta meta é investindo em ciência e tecnologia. 
  
Na edição de 1º de Agosto da revista científica Science, sob o mote dos 
desafios ambientais da China, figuram um editorial questionando a respeito da 
manutenção da diminuição forçosa da poluição atmosférica após os Jogos 
Olímpicos, além de sete artigos sobre ciência nas Olimpíadas. O primeiro 
questionando a influência da poluição atmosférica de Beijin sobre os atletas, o 
segundo a respeito da eficácia das roupas que mantém a temperatura corporal 
baixa para melhorar o desempenho esportivo, o terceiro sobre a questão 
da idade dos medalhistas, o quarto questionando se é a alta tecnologia ou os 
efeitos psicológicos dela que aumentam o desempenho esportivo, o quinto 
sobre estudos em neurociência para explicar o sucesso de atletas, o sexto 
questionando a eficácia de muitas das substâncias proibidas pela Agência 
Mundial Anti-doping em aumentar o desempenho, e o último, mas não menos 
importante, sobre uma questão de gênero - o aumento 
da representação feminina nos Jogos Olímpicos.  
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Entretanto a ciência, imbuída de seu valor de imparcialidade, também se 
configura em conflitos para o Esporte, ou melhor, revela aspectos conflitantes 
do Esporte. Um exemplo disto é oferecido por Donald A. Berry em seu 
comentário publicado recentemente na revista científica Nature. Ele mostra, por 
meio de análise estatística, falhas no sistema anti-doping que corroboram as 
apresentadas pelo Dr. Sabino Loguércio no último editorial do BrJB, e que, 
obviamente, não arrefecem a estrutura atual do Esporte mundial. 
  
Finalmente, com tanta ciência envolvida mas muitas vezes pouco percebida, o 
Brazilian Journal of Biomotricity se torna um veículo importante de divulgação 
científica formal para a comunidade acadêmica que busca atender, dentre 
outras, as demandas do Esporte em mais esta edição. 
  
Boa leitura! 


