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A expressão “mens sana in corpore sano” associada ao desporto foi utilizada pela
primeira vez em público por John Hulley (1832-1875) numa conferência em 4 de
Dezembro de 1861    para transmitir a ideia de que os “sportsmen” eram indivíduos
eclécticos, cultivando igualmente o intelecto e o corpo. Hulley seguia a Escola do
desporto inglês marcado pela obra do Reverendo Thomas Arnold (1795-1842) no
Rugby School. Esta expressão depressa se espalhou como lema da pureza e bondade
do desporto, ajudando a justificar a prática desportiva junto da Igreja, ainda
dominante nos hábitos sociais e avessa a práticas corporais, pela dimensão espiritual
que lhe era associada     . Por outro lado, sublinhava o conceito de que a excelência
atlética só poderia ser valorizada na presença de equivalente excelência mental     .

Hulley integrava-se no importante movimento Muscular “Christianity” que muito
influenciou a promoção da prática desportiva na Inglaterra vitoriana do século XIX,
onde teve origem, como meio de desenvolver os sentimentos patrióticos, a
masculinidade (“manliness”) e as qualidades físicas e morais, o que viria a influenciar
Pierre de Coubertin (1863-1937) e o desenvolvimento dos Jogos Olímpicos Modernos  .
Widund    sugere que a máxima que Coubertin adoptou para os Jogos Olímpicos de
que “o importante não é ganhar, mas participar”, e a sua afirmação de que o
“fundamental na vida é uma boa luta e não o triunfo”, se teriam baseado na Primeira
Epístola de S. Paulo aos Coríntios na qual Paulo os estimula a correr a “boa corrida”. 

Quanto à divisa “mens sana in corpore sano”, Coubertin tê-la-á utilizado, mas, em
dado momento, por estar demasiado vulgarizada, tentou, sem êxito, substituí-la no
movimento olímpico por “mens fervida in corpore lacertoso” (“espírito ardente num
corpo vigoroso”), especialmente criada por si, fruto de investigação histórica    .

Foi o poeta romano Juvenal (55 DC – 127 DC) que incluiu a expressão no verso
“orandum est ut sit mens sana in corpore sano” (“deve-se orar por uma mente sã
num corpo são”), na sua Sátira X    . Era uma crítica a quem orava por poder, fama,
beleza e longevidade, indicando que deveriam antes orar para não adoecer, nem
perder o juízo   . É, portanto, evidente que a origem da expressão “mens sana in
corpore sano” não tinha qualquer relação com as práticas físicas, tendo sofrido uma
adaptação por conveniência com vista à promoção do desporto como forma de
aperfeiçoamento do ser humano, já que os defensores do desportismo não
encontraram na literatura da Grécia antiga nada que referisse que os atletas de então
tivessem igual preocupação com o cultivo do corpo e da mente. 

Com inspiração nas correntes humanistas, os métodos de ginástica/educação física e
do desporto nascidos no século XIX, de que herdámos as formas actuais, visavam
formar nos praticantes uma mente e corpo saudáveis, utilizando as práticas físicas. 

É geralmente reconhecido que Thomas Arnold, clérigo liberal anglicano, iniciou em
Inglaterra a utilização educativa do desporto pelo qual pretendia envolver os jovens 
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do Colégio de Rugby nas actividades físicas que os fortalecessem fisicamente, os
desviassem das más práticas morais e sociais comuns nos colégios da época, ao
mesmo tempo que os formava nos princípios morais da honestidade, trabalho
intenso e curiosidade intelectual. O envolvimento nos jogos colectivos permitiria
fomentar o carácter, a liderança, a responsabilidade, o “fair-play”, a disciplina e a
aceitação das regras naqueles que viriam a ser os líderes britânicos do futuro   .
Inspirado no filósofo Giovanni Battista Vico (1668-1744) que acreditava que os
Estados evoluem como as pessoas da infância à idade adulta, Arnold fomentava a
interacção dos jovens de várias idades de modo a promover a responsabilização e
aprendizagem colectiva, desenvolvendo a maturidade intelectual e moral associada
ao conceito de “manliness”, oposto ao de “boyishness”     .

Entretanto, na mesma época, outros pedagogos, pioneiros do movimento gímnico,
assumiam a perspectiva de que o ser humano deveria ser educado numa relação
corpo-espírito, seguindo o proposto pelos filantropos influenciados por Rousseau
(1712-1778) na sua obra “Émile”. Por outro lado, a autonomização da fisiologia das
ciências biológicas e o surgimento da psicofisiologia e fisiologia psicológica
reforçaram uma perspectiva integradora da saúde e a importância da relação entre o
corpo e a mente    . A influência do contexto político-social foi, por sua vez, relevante
na orientação conceptual dos criadores dos movimentos gímnicos, devido à grande
instabilidade decorrentes das guerras que na Europa ameaçavam espaços nacionais
e alteravam fronteiras, levando à necessidade de fortalecimento físico-mental dos
cidadãos. 

Na Suécia, Pehr Henrik Ling (1776-1839), formado em teologia que estudou a História
da Grécia Antiga, línguas modernas, anatomia e fisiologia, bem como esgrima e
ginástica nas suas viagens pela Alemanha, França e Inglaterra, e viria a ser aceite na
Sociedade Médica Sueca, criou o método sueco de ginástica e fundou em 1813 o
Instituto Central de Ginástica de Estocolmo, com o objectivo de formar professores
para as necessidades escolares e militares, num tempo que sucedeu a uma
importante invasão da Suécia pela Rússia, na sequência das guerras napoleónicas e
em que havia o risco de nova invasão. O seu método incluía i) a ginástica pedagógica
em que o corpo era colocado sob a vontade do indivíduo; ii) a ginástica militar que
visava colocar a vontade do outro sob a própria vontade e dominá-la; iii) a ginástica
estética para expressar o ser íntimo através do corpo; e iv) a ginástica médica para
superar as desarmonias corporais. No seu todo, o método de Ling tinha como
objectivo essencial desenvolver a harmonia física e mental, permitindo o controlo da
vontade por meio dos exercícios gímnicos que, por outro lado, facilitariam também a
expressão do ser interior.  

Friedrich Ludwig Jahn (1778-1852), patriota alemão que estudou teologia, História da
Prússia e literatura germânica, após a derrota prussiana frente a Napoleão em Jena,
em 1806, decidiu lutar pela unificação dos Estados Germânicos sob domínio 
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napoleónico. Fundou, então, o Movimento Turnen – termo alemão para “ginástica –
com que pretendeu destacar a sua perspectiva original e nacionalista praticada nos
“turnverein” que eram associações onde, além do fortalecimento físico, promovia a
formação política e moral da juventude alemã. 
Jahn, inspirou-se na ginástica pedagógica de Guts Muths (1759-1839) e foi
influenciado pelo filósofo Johann G. Fichte (1762-1814) para quem o ser humano se
desenvolvia como membro de uma comunidade, necessitando de exercícios para
fortalecer o corpo e a mente. Assim, o seu “turnen”, tendo em conta o contexto
político em que vivia, adoptou uma perspectiva nacionalista, a que não era alheia a
preparação militar, criando exercícios físicos originais, adaptando jogos tradicionais
germânicos e actividades de ar livre que visavam o ensino da liberdade e igualdade,
bem como das regras da conduta moral. Esta nova perspectiva levou o historiador
Ulmann    a afirmar que a educação física foi pela primeira vez considerada agente
essencial da educação moral, incluindo, por exemplo, a coragem, a resistência e o
carácter colectivo. 
 
Quer os métodos criados por Ling e Jahn, quer a escola desportiva inglesa decorrente
do método empregue por Arnold em Rugby, marcaram a educação física e o desporto
modernos e evoluíram desde então.  

No legado da Escola sueca estão as formas de ginástica que em determinado
momento do século XX se designaram “educativa” e “de manutenção” e deram lugar
às actuais ginástica geral, aeróbica e afins, métodos de fitness, bem como a ginástica
correctiva que evoluiu para a fisioterapia. A mais marcante herança da Escola
germânica é a actual ginástica artística, um dos mais populares desportos olímpicos.
De ambas ficaram ainda dois acontecimentos sócio-desportivos periódicos de massas
para demonstrações gímnicas não competitivas, de dezenas de milhares de
praticantes de todas as idades e todos os Continentes em profundo e saudável
convívio, como é a Gymnaestrada Mundial inspirada no movimento de Ling, e a
Deutsches Turnefest decorrente do movimento “turner”. 

O movimento desportivo nascido em Inglaterra viria a gerar, ainda durante o século
XIX, o aparecimento de vários desportos além do futebol, formas de organização dos
desportos, ligas desportivas e competições regulares, revistas e jornais desportivos e
secções de desporto na imprensa diária   , com impacto no desporto na sociedade
actual, designadamente no desporto olímpico. Contudo, ainda nessa época, a ênfase
colocada no rendimento começa a desviar a pureza inicial que se pretendia expressa
na máxima “mens sana in corpore sano” passando do primado do desenvolvimento
pelo desporto, para o primado do desenvolvimento do desporto    . Esta tendência
reflectia, em parte, o efeito da industrialização e profissionalização do desporto, na
sequência da Revolução Industrial, associado à atracção de grande número de
espectadores, gosto britânico pelas apostas, ou prémios monetários aos praticantes.
Os negócios paralelos começaram a surgir. A corrupção dos princípios do desporto  
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saudável começou a desenhar-se, incluindo o doping que, não obstante conhecer-se
desde a antiguidade o uso de preparados que se consideravam favorecedores do
desempenho, terá tido o seu primeiro registo oficial no desporto moderno nos Jogos
Olímpicos de Roma, em 1960, atribuído ao ciclista dinamarquês Kurt Enemark Jensen
que morreu durante a prova      .

Com a intensa profissionalização e industrialização do desporto, as organizações
desportivas transformaram-se em entidades comerciais e os países viram nos feitos
desportivos instrumentos de afirmação política, sobretudo durante o período da
Guerra Fria   . A primeira transmissão directa pela televisão realizada nos Jogos
Olímpicos de 1960 viria a marcar uma nova época de exploração comercial e política
do desporto que transformou os atletas de topo em produtos valiosos. O seu valor é
bem ilustrado pelo relatório do Banco de Inglaterra “Why are football players paid so
much” que explica os altos salários pelo impacto na economia dos jogadores de topo
e pela taxa de sucesso de 0,012%, correspondente ao reduzido número de 180
jogadores da “Premier League” quando comparados com os 1.5 milhões de jovens
que participam nas competições juvenis. As baixas taxas de atletas que chegam ao
nível de elite verificam-se também noutros países e noutras modalidades.   

O foco no impacto financeiro e político do rendimento desportivo modificou a
percepção social da essência original do desporto do século XIX e,
consequentemente, os valores e atitudes de todos os actores desportivos e decisores
políticos. O caminho a percorrer com vista ao alto rendimento tornou-se um processo
darwinista de selecção, seguindo regimes de treino traumatizantes que, por estarem
nos limites da resistência humana, fazem recurso à utilização de químicos, de
métodos que levam ao conformismo e esgotamento do atleta e da violência física e
psicológica nas relações pessoais     . Nesta linha, Perišić, e col. afirmam que “o
desporto profissional se transformou numa actividade social desumana, na qual a
integridade física,  mental e  moral do atleta está subjugada ao dinheiro e ao
sucesso”     . 

Em particular, a saúde mental tornou-se um tema em debate em anos recentes com a
denúncia de atletas de topo mundial sobre o seu sofrimento psicológico, como os
nadadores Ian Thorpe e Michael Phelps, a tenista Naomi Osaka, a ginasta Simone
Biles, ou, em Portugal, a triatleta Vanessa Fernandes. Os documentários “The weight
of gold” (HBO, 2019) produzido e narrado por Phelps, sobre o sofrimento psicológico
de atletas americanos de alto rendimento, “Athlete A” (Netflix, 2019) sobre a violência
física e psicológica vivido pelas ginastas americanas e “72 horas antes”, do projecto
Betclic NXT, sobre a difícil experiência de Vanessa Fernandes, permitem o
conhecimento de importantes testemunhos.  

Com o objectivo de incentivar o conhecimento sobre a saúde mental dos atletas de
elite, o Comité Olímpico Internacional publicou uma declaração de consenso     , a   
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partir de uma extensa revisão de literatura, que concluiu ser comum a existência de
sintomas e desordens em atletas de elite os quais podem estar relacionados com a
prática desportiva, pelo que sugerem a importância de implementar estratégias de
gestão, quer por meio de tratamento dos afectados, quer melhorando o envolvimento
em que os atletas desenvolvem a sua actividade. 

O estudo de Van  Slingerland, Durand-Bush & Rathwell   em atletas universitários
canadianos, cujo nível de rendimento não é esclarecido, revela, ao contrário do
esperado, níveis moderados a elevados de funcionamento de saúde mental,
admitindo os autores que, de acordo com o modelo dual contínuo proposto por
 Keyes   , a doença mental pode coexistir com situações de bem-estar, sendo
fenómenos independentes, o que aconselha uma eficaz e permanente monitorização.
Contudo, Åkesdottera, Kenttäa, Elorantac & Franckd    , não obstante reconhecerem a
dificuldade em comparar estudos devido aos diferentes métodos empregues,
referem elevadas percentagens de atletas de elite manifestando sintomas
psiquiátricos em diversos países, o que se verifica também no estudo que realizaram
com atletas suecos de alto rendimento de 63 desportos. 

A discussão sobre o modo de lidar com a saúde mental dos atletas no contexto do
desporto actual foca-se na dupla abordagem patogénica, prevenindo a doença e mal-
estar psicológico, e salutogénica, promovendo as actividades saudáveis. O impacto
mediático de episódios referidos nos últimos anos por atletas de referência mundial,
bem como a consciência da importância da saúde mental que promoveu, levou a que
diversas organizações nacionais e internacionais produzissem várias declarações de
consenso ou de princípio       que seguem abordagem similar multidimensional. 

O modelo ecológico de Bronfenbrenner     inspirou Purcell, Gwyther & Rice     que
defendem o desenvolvimento de acções nos micro, meso e macro-sistemas em torno
do atleta, desde as equipas técnicas, até às instituições nacionais, incluindo as
políticas. Sugerem, assim, que o bem-estar geral dos atletas e a excelência do seu
desempenho dependem tanto da satisfação das necessidades da saúde física, como
da saúde mental, propondo um modelo assente em três pilares em que (i) se fornece
aos atletas instrumentos de auto-regulação, (ii) se prepara os técnicos que intervêm
no processo de treino para reconhecer e responder adequadamente a questões
inerentes à saúde mental dos praticantes, e (iii) se constituem equipas
pluridisciplinares com especialistas em saúde mental para acompanhar os atletas em
situação psicopatológica.  

Em conclusão, a divisa “mens sana in corpore sano” não é mais do que um mito
enganador. Em primeiro lugar, é-o desde a ideia que lhe está na origem de que os
atletas gregos se aproximariam de uma perfeição harmónica entre o corpo e a
mente, uma vez que nada se encontra na literatura da Grécia Antiga que a suporte e,
pelo contrário, os atletas ocupar-se-iam muito pouco do seu desenvolvimento
intelectual, a avaliar pela afirmação de Platão nas “Leis” de que “um atleta que aspira 
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a uma vitória nos Jogos Olímpicos ou Píticos… deve treinar em tempo integral. Não
tem tempo livre para qualquer outra actividade”    . Em segundo lugar, esta divisa não
vem da literatura grega, mas antes de um poema satírico do romano Juvenal, sendo
especificamente adaptada no século XIX para dar força ao conceito que se pretendia
afirmar de que o desporto promovia o aperfeiçoamento do corpo e mente.
Finalmente, o engano decorre da existência de métodos de treino no desporto de
rendimento abusivos dos limites humanos e da utilização de meios ilícitos com vista
ao desempenho vitorioso que atentam contra a saúde física e mental dos
praticantes. 
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