
A ética na vida e no desporto 

A ética é, por definição, um conjunto de regras de conduta de um indivíduo ou 

grupo. Oferece a capacidade da sociedade de diferenciar o bom do mau, o estranho 

do vulgar, etc. Quando a sociedade define um comportamento como aceitável estará 

a criar uma representação física daquilo que é “bom”. Ao verificar o comportamento 

oposto irá, por sua vez, determiná-lo como uma figuração daquilo que será “errado”. 

Esta “constituição” que a sociedade tem vindo a desenvolver está, no entanto, 

incorreta. A diferença de culturas, línguas e países impossibilita a confirmação da 

regra e, como tal, impossibilita a existência de apenas uma “constituição ética”, 

impulsionando a presença de várias, que se enquadrem com as características 

únicas de cada comunidade.  

É aqui que se estabelece a importância da existência da ética universal, que 

permite a presença de uma conduta agradável a todos, consolidando 

comportamentos benéficos a uma sociedade absoluta. Uma vida repleta destas 

atitudes assegura uma vida livre de constrangimentos educacionais. Os valores 

éticos universais garantem vantagens para todo aquele que os utiliza, e tais 

vantagens podem encontrar-se em âmbito escolar, profissional, ou desportivo, por 

exemplo.  

Ao introduzir o desporto, é necessário definir o que o mesmo é. Visto que, ao 

contrário do que é habitual inferir, o desporto não é a prática de exercício físico, mas 

sim a prática destes exercícios de maneira a atingir um objetivo competitivo, com a 

participação de jogadores, aos quais lhes é proporcionada diversão e, aos seus 

espetadores, entretenimento. Perante esta definição, o conceito transforma-se em 

algo mais complexo. Ao serem expostas as relações sociais entre jogadores e 

observadores, o desporto enriquece-se exatamente pela junção da Humanidade ao 

exercício físico. E é aqui que se evidencia a presença da ética no desporto.  

A ética num contexto desportivo exige o respeito, inclusão e bem-estar físico 

e mental de todos os seus participantes. A verdade é que, sem ética, o desporto 

seria extremamente maçador, tanto para jogadores como espetadores. Exemplos 

desta falta de ética seriam, por exemplo, a violência no desporto, o racismo e, aquele 

que mais se tem pronunciado recentemente, a dopagem, ou seja, a utilização de 

substâncias químicas que melhoram a performance dos jogadores, notando a falta 

de respeito e fair-play de uns para com o trabalho e dedicação de outros. Confirma 

ainda aquilo que é, de facto, importante para os seus utilizadores: a vitória, ao invés 

da trajetória que dirigirá à mesma. Em tal caso, não estará presente o desporto, por 

se encontrar em falta aquilo que o distingue da prática de exercício físico, a ética 

desportiva.  

A importância da ética presencia-se no comparecimento de valores como a 

honestidade, cooperação, tolerância, justiça, determinação e, acima de tudo, o 

respeito. Todos estes vitais para a existência de um desporto saudável.  

 


