
A ética na vida e no desporto 
 

Antes de falarmos da temática da ética na vida e no desporto, é importante explicar a 
definição da ética. Deste modo, ética é a área da filosofia que se dedica ao estudo dos 
princípios que orientam as ações humanas e a capacidade de avaliar essas mesmas 
ações.  
Para além disso, a ética é, muitas vezes, confundida com a lei. Mas esta é muito mais 
do que apenas cumprir a lei, pois ninguém pode ser obrigado a comportar-se de 
acordo com a ética. No entanto, as leis obedecem muitas vezes a princípios éticos. 
Efetivamente, o papel da ética na vida é imprescindível, pois permite-nos viver em paz 
uma vez que os valores morais comandam o comportamento humano, o que resultará 
em paz e tranquilidade para um povo ou, caso isso não aconteça, num caos e 
intranquilidade. Esta realidade é bem visível no contexto atual em que vivemos, devido 
ao conflito entre a Ucrânia e a Rússia, em que os valores éticos foram quebrados por 
um governante, fazendo com que já se tenham perdido inúmeras vidas e milhares de 
pessoas viram-se obrigadas a deixar para trás a sua pátria. 
Por esta razão, a ética na vida é importantíssima, já que não vivemos isolados, mas sim 
inseridos numa sociedade e, para que esta se desenvolva, é necessário que saibamos 
respeitar o outro e viver em comunidade de forma mais harmoniosa. 
Por outro lado, quando falamos em ética desportiva, é impossível que ela exista sem 
uma sociedade com valores morais, ou seja, é necessário que haja também uma ética 
na vida. Por isso, pode-se mesmo dizer que estes são conceitos complementares. 
A ética desportiva ensina-nos como devemos agir, pois a prática desportiva realça 
valores fundamentais como: a verdade, ao ser honesto consigo e com os outros; a 
tolerância, ao respeitar as diferenças entre cada indivíduo; a determinação, ao não 
desistirmos dos nossos sonhos, fazendo de tudo para conseguirmos alcançar os nossos 
objetivos; coragem, ao assumirmos as nossas conquistas e falhanços; imparcialidade, 
ao olhar-se para cada ser humano sem preconceitos ou distinções, julgando-os da 
mesma forma. Por fim, a base da ética desportiva é o respeito, pois sem termos respeito 
por nós próprios e pelos outros, é impossível que exista uma ética no desporto.  
Em suma, só é possível existir ética desportiva se todos os agentes que estão 
envolvidos assumirem o seu papel ao agirem corretamente. Assim, os governos, os 
agentes desportivos, as organizações e todos os participantes envolvidos assumem 
diversas responsabilidades, em que os governos são responsáveis por criar leis e as 
organizações desportivas têm de aprovar as regras que vão ajudar a que todos tenham 
comportamentos éticos no desporto.  
Por fim, a ética possibilita que cada individuo se realize não só a nível pessoal, mas 
também social e que, consequentemente, consiga alcançar a sua plena felicidade. 
Assim, podemos concluir que este é um valor essencial para que uma sociedade se 
regule, quer seja na vida, quer seja no desporto.  
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