
FILOSOFIA 
DO 
ESPORTE 
DESAFIOS 
CONTEMPORÂNEOS

ORGANIZADORES

ALBERTO REINALDO 
REPPOLD FILHO

ALBERTO DE OLIVEIRA 
MONTEIRO

RUI PROENÇA GARCIA



Editora
ESEFID | UFRGS

FILOSOFIA 
DO 
ESPORTE 
DESAFIOS 
CONTEMPORÂNEOS

ORGANIZADORES

ALBERTO REINALDO 
REPPOLD FILHO

ALBERTO DE OLIVEIRA 
MONTEIRO

RUI PROENÇA GARCIA





EDITORA MARCAVISUAL

Conselho Editorial

Airton Cattani – Presidente
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 
Brasil

Adriane Borda Almeida da Silva
Universidade Federal de Pelotas, Brasil

Celso Carnos Scaletsky
Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Brasil

Denise Barcellos Pinheiro Machado
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil

Marco Antônio Rotta Teixeira
Universidade Estadual de Maringá, Brasil

Maria de Lourdes Zuquim
Universidade de São Paulo, Brasil

Normas de Publicação 

Os capítulos publicados nesta obra foram 

avaliados por dois revisores utilizando-se o 

sistema duplo cego. Os revisores emitiram 

pareceres fundamentados de aprovação, 

aprovação com correções ou rejeição de 

publicação, com base nos seguintes critérios: 

relevância e atualidade do tema; consistência 

teórico-metodológica; contribuição para o 

conhecimento na área; conformidade com 

princípios e normas éticas; qualidade da 

redação e organização do texto. No caso de 

aprovação por um revisor e reprovação por 

outro, a decisão de aceitar ou rejeitar a 

publicação ficou a cargo dos editores do livro.

SÉRIE ESPORTE PLURAL

Editor

Alberto Reinaldo Reppold Filho
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 
Brasil

Conselho Editorial

Alcides Vieira Costa
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 
Brasil

Alexandre Carriconde Marques
Universidade Federal de Pelotas, Brasil

Alice Beatriz Assmann
Universidade do Estado de Minas Gerais, Brasil

Amauri Aparecido Bássoli de Oliveira
Universidade Estadual de Maringá, Brasil

Antonio Sánchez Pato
Universidad Católica San Antonio de Murcia, 
Espanha

Carolina Fernandes da Silva
Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil

Cássia Damiani
Universidade Federal do Ceará, Brasil

Ester Liberato Pereira
Universidade Estadual de Montes Claros, Brasil

Irena Martínková
Charles University, República Tcheca

Jim Parry
Charles University, República Tcheca

Konstantinos Georgiadis
University of Peloponnese, Grécia

Marcos Alencar Abaide Balbinotti
Université du Québec à Trois-Rivières, Canadá

Marília Martins Bandeira
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 
Brasil

Marli Hatje
Universidade Federal de Santa Maria, Brasil

Renan Petersen Wagner
Leeds Beckett University, Reino Unido

Rui Proença Garcia
Universidade do Porto, Portugal

Stephan Wassong
Deutsche Sporthochschule Köln, Alemanha



O esporte é um componente crucial da 

sociedade contemporânea, assumindo, cada vez 

mais, importância econômica, política e social na 

vida das pessoas e das comunidades. 

Em todo o mundo, as mídias dedicam 

diariamente tempo e espaço consideráveis ao 

esporte. São enormes os recursos financeiros 

gerados pelos eventos esportivos na forma de 

patrocínios, direitos de transmissão e venda de 

ingressos.

A participação dos governos também se ampliou. 

Na atualidade, inúmeros países dispõem de 

ministérios e secretarias para tratar das políticas 

esportivas. Em muitos lugares, o esporte integra 

as políticas de saúde, educação e cultura.

A comunidade científica dedica grande atenção 

ao esporte. São abundantes os estudos que têm 

o esporte como tema central em diferentes 

áreas acadêmicas. O cidadão comum também 

está interessado no assunto, busca 

informação, quer discutir e opinar.

Com o propósito de promover estudos e 

debates sobre o esporte numa perspectiva 

multidisciplinar, o Centro de Estudos Olímpicos 

e Paralímpicos da Escola de Educação Física, 

Fisioterapia e Dança – ESEFID da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul – 

UFRGS criou a Série Esporte Plural. 

A Série é comemorativa aos 80 anos da 

ESEFID-UFRGS.

Alberto Reinaldo Reppold Filho 
Editor da Série 
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A Série Esporte Plural é uma obra instigante que 

reúne acadêmicos de diversos países e 

disciplinas acadêmicas com um interesse 

comum: desvelar os segredos que fazem do 

esporte um elemento essencial do mundo 

contemporâneo. São filósofos, cientistas e 

educadores, todos comprometidos com um 

trabalho acadêmico da mais alta qualidade.

Os editores de cada volume temático nos 

oferecem uma visão rica e multifacetada do 

esporte, reunindo autores de diferentes 

tradições teóricas e abordagens metodológicas, 

na composição deste trabalho comemorativo dos 

80 anos da Escola de Educação Física, 

Fisioterapia e Dança – ESEFID, da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS.

A obra corporifica uma trajetória de trabalho 

conjunto que colocou estudiosos brasileiros e 

colegas de outros países lado a lado em um 

esforço de internacionalização acadêmica. 

Esta profícua relação, hoje fortalecida pelos 

laços de amizade, afirma compromissos 

mútuos e se materializa nesta séria organizada 

pelo Centro de Estudos Olímpicos e 

Paralímpicos. 

Parabenizo a ESEFID-UFRGS por seu 80º 

aniversário e desejo uma agradável leitura. 

Ricardo Demétrio de Souza Petersen
Diretor da ESEFID
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HOMENAGEM PÓSTUMA

Ao Professor Doutor António Teixeira Marques

O Professor Doutor António Teixeira Marques faz parte de um grupo 
seleto de pessoas, daquelas cujo convívio enriquece e enobrece o espírito e 
cujo olhar atento e crítico abala as certezas sem deixar de indicar caminhos. 

Trabalhador incansável, discreto e reservado, fazia as coisas acontecerem 
sem delas reivindicar a sua autoria, recusando homenagens que seriam mais 
do que merecidas.

Dirigiu a Faculdade de Desporto da Universidade do Porto entre 1988 e 
1996, tendo sido Vice-Reitor desta Universidade entre 2006 e 2014, com 
responsabilidades nas Relações Internacionais, sendo nesse período que 
o número de estudantes estrangeiros cresceu exponencialmente, e que a 
Universidade do Porto começou consistentemente a figurar em lugares 
cimeiros dos rankings internacionais do Ensino Superior.

Foi um lutador incansável pela projeção das Ciências do Desporto na 
Comunidade de Países de Língua Portuguesa, nomeadamente no Brasil e em 
Moçambique, sendo reconhecido neste último país como um dos obreiros da 
criação da Faculdade de Desporto da Universidade Pedagógica de Maputo, 
da qual merecidamente era Doutor Honoris Causa.

Trouxe para a Faculdade de Desporto, a sua Escola, novas temáticas, 
em particular a estética e o envelhecimento, que depois outras pessoas 
desenvolveram com profundidade.

Promoveu congressos internacionais, editou livros que ainda hoje 
são referências na área das Ciências do Desporto e abriu portas para que 
professores brasileiros pudessem desenvolver na Universidade do Porto os 
seus estudos de pós-graduação. Enquanto Diretor da Faculdade e depois 
como Vice-Reitor da Universidade, o seu gabinete de trabalho nunca se 
fechava. Recebia todos de braços abertos.

Humildemente, após oito anos como Vice-Reitor, voltou a lecionar a 



disciplina de Treino Desportivo na graduação, área em que era reputado 
especialista, não aceitando qualquer cargo para além daquele que mais 
gostava: ser Professor.

O seu falecimento é lamentado por todos que o conheceram e representou 
uma perda insubstituível para a sua família, amigos e colegas, para além 
de privar a Universidade, a Faculdade e as Ciências do Desporto do seu 
conhecimento e cultura.

Bem-haja, Professor Doutor António Teixeira Marques!
Rui Proença Garcia

Alberto de Oliveira Monteiro
Alberto Reinaldo Reppold Filho



PREFÁCIO

Liberdade, liberdade, abra as asas sobre nós. 
Que a voz da igualdade seja sempre a nossa voz1

Em 1964, quando o Brasil se encontrava num dos momentos mais difíceis 
de sua história, Thiago de Mello, em Os Estatutos do Homem, pronunciou 
um “ato institucional permanente”. O poeta, enaltecendo a verdade, a poesia 
e a filosofia, escreveu: “Fica decretado que agora vale a verdade. Agora vale 
a vida, e de mãos dadas, marcharemos todos pela vida verdadeira.”

O papel da filosofia, ao longo da história, tem sido justamente buscar 
a verdade, libertar as pessoas, dignificar o humano e resistir ao apelo da 
barbárie, onde quer que ela se manifeste, seja na religião, na política, na 
economia ou no esporte. A filosofia tem inspirado a arte, a literatura e os 
movimentos políticos. Os exemplos são inúmeros. Estão na obra de Eugène 
Delacroix, Liberdade Guiando o Povo (1833); na Guernica (1937), de 
Pablo Picasso; no episódio do Homem Tanque na Praça da Paz Celestial em 
Pequim, em 1989; e em tantos outros.

Filosofia e esporte têm tudo a ver; andam de mãos dadas. Ao mesmo tempo 
que são construções humanas, nos constroem enquanto humanos. Legados 
gregos à civilização, são lugares onde o bom, o belo e o verdadeiro ganham 
substância e contribuem para o bem-estar e a vida das pessoas. No esporte, 
a filosofia ganha materialidade. Na filosofia, o esporte ganha transcendência. 
Um fortalece o outro. Juntos se constituem em pedagogia da experiência, 
juntos qualificam a ação comunicativa entre os humanos. Esporte e filosofia 
são igualmente importantes para o entendimento da experiência humana e 
para a vida bem vivida. 

O esporte experimentado pelos antigos gregos não é o mesmo da 
contemporaneidade. Os festivais atléticos da antiguidade tinham um caráter 
essencialmente religioso. Os Jogos Olímpicos homenageavam Zeus; os 

1 Samba enredo da Escola de Samba Imperatriz Leopoldinense. Composição: Niltinho 
Tristeza, Preto Jóia, Vicentinho e Juarandir (1989).
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Jogos Píticos honravam Apolo; e os Jogos Ístmicos rendiam tributo a 
Posseidon. Hoje, o racionalismo e o secularismo fazem parte no esporte. 
Entretanto, mesmo em nossos dias, o esporte guarda raízes mítico-religiosas: 
com seus mitos, ritos e mistérios, com seus sacerdotes e deuses. Trata-se de 
uma experiência de transcendência que, de alguma forma, busca estabelecer 
a ligação do humano com o sagrado. 

Neste livro, o leitor encontrará um conjunto de inquietações filosóficas 
sobre o esporte. São indagações de filósofos-esportistas e esportistas-
filósofos, que ora em seus gabinetes de estudo e salas de aula, ora em quadras 
e campos esportivos, seja no trabalho ou no lazer, articulam ideias sobre como 
a filosofia e o esporte podem juntos contribuir para a excelência humana. 

A Escola de Educação Física, Fisioterapia e Dança (ESEFID) da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com a publicação desta obra, 
comemora anos de serviços prestados à comunidade. O que aproxima os 
organizadores e os autores, além dos laços acadêmicos, é a capacidade de 
serem protagonistas, de irem além do comum, de concretizarem grandes 
obras e contribuírem de modo significativo para a cultura e a educação. 

Em diferentes ocasiões estes renomados acadêmicos realizaram ações 
conjuntas, como livros, cursos, congressos, pesquisas, entre outras 
importantes iniciativas. A publicação desta obra consolida uma linha de 
pensamento e de investigação que vincula a filosofia e o esporte com o 
cotidiano das pessoas. Nada mais inovador e consequente. O livro é uma 
ação de internacionalização da ESEFID e instituições parceiras. Uma relação 
que vem de longe, construída passo a passo por professores e estudantes que 
tiveram o privilégio de experimentar o ambiente de livre pensamento que 
vigora nessas instituições e de exercitá-lo em sua plenitude. São instituições 
dedicadas a formação de pessoas, nas quais o artigo final do poema de Thiago 
de Mello não é uma quimera:

Fica proibido o uso da palavra liberdade, a qual será suprimida dos dicionários e 
do pântano enganoso das bocas. A partir desse instante a liberdade será algo vivo 
e transparente como um fogo ou um rio, e a sua morada será sempre o coração 
do homem. 

Boa Leitura.
Vicente Molina Neto

Professor Titular
Universidade Federal do Rio Grande do Sul



APRESENTAÇÃO

Conta a história que Pitágoras, em certa ocasião, distinguiu três grupos 
de pessoas que se dirigiam aos Jogos Olímpicos: os que iam comercializar 
(amantes do ganho), os que iam competir (amantes da glória e da honra) e os 
que iam contemplar (amantes da sabedoria, os filósofos).

Os festivais atléticos e a filosofia nasceram para o ocidente na Grécia 
Antiga e desenvolveram-se na Academia e no Liceu, os grandes centros 
culturais onde Platão e Aristóteles ensinavam, locais em que aconteciam 
debates filosóficos e praticavam-se exercícios físicos. Os grandes filósofos 
apoiavam essas atividades como forma de manifestação da autêntica Paideia 
Grega: uma educação que se destinava a concretizar a unidade das diversas 
dimensões humanas. Píndaro e Simônides revelavam, por meio de epinícios 
e odes, a devoção da sociedade grega aos feitos de seus atletas. Poesia e 
escultura perpetuavam a obra efêmera do gesto atlético.

Quase três mil anos passaram-se desde a primeira edição dos Jogos 
Olímpicos de que se tem registro (776 a.C.). Apesar das mudanças nos 
costumes, comportamentos e valores, muito do legado grego permanece com 
expressões e intensidades diferentes no esporte de hoje. Isso é especialmente 
verdadeiro quando consideramos a busca da excelência no e por meio do 
esporte. Assim como entre os antigos, o esporte em nossos dias é considerado 
por muitos como um componente fundamental da educação, do processo de 
formação do cidadão virtuoso e capaz de exercer suas funções na sociedade. 

Desde os tempos mais remotos, primeiro poetas e filósofos, depois 
historiadores, pedagogos e sociólogos, empenharam-se em entender os 
sentidos e os significados do esporte na vida das pessoas e das comunidades. 
Na atualidade, são abundantes os estudos sobre o esporte. Pesquisas nas 
áreas da ética, da economia, da metodologia do treino, da gestão e da mídia 
esportiva experimentam um crescimento cada vez mais acelerado. As 
publicações científicas e os congressos acontecem a todo o momento e em 
todos os pontos do planeta.  

Frente às questões colocadas pelo esporte na contemporaneidade, os 
eventos acadêmicos na área da Filosofia do Esporte também se tornaram uma 
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realidade e, mais do que isso, uma necessidade. Existe hoje uma comunidade 
acadêmica dedicada a examinar temas filosóficos relacionados ao esporte. 

Paralelamente a esse fato, há um profundo interesse em conhecer e debater, 
sob a ótica da filosofia, os problemas presentes no cotidiano das pessoas. 
Governos, universidades, escolas e empresas buscam na filosofia referências 
que auxiliem a desenvolver um modo de ser, de estar e de fazer; enfim, que 
o conhecimento e a reflexão filosófica permitam melhor compreender e 
enfrentar os desafios e as mudanças do mundo contemporâneo. 

Com base nesse entendimento do esporte e da filosofia, o Centro de 
Estudos Olímpicos e Paralímpicos (CEOP) da Escola de Educação Física, 
Fisioterapia e Dança – (ESEFID) da Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul (UFRGS) realizou vários eventos para discutir e analisar o esporte à 
luz da filosofia, entre os quais destacamos: os ciclos de palestras Filosofia, 
Pessoa e Esporte e os cursos de iniciação à Filosofia do Esporte. Além 
disso, o CEOP organizou a 42ª Conferência da Associação Internacional 
de Filosofia do Esporte – IAPS e o 1º Congresso da Associação Latina de 
Filosofia do Esporte – ALFID. Estes eventos contaram com participantes 
das áreas de Educação Física, Filosofia, História, Comunicação e Ciências 
Sociais, bem como de atletas, treinadores, dirigentes e gestores esportivos.

As obras que aqui apresentamos – Filosofia do Esporte: Desafios 
Contemporâneos e Filosofia, Pessoa e Esporte –, resultam desses eventos. 
O material está organizado com ênfase nas ideias apresentadas pelos autores 
e nas discussões com público. Trata-se de um trabalho organizado por 
pesquisadores da ESEFID e da Faculdade de Desporto da Universidade do 
Porto – FADEUP, instituições parceiras em diversos projetos acadêmicos. 

A publicação destes volumes tem um significado especial, pois celebra três 
décadas desta parceria. A obra é fruto dos esforços de internacionalização de 
ambas instituições, contando com a participação de autores de sete países: 
Alemanha, Brasil, Espanha, França, Portugal, Inglaterra e República Tcheca. 

Agradecemos ao corpo diretivo superior da UFRGS e da UP e à direção, 
professores, pessoal técnico e estudantes da ESEFID e da FADE. 

Um agradecimento especial ao Prof. Dr. Jorge Olímpio Bento pelo enorme 
esforço empreendido para que as duas instituições pudessem caminhar juntas 
ao longo de tantos anos. 
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Por fim, enviamos felicitações à ESEFID pelos 80 anos de sua fundação. 
A publicação destes livros é um singelo agradecimento e uma retribuição por 
tudo que nos proporcionou. 

Alberto de Oliveira Monteiro
Alberto Reinaldo Reppold Filho

Rui Proença Garcia 
Organizadores



1. OS JOGOS PARALÍMPICOS CONTRIBUEM PARA O 
EMPODERAMENTO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA?  

Otto Schantz1

O empoderamento para os atletas com deficiência ainda é um sonho (HOWE, 2008).

Introdução

O conceito de empoderamento tem suas origens no movimento dos direitos 
civis, nos Estados Unidos, e na pedagogia do oprimido de Paulo Freire 
(FREIRE, 1970), na América do Sul. Foi então desenvolvido no mundo do 
trabalho social e hoje é usado em várias áreas, como Psicologia, Gestão e 
Saúde. Embora seja um conceito vago e polissêmico, a maioria dos autores 
concorda que o empoderamento visa o comportamento autônomo de um 
indivíduo ou de uma comunidade (RAPPAPORT, 1987). Trata-se de ir além 
do estado de dependência e falta de poder, a fim de utilizar todos os espaços 
e recursos disponíveis para cuidar de si mesmo(a) e realizar seus interesses 
objetivos de maneira livre e independente. Dependendo das interpretações e 
usos, a ênfase pode ser colocada no empoderamento individual ou coletivo, 
no processo de acesso ao poder ou na criação de um contra-poder.

O esporte é comumente considerado um dos meios privilegiados para 
ajudar as pessoas com deficiência a cuidarem de si mesmas e melhorarem 
sua autonomia. Vários estudos mostram os efeitos benéficos do esporte 
em certos fatores que contribuem para o empoderamento de pessoas com 
deficiência (SORENSEN, 2003; HUTZLER, 1990). Não é à toa que o Comitê 
Paralímpico Internacional (CPI), que organiza os Jogos Paralímpicos, o 
maior evento esportivo mundial para atletas com deficiência, acredita que 
seu principal papel é criar condições que permitam o empoderamento desses 
atletas (INTERNATIONAL PARALYMPIC COMMITTEE, 2020).

Nas reflexões a seguir, questionaremos e desconstruiremos as opiniões e 
percepções que são usualmente encontradas nos discursos sobre o esporte 

1 Professor do Instituto de Ciências do Esporte da Universidade Koblenz-Landau, Alemanha.



Os jogos paralímpicos contribuem para o empoderamento                                          
das pessoas com deficiência?   19

de alto rendimento, perguntando se um modelo esportivo que se refere a 
categorias de esportes “normais” e “para deficientes” contribui para o 
empoderamento ou, em vez disso, para desempoderamento de pessoas com 
deficiência.

Para que um grupo marginalizado e/ou oprimido emancipe-se e exerça 
poderes, com pleno direito na sociedade, isto é, para que tenha sucesso 
no processo de empoderamento, certos fatores e condições básicas, como 
afirmação de identidade, autoestima, dignidade e reconhecimento pelos outros 
devem ser desenvolvidas e conquistadas (HERRIGER, 2006). Nas análises 
e reflexões que se seguem, consideramos narrativas históricas (identidade, 
autoestima), relações entre os movimentos Olímpico e Paralímpico (poder/
dominação), cobertura da mídia e interesse do espectador (reconhecimento), 
bem como práticas de classificação dos atletas (dignidade, autoestima), 
como indicadores de empoderamento ou desempoderamento de pessoas com 
deficiência.

A história do salvador

Na maioria dos discursos sobre a história do Movimento Paralímpico, 
diz-se que em julho de 1948, na abertura dos Jogos Olímpicos de Londres, 
o neurocirurgião Ludwig Guttmann organizou em seu hospital em Stoke 
Mandeville, não muito longe da capital britânica, uma pequena competição 
para 16 veteranos da Segunda Guerra Mundial.2 Foi o nascimento dos Jogos 
Stoke Mandeville, que se tornaria a maior competição esportiva para pessoas 
com deficiência: os Jogos Paralímpicos. 

Guttmann desempenhou um papel importante na história do Movimento 
Paralímpico, que muito lhe deve. Em seu contato diário com pacientes com 
lesões na medula espinhal, ele percebeu o impacto benéfico das atividades 
físicas nas suas vidas psíquica e social. Ele sonhava com o dia em que os 
Jogos de Stoke Mandeville tornar-se-iam famosos e seriam equivalentes aos 
Jogos Olímpicos.3

2 Por exemplo: Steadward, Robert D.; Peterson, Cynthia J. Paralympics: where heroes come. 
Edmonton: One Shot Holdings, 1997; Bailey, Steve. Athlete first: a history of the Paralympic 
Movement. Chichester: John Wiley & Sons, 2008; Brittain, Ian. The Paralympic Games 
explained. London, New York: Routledge, 2010.
3 Guttmann, Ludwig. The annual Stoke Mandeville Games. The Cord 2, 1949, p. 24.
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Sem querer minimizar os méritos de Guttmann, deve-se notar que essas 
histórias, concentrando-se quase que exclusivamente neste médico benfeitor, 
negligenciam o papel das pessoas com deficiência na organização de suas 
próprias atividades esportivas (PEERS, 2009). Já no final do século XIX, 
pessoas com deficiências sensoriais (deficientes visuais e surdos) criaram 
suas primeiras associações esportivas. Em 1924, em Paris, a comunidade dos 
surdos organizou os primeiros Jogos Mundiais para Surdos (International 
Silent Games).

A evolução do Movimento Paralímpico deve ser vista paralelamente ao 
tratamento social das pessoas com deficiência. Em seus primórdios, esse 
movimento era dominado por estratégias biopolíticas e pelo poder da profissão 
médica4 que definia as atividades físicas adequadas para essas pessoas. O 
esporte era considerado principalmente como um meio de reabilitação. Só 
recentemente houve uma mudança de paradigma no tratamento das pessoas 
com deficiência. 

Modelos sociais, biossociais ou culturais substituíram paulatinamente o 
paradigma médico que, apesar de um considerável processo de emancipação, 
ainda é persistente, particularmente no campo das atividades físicas e 
esportivas e mesmo no Movimento Paralímpico. Foi em detrimento dos 
interesses dos esportistas com deficiência que o Movimento Paralímpico foi 
amplamente dominado por pessoas sem deficiência, geralmente de países 
industrializados e ocidentais.

As narrativas das origens do Movimento Paralímpico são mais debilitantes 
e desestimuladoras do que contribuições para o empoderamento. Elas 
destacam a angústia e dependência de pessoas com deficiência, construindo 
e promovendo personagens paternalistas e míticos como Ludwig Guttmann 
que, através do esporte, consegue ajudar os fracos e dependentes (PEERS, 
2009).

4 Foucault, Michel. The subject and power. In: Dreyfus, Hubert; Rainbow, Paul. Michel 
Foucault: beyond structuralism and hermeneutics. Chicago: The University of Chicago Press, 
1982, p. 208-226; Foucault, Michel. Le pouvoir, une bête magnifique. In: Defert, Daniel; 
Lagrange, François E. J. Michel Foucault, dits et ecrits 1954-1988, II: 1976-1988. Paris: 
Gallimard, 2001, p. 368-382; Foucault, Michel. Les mailles du pouvoir. In: Defert, Daniel et 
al. Michel Foucault, dits et ecrits 1954-1988, II: 1976-1988. Paris: Gallimard, 2001, p. 1001-
1020; Peers, Danielle. (Dis)empowering Paralympic histories, 2009, p. 657.
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Uma relação paternalista

Não foi por acaso que a primeira competição organizada em Stoke 
Mandeville por Ludwig Guttmann tenha acontecido ao mesmo tempo da 
cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Londres, em 1948. A data foi 
escolhida por razões simbólicas. Desde o início, o Movimento Paralímpico 
foi atraído pelos Jogos Olímpicos e lutou pelo status e reconhecimento 
olímpico (SCRUTON, 1998). Guttmann, como muitos líderes paralímpicos, 
sonhava em se juntar ao Movimento Olímpico. Eles chamaram seus jogos de 
Jogos Olímpicos para os Paralisados, Jogos Olímpicos para os Deficientes, 
Torontolympiad e, finalmente, Jogos Paralímpicos (Paralympic Games) - 
nomes que ilustram as aspirações olímpicas.

Segundo o discurso oficial do Movimento Paralímpico, o termo 
“Paralímpico” é uma combinação das palavras “paralelo” e “olimpíadas” e 
os Jogos Paralímpicos são jogos paralelos aos Jogos Olímpicos (BRITTAIN, 
2010). Mas são estes Jogos realmente paralelos, como afirma a interpretação 
oficial do Movimento Paralímpico? A fim de compreender a difícil relação 
entre os movimentos Olímpico e Paralímpico, é útil olhar para os fundamentos 
ideológicos do Olimpismo e do Paralimpismo. 

De fato, as razões para sua criação e os ideais desses dois movimentos 
são bem diferentes. De acordo com seu fundador Pierre de Coubertin, o 
Olimpismo é baseado em valores educacionais como harmonia entre corpo e 
mente, força de vontade, fair play, respeito mútuo e assim por diante. Destina-
se ao universalismo, à paz mundial e à compreensão mútua; inclui as artes e 
a estética. Coubertin via o esporte como um meio educacional e, desde suas 
origens, o Movimento Olímpico baseava-se em valores educacionais e éticos 
fundamentais.

O Movimento Paralímpico tem uma tradição mais pragmática. Ele não 
emerge fundado em valores educacionais, ideológicos ou éticos. Ludwig 
Guttmann, “o Coubertin dos paralisados”, como era chamado pelo Papa 
João XXIII (BAILEY, 2008), considerava o esporte principalmente como 
um meio de reabilitação e integração social para pessoas com deficiência. 
Seu objetivo era transformar “pessoas com deficiências severas em 
contribuintes” (ANDERSON, 2003). Foi o paradigma médico que dominou 
o esporte para essas pessoas quando Guttmann era o líder desse movimento 
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esportivo. Foi somente na década de 1990 que este movimento mudou de 
paradigma para adaptar-se gradualmente ao modelo de esporte de espetáculo 
e alinhou-se com a lógica do Movimento Olímpico.

Apesar dos esforços para transformar seu capital simbólico em econômico, 
o Movimento Paralímpico provavelmente nunca alcançará o prestígio 
e o sucesso do Movimento Olímpico. O produto oferecido pelo Comitê 
Olímpico Internacional (COI) é mais adequado ao consumidor típico do 
espetáculo esportivo. Hoje, os Jogos Olímpicos são um mega espetáculo de 
classe mundial com histórias cativantes e valores universalmente aceitáveis, 
acompanhados de imagens em movimento de jovens, belos, dinâmicos, 
graciosos e saudáveis atletas. 

O COI está vendendo o mito de um evento esportivo que pode criar um 
mundo pacífico e melhor através da “Educação Olímpica”. O Movimento 
Paralímpico, por outro lado, ainda é um movimento comunitário, ligado por 
uma identidade e uma cultura comum baseada na experiência da deficiência. 
O produto oferecido pela CPI é muito diferente do vendido pelo COI e os 
consumidores estão menos dispostos a comprá-lo. 

O consumidor médio associa o esporte às noções de saúde, vitalidade, 
capacidade, dinâmica, força e independência, enquanto a deficiência ainda 
é vista, muitas vezes, de maneira estereotipada, ligada a rótulos de doença, 
incapacidade, inércia, fraqueza e dependência. O território do campeão 
olímpico é o estádio, enquanto o território associado à pessoa com deficiência 
é a instituição especializada ou o hospital.5 Esta é provavelmente também 
uma das razões pelas quais muitos patrocinadores não investem no esporte 
paralímpico.

As atitudes em relação ao Movimento Paralímpico são geralmente 
ambíguas: por um lado, a vontade e as proezas dos atletas paralímpicos são 
admiradas, e eles são considerados heróis que superaram suas dificuldades; 
por outro lado, encontramos pessoas que sentem pena desses esportistas. 
Os Jogos Olímpicos são uma espécie de darwinismo social nas arenas 
esportivas. Os Jogos Paralímpicos, em contraste, evoluem em um espaço de 
liminaridade alojado em um meio termo (MURPHY, 1987). 

Eles não são realmente parte do esporte espetáculo profissional, mas 
também não são um evento de caridade. No entanto, o Movimento 

5 Ver: Goffman, Erving. Stigma: notes on the management of spoiled identity. Englewood 
Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1963.
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Paralímpico não parece usar o potencial criativo que, em geral, caracteriza 
a liminaridade.6 Ele tende a copiar seu irmão mais velho, o Movimento 
Olímpico, e pode muito bem continuar sendo uma cópia pálida e fraca, ainda 
na sombra do original.

Ao propagar e perpetuar padrões de beleza e condicionamento físico e 
a lógica do desempenho absoluto, os Jogos Olímpicos ajudam a excluir 
pessoas com deficiências. Eles encorajam, como a norma da sociedade, uma 
visão “capaz” do mundo que se refere a pessoas “capazes”, sem deficiências. 
A diferença entre os dois jogos e os dois movimentos é mais ampla do que os 
líderes de ambas as organizações querem acreditar. 

Os Jogos Olímpicos e os Jogos Paralímpicos estão em oposição binária e 
hierárquica. Enquanto a lógica do desempenho absoluto dominar o esporte, 
todos aqueles que não pertencem às categorias de nível superior estarão na 
margem. Atletas e mais atletas paralímpicos são e serão considerados atletas 
de segunda classe. Eles serão os perdedores em um mundo esportivo baseado 
no mercado e na livre iniciativa (KELL; KELL; PRICE, 2008).

O sonho da integração e seu fim

Uma análise das ligações entre os movimentos Paralímpico e Olímpico 
em termos de relações de poder e dominação mostra que o processo de 
empoderamento foi sufocado. De fato, ao longo desta relação, o Movimento 
Paralímpico foi dominado e controlado pelo gigantesco e próspero 
Movimento Olímpico.

Em 1957, o COI concedeu a Fearnley Cup aos Jogos de Stoke Mandeville 
por seus méritos a serviço do Movimento Olímpico. Na cerimônia de 
premiação, em suas palavras de agradecimento, Ludwig Guttmann 
expressou seu sonho de um dia ver atletas com deficiência competindo nos 
Jogos Olímpicos (SCRUTON, 1998, p. 80). De fato, as ligações entre os 
dois movimentos tornaram-se cada vez mais estreitas. Em 1960, os Jogos de 
Stoke Mandeville foram realizados pela primeira vez, com algumas semanas 

6 Ver: Turner, Victor W. The ritual process: structure and anti-structure. Chicago: Aldine 
Publisher, 1969; Gennep, Arnold van. The rites of passage. Chicago: University of Chicago 
Press, 1960.
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de intervalo, na mesma cidade dos Jogos Olímpicos. Estes Jogos, que 
aconteceram em Roma, são considerados os primeiros Jogos Paralímpicos. 

Em 1984, quatro anos após a morte de Ludwig Guttmann, seu sonho 
realizou-se, pelo menos em parte: o COI incluiu no programa dos Jogos 
Olímpicos de Verão, em Los Angeles, e nos Jogos Olímpicos de Inverno, 
em Sarajevo, competições para atletas com deficiência, como demonstração. 
Dois eventos, uma corrida de 800 metros para atletas de cadeira de rodas e 
uma corrida de 1500 metros, foram mantidos no programa olímpico até os 
Jogos Olímpicos de Atenas, em 2004. Os eventos de esqui para atletas com 
deficiência foram somente realizados em 1984 e 1988. 

Infelizmente, essa integração de eventos de demonstração no programa 
olímpico não foi gratuita. Em uma reunião com representantes do Movimento 
Paralímpico, Samaranch, presidente do COI na época, proibiu o Movimento 
Paralímpico de usar o termo “Olímpico”. Em compensação, ele ofereceu, 
além da assistência financeira de US$ 10.000 a US$ 20.000, a possibilidade 
de organizar eventos de demonstração nos Jogos Olímpicos (BAILEY, 
2008). Em 1988, o Movimento Paralímpico também foi proibido pelo COI 
de usar seu emblema, os cinco Tae-Geuk, ou “gotas de lágrimas”. Dispostos 
da mesma maneira e com as mesmas cores dos anéis olímpicos, a direção do 
COI achou que a semelhança era demasiada e poderia ser confundido com 
emblema olímpico. 

Desde 2008, não há mais eventos de demonstração para atletas com 
deficiências no programa olímpico, mas existem contratos para colaboração 
na organização de ambos os Jogos. Graças a esses contratos, que também 
permitem o acesso a recursos financeiros que vão muito além das dimensões 
conhecidas no passado, o Movimento Paralímpico vive atualmente uma 
situação relativamente confortável e próspera. Mas essa prosperidade 
também não é gratuita. Para chegar lá, o Movimento Paralímpico teve que 
abandonar sua luta pela integração ao Movimento Olímpico. 

É certo que os vários contratos entre o COI e o CPI estimularam a 
aproximação e ajudaram a promover e reconhecer o Movimento Paralímpico, 
mas ao mesmo tempo talvez tenham selado a separação entre os dois 
movimentos. Embora ocorram nos mesmos lugares, em intervalos de tempo 
curto um do outro, são dois eventos distintos. Os Jogos Olímpicos atraem 
uma enorme atenção do público, enquanto os Paralímpicos estão mais ou 
menos nas margens. 
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A ambiguidade da percepção pública

Atualmente, os Jogos Paralímpicos são o segundo evento multiesportivo 
do mundo. Desde 1988, o interesse da mídia por esse evento cresceu 
consideravelmente. No entanto, estudos mostram que a cobertura da mídia 
ainda é muito menor do que a dos Jogos Olímpicos.7 Foi especialmente até 
a década de 1990 que os jornais apresentaram pessoas com deficiência de 
maneira estereotipada, incluindo atletas paralímpicos. Mesmo hoje em dia, 
não é incomum encontrar esse tipo de jornalismo.8

Os estudos sobre a cobertura dos Jogos Paralímpicos pela mídia mostram 
que os atletas são frequentemente retratados como vítimas de seu próprio 
destino, como diferentes ou como “os outros” (SCHELL; DUNCAN, 1999). 
Os Jogos Paralímpicos, e com eles os atletas que participam destes eventos, 
são assim marginalizados (SCHANTZ; GILBERT, 2001). 

Comentários específicos sobre regras, táticas ou habilidades físicas, 
normalmente encontrados em páginas de esportes, são raros quando os 
jornais tratam dos Jogos Paralímpicos (DUNCAN, 1986). Por outro lado, os 
jornalistas costumam adotar atitudes que infantilizam os atletas (SCHELL; 
DUNCAN, 1999). Para caracterizar performances extraordinárias, são 
usados estereótipos como “super-crip”9, o herói com deficiência (SCHELL; 
DUNCAN, 1999). No entanto, esta imagem dos “super-deficientes” não 
ajuda a emancipação da grande massa de pessoas com deficiência, uma vez 
que sugere que é apenas o desempenho extraordinário dessas pessoas que 
merece respeito (SHAPIRO, 1993).

Como os atletas paralímpicos geralmente não correspondem aos valores 
socialmente construídos atribuídos a atletas de alto rendimento, que são 

7 Schantz, Otto; Gilbert, Keith. An ideal misconstrued: newspaper coverage of the Atlanta 
Paralympic Games in France and Germany. Sociology of Sport Journal, v. 18, n. 1, p. 69-94, 
2001; Schell, Lee A. B.; Rodriguez, Stephanie. Subverting bodies/ambivalent representations: 
media analysis of Paralympian, Hope Lewellen. Sociology of Sport Journal, v. 18, n. 1, p. 
127-135, 2001.
8 Por exemplo: Keller, Clayton E. et al. The coverage of persons with disabilities in American 
news papers. The Journal of Special Education, v. 24, n. 3, p. 271-282, 1990; Shapiro, 
Joseph. No pity: people with disabilities forging a new civil rights movement. New York: 
Times Books, 1993; Yoshida, Ronald K.; Wasilewski, Lynn; Friedman, Douglas L. Recent 
newspaper coverage about persons with disabilities. Exceptional children, v. 56, n. 5, p. 418-
423, 1990.
9 Nota do Tradutor: Em inglês, “crip” é a forma abreviada de “cripple” (em português: 
aleijado). 
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força física, virilidade e apelo erótico,10 eles atraem pouco interesse da 
mídia e do público em geral (DEPAUW, 1997). A pesquisa também mostra 
que diferentes tipos de deficiência são representados de forma desigual na 
mídia, que tem certa preferência por imagens estereotipadas (usuários de 
cadeiras de rodas, deficiências físicas). As categorias menos “apresentáveis” 
são deficiências sensoriais e intelectuais, bem como deficiências motoras 
cerebrais (SCHELL; DUNCAN, 1999).

Os estudos com espectadores dos Jogos Paralímpicos são extremamente 
raros. Os poucos que existem sugerem grande heterogeneidade dos motivos 
e percepções desses espectadores. Para alguns, esses Jogos são mais puros 
e mais emocionais do que os Jogos Olímpicos (hiper-comercializados). 
Outros vão para os Jogos Paralímpicos como substitutos para os Jogos 
Olímpicos, para os quais não obtiveram ou não conseguiram pagar ingressos 
(REICHHART; DINEL; SCHANTZ, 2008). Ainda outros vão a estes Jogos 
por curiosidade e comportam-se como nas antigas feiras onde os “monstros 
humanos” eram exibidos (espetáculos de aberrações) (SCHANTZ, 2003).

A cobertura discreta e muitas vezes estereotipada da mídia, bem como o 
baixo interesse público, podem ser sentidos como a expressão de uma falta 
de reconhecimento público do Movimento Paralímpico. Isso não ajuda a 
aumentar a autoestima de atletas com deficiência. Se eles gozam de algum 
respeito e alguma atenção, geralmente é apenas pelo curto período dos Jogos. 
Alguns raros atletas paralímpicos, como Oscar Pistorius, “o homem mais 
rápido sem pernas”, podem atrair a atenção do público por um período mais 
longo. Mas eles devem esse interesse mais ao seu estatuto de ciborgues do 
que aos seus feitos esportivos.

Classificações humilhantes

O que é mais degradante para o ser humano do que ser classificado em 
categorias hierárquicas, não com base no mérito ou em falhas pessoais, 
mas com base em características inatas ou acidentais. Já mencionamos a 
classificação binária em atletas olímpicos e paralímpicos, o que contradiz os 

10 Confira, por exemplo: Rowe, David. Sport, culture and the media: the unruly trinity. 
Buckingham: Open University Press, 1999.
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esforços atuais para incluir pessoas com deficiência como membros plenos 
em todas as áreas de nossa sociedade.

A classificação em categorias dentro do Movimento Paralímpico é um dos 
seus maiores problemas e, na atual situação, causa muito descontentamento. 
A fim de garantir competições interessantes e igualitárias, as federações 
esportivas classificam os atletas de acordo com seu potencial esportivo. 
Estas classificações em categorias de peso ou nível técnico podem ser 
consideradas como específicas do esporte e necessárias para garantir um 
confronto igualitário. Classificações baseadas em variáveis tais como idade, 
sexo, cor da pele ou se uma pessoa é ou não considerada deficiente muitas 
vezes tornam-se atos políticos que levam à segregação e são geralmente 
discriminatórios e contrários ao empoderamento.

A classificação dos seres humanos com base em suas capacidades ou 
incapacidades pode ser considerada desumana, alienante ou humilhante. 
Segundo o antropólogo e ex-atleta paralímpico David Howe (2008, p. 71), o 
processo de classificação:

(...) é uma experiência alienante, em que cada vez um conjunto diferente de 
indivíduos determina se seu corpo se encaixa no livro de tipologia carnal que 
é aceitável para aqueles que governam a modalidade específica do esporte 
paralímpico que os atletas desejam fazer parte. 

A classificação pode ser vista como uma forma pérfida de governar os 
corpos atléticos; uma tecnologia de dominação do corpo.11 Desde que o CPI 
tentou imitar o COI, procurando aumentar a mídia e o valor econômico de 
seus Jogos, promove a classificação funcional que propõe classificar os atletas 
não de acordo com suas deficiências, mas pelo seu potencial esportivo. A 
intenção desta classificação funcional é reduzir o número de classes a fim 
de tornar os Jogos Paralímpicos mais fáceis de compreender e interessantes 
para os espectadores e a mídia. 

No entanto, essa forma de classificar não é necessariamente apropriada 
para a comunidade de atletas12, especialmente àqueles com deficiências 

11 Foucault, Michel, 1982; Foucault, Michel. L’extension sociale de la norme. In: Defert, 
Daniel; Lagrange, François E. J. Michel Foucault, dits et ecrits 1954-1988, II: 1976-1988. 
Paris: Gallimard, 2001, p. 74-79.
12 Ver: Howe, David; Jones, Carwyn. Classification of disabled athletes: (dis)empowering 
the paralympic practice community. Sociology of Sport Journal, v. 23, n. 1, p. 29-46, 2006.
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graves são excluídos, pois não se encaixam na lógica comercial do evento 
espetáculo. Ao substituir uma lógica que valoriza oportunidades iguais e 
participação em vez de desempenho por meio de uma lógica de esporte de 
alto rendimento, o CPI exclui uma grande parte da comunidade de pessoas 
com deficiência. 

Os Jogos Olímpicos, a maior vitrine de esportes de alto rendimento, excluem 
atletas paralímpicos de alto nível, e os Jogos Paralímpicos, a maior vitrine de 
esportes para atletas com deficiência, excluem atletas que não se encaixam 
em sua agenda comercial. Essa situação não contribui para o empoderamento 
de atletas que se consideram de alto rendimento, nem daqueles que buscam 
o prazer de praticar esporte e competir dentro da comunidade internacional 
de pessoas com deficiência.

Conclusão

Sem dúvida, no nível individual, o esporte pode contribuir para o 
empoderamento de certos atletas que são bem sucedidos no esporte e pode 
ajudá-los a sair de seu “gueto de deficiência”.13 No entanto, esses atletas são 
apenas uma pequena minoria da população de pessoas com deficiência; eles 
são os “super-deficientes”, e apenas uma pequena porcentagem de pessoas 
com deficiência os verá como modelos a seguir.

Dois Jogos separados podem fortalecer e consolidar a divisão entre os 
atletas Olímpicos e Paralímpicos. Como expressam Goggin e Newell (2005, 
p. 81), “a existência de um evento especial para pessoas com deficiência é 
um lembrete doloroso de desigualdade e injustiça, e sua presença perpetua 
o discurso das ‘necessidades especiais’ e ‘eventos especiais’”.

Enquanto o esporte de alto rendimento não mudar sua lógica de busca de 
desempenho absoluto, será utópico pensar que os Jogos Paralímpicos, que 
devem contentar-se com conquistas relativas, tornar-se-ão jogos paralelos 
aos Jogos Olímpicos. Os Jogos Paralímpicos e do desempenho dos atletas 

13 Page, Stephen J.; O’Connor, Edmund; Peterson, Kirk. Leaving the disability ghetto: 
aqualitative study of factors underlying achievement motivation among athletes with 
disabilities. Journal of Sport & Social Issues, v. 25, n. 1, p. 40-55. 2001; Confira: Huang, 
Chin-Ju; Brittain, Ian. Negociating identities through disability sport. Sociology of Sport 
Journal, v. 23, n. 4, p. 352-375, 2006.
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paraolímpicos serão sempre comparado aos padrões dos esportes olímpicos. 
Sem mudanças radicais, haverá sempre os glamorosos Jogos Olímpicos, de 
primeira classe para a elite atlética, e os Jogos Paralímpicos, de segunda 
classe para os corajosos atletas paralímpicos que superaram seu “terrível 
destino”.

Em nossa sociedade faminta por esportes e obcecada pelo corpo, a 
proeza física muitas vezes torna-se um indicador do valor de uma pessoa, 
não apenas no esporte, mas também em outras áreas. Ao separar o esporte 
de alto rendimento em uma categoria para atletas “normais” e outra para 
atletas “deficientes”, corremos o risco de perpetuar a imagem da pessoa 
com deficiência como valendo menos do que uma não deficiente e, assim, ir 
contra o empoderamento da comunidade de pessoas com deficiência.

A convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência da Organização 
das Nações Unidas (ONU) de 2006 lembra e reafirma que os direitos comuns 
a todas as pessoas aplicam-se também às pessoas com deficiência e devem, 
portanto, ser garantidos em todas as áreas da sociedade. Na maioria dos 
países há uma forte vontade política de colocar em prática esta convenção da 
ONU e trabalhar pela inclusão social dessas pessoas. Uma das únicas áreas 
em que a exclusão dessas pessoas não parece ser questionada é no esporte de 
alto rendimento. Seria possível demolir este bastião de tratamento desigual 
das pessoas com deficiência e tornar o esporte de alto rendimento acessível 
para competições inclusivas? Ou a lógica do esporte impede qualquer esforço 
para incluir pessoas com deficiência? 

Se perguntarem a Marla Runyan qual foi seu maior triunfo esportivo, ela 
provavelmente não mencionará suas cinco medalhas de ouro paralímpicas, 
mas seu oitavo lugar na final dos 1500 metros nos Jogos Olímpicos de 
Sydney. Como participante nos Jogos Olímpicos, ela é reconhecida como 
uma esportista de alto nível, o que é uma condição fundamental do processo 
de empoderamento.

A lógica do esporte espetáculo, do esporte de alto rendimento, não conhece 
categorias; é o absoluto, o superlativo que conta, o mais rápido, o mais alto, 
o mais forte. Todos aqueles que não se encaixam nesses critérios são os 
perdedores no mercado de atenção pública, a menos que possam compensar 
seu pequeno capital de desempenho absoluto por outros fatores da mídia, 
como beleza ou sedução. No entanto, ao mudar as regras e/ou equipamentos 
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esportivos, até as competições olímpicas podem tornar-se mais acessíveis 
aos atletas com deficiências (SCHANTZ, 2001). 

Por exemplo, adicionar um sinal óptico ao sinal acústico para dar início 
à natação permitiu apagar a desvantagem de um nadador com deficiência 
auditiva durante sua participação nos Jogos Olímpicos de Sydney. Por que 
não considerar a cadeira de rodas como um equipamento esportivo, assim 
como a bicicleta, e introduzir corridas em cadeira de rodas para todos, 
independentemente de uma categorização em deficientes e não deficientes? 
Existem muitas modalidades esportivas que podem ser disponibilizadas para 
pessoas com deficiência, como, por exemplo, o supino em levantamento 
de força, tiro, certas classes de barcos na vela, o conjunto no ciclismo, etc. 
(SCHANTZ, 2001).

É através da melhoria do acesso ao esporte através de medidas de 
acomodação e adaptação de equipamentos e/ou regras que podemos promover 
a inclusão de atletas com deficiência e promover o seu empoderamento 
(SCHANTZ, 2001). Qualquer tipo de categorização corre o risco de criar 
estruturas hierárquicas e hegemônicas e, em última análise, marginalizar 
certos grupos que não se ajustam a um modelo esportivo que, afinal, apenas 
valoriza o desempenho absoluto. A existência de dois Jogos, um para atletas 
paralímpicos e outro para atletas olímpicos, promove uma visão que degrada 
uns e considera outros como o padrão de excelência.

O COI e as federações esportivas internacionais devem garantir que 
a acessibilidade ao esporte de alto rendimento seja consideravelmente 
melhorada para permitir a participação “sem qualquer discriminação”, 
conforme estipulado na Carta Olímpica (INTERNATIONAL OLYMPIC 
COMMITTEE, 2020, p. 11). O COI, como movimento global, não pode 
permitir-se excluir e discriminar grande parte da humanidade. O CPI deve 
manter e desenvolver os Jogos Paralímpicos como uma vitrine para uma 
cultura esportiva alternativa para pessoas com deficiência, mas lembre-se 
de seus principais objetivos, que eram a integração e inclusão dentro do 
movimento esportivo. Ele deve evitar copiar os Jogos Olímpicos porque, 
como uma cópia simples, pode ser menos valorizado na opinião pública do 
que o original.

De Rousseau, através de Hegel, Georges Mead e, recentemente, Axel 
Honneth (1994), os filósofos sociais veem o reconhecimento mútuo como 
a dimensão central de nossa evolução social. Apesar do progresso feito 
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no tratamento de pessoas com deficiência no campo do esporte, a mídia, 
os espectadores, o COI e o próprio IPC não contribuíram realmente para 
um verdadeiro reconhecimento mútuo, em pé de igualdade, entre o 
movimento esportivo de pessoas com deficiência e o Movimento Olímpico. 
Ao criar duas categorias hierárquicas, elas inibem o empoderamento de 
atletas com deficiências e podem prejudicar toda a comunidade de pessoas 
com deficiência, perpetuando uma categorização de nossa sociedade em 
indivíduos “normais” e “deficientes”.

No entanto, o esporte olímpico e o esporte de alto rendimento para pessoas 
com deficiência não são incompatíveis. Mas uma inclusão verdadeira e 
sustentável de atletas com deficiências na lógica do esporte de alto rendimento 
requer esforços para maximizar as oportunidades de acesso para que esses 
atletas possam encontrar atividades nas quais possam ser competitivos 
no mais alto nível. Para chegar lá, aqueles que incluem e aqueles que são 
incluídos devem fazer esforços conjuntos.
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2. O CORPO DO ATLETA:                                        
TECNOCIÊNCIAS E DIGNIDADE HUMANA

Iraquitan de Oliveira Caminha1

Com base na filosofia de Merleau-Ponty, compreendemos o corpo humano 
como um sujeito perceptivo, que se situa no mundo por meio de movimentos 
intencionais. Conceber o corpo como nosso ponto de vista sobre o mundo 
exige que repensemos a perspectiva reducionista de considerar o corpo 
humano apenas como um organismo vivo e complexo, estruturado por 
ossos, músculos e órgãos. Propomos que o corpo humano seja compreendido 
como um fenômeno biocultural. Nesse sentido, ele é, ao mesmo tempo, vida 
orgânica, que interage com o meio ambiente, e vida cultura, que convive com 
os seus semelhantes numa organização social (CAMINHA, 2009a).

O corpo, que realiza movimentos intencionais, projeta-se no mundo para 
percebê-lo. A intencionalidade, vivida pelos movimentos de nosso corpo, é 
a nossa abertura dinâmica ao ser do mundo. O sujeito que percebe não se 
apropria do que ele percebe como um objeto totalmente determinado, mas 
aproxima-se e distancia-se do percebido pelos movimentos de seu corpo, que 
se põe a perceber o mundo. Os movimentos do corpo não podem ser reduzidos 
a um processo mecânico de estímulos e respostas. A visão mecanicista do 
corpo impede-nos de considerá-lo como sujeito.

Os movimentos de nosso corpo não são reduzidos a um conjunto de 
ações vitais determinadas por imperativos, exclusivamente, biológicos sem 
a intervenção de atitudes intencionais. As ações do corpo que percebe não 
são simplesmente mecânicas, quer dizer, desprovidas de intencionalidade. 
Aquilo que percebemos apresenta-se para nós como “polos de ações” que 
nos mobilizam para assumir o mundo em que estamos situados (MERLEAU-
PONTY, 1992, p. 123).

A partir da compreensão do corpo como nosso ponto de vista sobre o 
mundo, que não pode ser reduzido a uma coisa localizada entre outras coisas 

1 Professor Titular do Departamento de Educação Física da Universidade Federal da Paraíba, 
Brasil.
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no espaço objetivo, propomos fazer algumas reflexões sobre o problema do 
corpo do atleta, relacionando o tema das tecnociências com o da dignidade 
humana. Tais reflexões serão feitas a partir da seguinte questão: em que 
medida o treinamento de corpos preparados para serem atletas, usando os 
recursos das tecnociências, ameaça a dignidade humana?

Corpos treinados para serem atletas

A retomada dos Jogos Olímpicos, no final do século XIX, foi marcada pelo 
uso da ciência para elaborar programas de treinamento com o objetivo de 
fabricar atletas. Os movimentos dos corpos foram tecnicamente preparados 
para vencer as provas esportivas. Nesse contexto, uma perspectiva tecnológica 
impõe-se: treinamento. Normalmente reservado ao trabalho de preparação 
dos cavalos de corrida, o treinamento passou a preparar corpos performáticos 
e aptos para as disputas esportivas (VIGARELLO, 2008).

O treinamento rigoroso e ordenado visa à performance e à quebra de 
recordes. Pelo treinamento, é possível ter-se corpos mais fortes, rápidos e 
velozes. O treinamento possibilita uma perfeição corporal que torna o corpo 
humano mais flexível, harmonioso e belo. O corpo é, desse modo, modelado 
por meio de exercícios, dietas e uso de máquinas. O corpo é o tempo todo 
vigiado e controlado com o objetivo de torná-lo campeão.

Os planos de treinamentos são todos elaborados com base em 
procedimentos técnico-científicos. Os grandes atletas têm sempre uma equipe 
de especialistas e cientistas trabalhando exclusivamente para ele. O ritmo de 
treino, as condições físicas e psicológicas são totalmente monitoradas pelos 
especialistas. Os experts em biodinâmica analisam como os atletas correm, 
lançam, arremessam, driblam, lutam ou nadam. A ciência e a técnica são 
usadas a serviço da vitória do atleta.

O corpo tecnicizado pelo treinamento não poderia indicar que os saberes 
tecnológicos concebem o corpo como um mero pedaço de matéria ou um feixe 
de mecanismos? O corpo do atleta, submetido a uma série de treinamentos 
por meio dos recursos das tecnociências, estaria ameaçando a dignidade 
humana? O que vem a ser dignidade humana?

Os profissionais de saúde (profissionais de educação física, fisioterapeutas, 
médicos, farmacêuticos, nutricionistas e outros) atuam, cada vez mais, como 
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portadores de esperanças de uma vida mais longa e com mais qualidade. 
Depositam-se nesses profissionais, muitas vezes, a confiança de que são 
capazes de fazer verdadeiros milagres pela saúde. Todavia, destacamos 
que muitas vezes esses profissionais são agentes especializados a serviço 
do esporte de alto rendimento. Nesse sentido, eles se transformam em 
tecnólogos, no silêncio dos laboratórios, produzindo conhecimentos que 
podem ser usados para planejar, minuciosamente, atletas para a competição.

Uma equipe de especialistas pode usar recursos para avaliar parâmetros 
fisiológicos ou biomecânicos. O treinamento de uma equipe de futebol pode 
ser prescrito com base em avaliações que medem as adaptações funcionais 
e estruturais dos órgãos e dos sistemas orgânicos dos atletas. É impossível, 
atualmente, conceber-se o treinamento de atletas sem o monitoramento e 
avaliação de variáveis fisiológicas. Os procedimentos de lactacidemia ou os 
métodos de dosagem do ácido lacto são indispensáveis no treinamento de 
atletas. Um fisiologista pode fazer uma análise da relação entre a concentração 
de lactato no sangue versus a velocidade de nado de um atleta e, desse modo, 
estabelecer indicativos preciosos para o treinamento.

O estabelecimento de protocolos padronizados de avaliação biomecânica 
dos atletas colabora para melhorar o rendimento esportivo. Obter medidas 
de parâmetros cineantropométricos do corpo do atleta é indispensável para 
avaliar seu desempenho. Indicadores cinemáticos podem medir variações 
lineares e angulares da posição do atleta executando determinados gestos 
motores. Tais indicadores podem ser filmados por câmeras de vídeo que 
permitam a reconstrução tridimensional de pontos corporais em movimento.

O triunfo tecnológico, que conjuga ciência, tecnologia, informática e 
robótica, junta biólogos, matemáticos, experts em informática e engenheiros 
eletrônicos a serviço do treinamento esportivo. Aparelhos desempenham 
cada vez mais um papel insubstituível na preparação de atletas. Desse modo, 
o êxito da vitória de um atleta depende de todo um arsenal tecnológico.

Corpos performáticos, biotecnologia e doping genético

Decisivamente, o uso das tecnociências para melhoria do rendimento dos 
atletas torna-se indispensável. Entre elas, as tecnologias biomoleculares 
estão à disposição de pesquisadores e treinadores. Nesse sentido, torna-se 
indispensável examinarmos a possibilidade do doping genético no esporte. 
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Esse doping consiste em usar, deliberadamente, elementos genéticos com o 
objetivo de melhorar o desempenho esportivo. 

De um lado, para contestar tal uso, poderíamos evocar a questão da saúde 
do atleta, que poderia ficar comprometida em função de procedimentos que 
levariam a prejudicar seu bem-estar. De outro, poderíamos ainda fazer uma 
intervenção de natureza ética para dizer que há visivelmente uma perversão 
dos valores do esporte na medida em que seriam desconsideradas as mesmas 
condições de competição para todos os atletas. Além desses dois aspectos, 
desejamos chamar a atenção para o problema da dignidade humana.

Os corpos dos atletas que foram submetidos às tecnologias de manipulação 
do DNA (ácido desoxirribonucléico) ou RNA (ácido ribonucléico) perderiam 
sua dignidade humana? O que nos faz humano? É possível ganhar e perder 
a dignidade humana, por meio do esporte? Vamos supor que o corpo de um 
atleta seja submetido a uma série de alterações genéticas que possibilitem 
modificar a produção do hormônio do crescimento. Logo, por meio do uso 
de biotecnologias moleculares, funções orgânicas podem ser potencializadas 
para melhorar o rendimento dos atletas. 

Sabemos também que a terapia genética pode oferecer um caminho 
promissor para recuperar tecidos de baixa capacidade regenerativa. Tendões, 
cartilagens e músculos esqueléticos dos atletas podem ser regenerados por 
meio de terapias genéticas. Tais terapias também poderiam ser usadas para 
estimular, o mais rápido possível, o processo de cicatrização de lesões obtidas 
em competições ou treinamento. Mais uma vez, a manipulação genética 
estaria, assim, favorecendo a melhoria do rendimento esportivo. 

Admitimos que a biotecnologia é bem vinda para fins terapêuticos. 
Todavia, o que está em questão aqui é o seu uso com o objetivo de obter-
se um doping para melhorar o rendimento esportivo. Reconhecemos que o 
megaprojeto Genoma, o maior triunfo tecnológico do século XXI, anunciado 
no dia 26 de julho de 2000, pode ser usado para o bem ou para o mal da 
humanidade. Nesse sentido, “a humanidade, qual o primeiro casal humano, 
sente-se novamente diante da árvore do bem e do mal, podendo tanto abrir 
novos caminhos de vida, quanto fechar as portas do paraíso” (MOSER, 
2004, p. 27). 

A Agência Mundial Antidoping (WADA – World Anti-Doping Agency) 
condena a utilização da biotecnologia visando aumentar o rendimento 
esportivo. O doping genético é um verdadeiro golpe no espírito esportivo, 
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que prega, por meio do jogo franco, a virtude de vencer respeitando as 
normas, regras e valores do esporte, que deve ser praticado com fins éticos. 
No lugar de biotecnologias, o atleta precisa ter um bom caráter, honestidade, 
respeito a si, aos outros e às regras do jogo. Todavia, é preciso perguntar-
se: como buscar a excelência no rendimento esportivo, evitando o doping 
biotecnológico? A tentação é grande. Para vencer e obter sucesso no esporte 
parece valer tudo.

Se atletas e treinadores são capazes de ignorar os riscos da biotecnologia 
em nome da vitória, seria possível controlar efetivamente o doping? 
Chegaremos ao ponto de ser necessário implantar microchips nos corpos dos 
atletas para monitorar, permanentemente, seus organismos, visando impedir 
o doping?

Não devemos somente combater o uso do doping com a criação de 
sofisticados meios para detectá-lo e definir sanções decorrentes do flagrante 
nos testes antidoping. Precisamos apelar para perspectivas éticas e educativas 
visando superar a reduzida visão do esporte que valoriza, excessivamente, a 
competição, a superioridade e a vitória.

Segundo Merleau-Ponty (1988), nosso corpo é, ao mesmo tempo, massa 
material e gesto expressivo. Nesse sentido, o gesto esportivo não pode ser 
reduzido à realização de movimentos mecânicos sem considerá-los como 
expressão de um sujeito que manifesta intenções e desejos de rendimento 
ou de autossuperação. É no nível dessas intenções e desejos que a ética e a 
educação podem cumprir um papel decisivo na construção de valores ou de 
modelos de condutas que dignifiquem o ser humano. 

O corpo de César Cielo não pode ser reduzido a uma máquina aquática que 
conseguiu bater o recorde mundial dos 100 metros nado livre com 46s91, no 
campeonato mundial de esportes aquáticos de 2009, realizado na cidade de 
Roma. Sua concentração, seu lento ritual de vestir seu maiô de competição 
feito com material da Nasa, suas manchas vermelhas no corpo como sinal 
dos tapas que ele mesmo se aplica antes de cair na água, seu salto do bloco 
de partida, suas mãos e braços entrando e saindo sincronicamente da água 
e seus movimentos de flexão e extensão coxofemoral são descrições de um 
corpo que vivencia o nado crawl em primeira pessoa. Há um autor dos gestos 
esportivos. As braçadas e pernadas que bateram o recorde mundial dos 100 
metros nado livre foram assinadas por César Cielo.
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O modelo anátomo-fisiológico, usado para descrever a cinemática do 
nado crawl, destaca aspectos biomecânicos, antropométricos e fisiológicos 
relacionados à execução técnica do nado; todavia, chamamos a atenção sobre 
a instauração de uma vida subjetiva, por meio do gesto esportivo. Logo, tais 
gestos são uma forma de comunicação que expressa um modo de existir. 
Os gestos de nadar, analisado do ponto de vista, exclusivamente, anátomo-
fisiológico não são considerados como expressão de um corpo que se faz 
sujeito.

Compreendemos o esporte como fenômeno bio-cultural. Desse modo, 
podemos perceber o corpo do atleta como vida orgânica, regido por leis 
naturais, e como vida cultural, convivendo com outros corpos em diferentes 
organizações sociais. Não consideramos o corpo do atleta como uma 
marionete governada por um mapa genético. Estamos convictos de que o 
corpo do atleta é determinado por fatores genéticos. Mas também estamos 
certos de que ele não pode ser reduzido a um mero efeito de estruturas 
genéticas.

Se o esporte é reduzido à prática de comparar rendimentos, correndo os 
riscos do corpo do atleta ser manipulado geneticamente, é porque essa prática 
é um costume ou um valor criado pela sociedade moderna, que valoriza 
corpos performáticos. Todavia, nós podemos considerar o esporte como uma 
prática ética e educativa que valorize a dignidade humana, possibilitando 
sua liberdade e responsabilidade. Somos inventores de culturas. O que hoje 
é, amanhã pode não ser.

Segundo Merleau-Ponty (2006, p. 272):

(...) o que define o homem não é a capacidade humana de criar. O que define o 
homem não é a capacidade de criar uma segunda natureza – econômica, social, 
cultura – para além da natureza biológica, é sobretudo a capacidade de superar 
as estruturas criadas para criar outras.

Não estamos querendo eliminar da prática esportiva a competição e a 
comparação de rendimentos. Não se faz esporte sem o lema: que vença o 
melhor. Propomos uma ética do esporte que concilie competição e respeito 
ao outro. Não concordamos com a visão de que o esporte seja reduzido a 
medir níveis de aptidão física. Para superar essa visão limitada do esporte, 
pensamos que o apelo a uma prática educativa de natureza lúdica não é 
suficiente. 
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Não duvidamos de que com a prática lúdica, por meio do esporte, 
nós podemos trilhar os caminhos do prazer de jogar e da satisfação pela 
convivência com o outro, que são indispensáveis para superarmos uma visão 
limitada do esporte, reduzida a comparar rendimentos. Mas a prática lúdica 
não é suficiente. Insistimos na necessidade de uma ética do esporte que 
combine competição e respeito ao outro.

Com o propósito de vencer, o atleta não deve desrespeitar a dignidade de 
seu corpo e do corpo do outro. Considerando o esporte, numa perspectiva 
ético-educativa, o corpo do atleta não é uma máquina que visa à vitória 
a qualquer preço, mas um corpo que busca a vitória, respeitando valores 
morais. Ninguém pode ser atleta sem obrigações morais. Com a exigência 
de uma ética da competição, o atleta não deve apenas buscar vencer os 
adversários, mas a melhor conduta como ser humano.

O esporte não pode ser reduzido a uma mera eficácia de aptidões físicas 
do corpo. Pelo esporte, o homem pode tornar-se mais humano, por meio da 
liberdade criatividade de seus gestos motores, bem como da condição de 
estar sempre apto a responder pelos seus atos. Pela plasticidade de seu corpo, 
o homem pode inventar e expressar belos gestos esportivos e, ao mesmo 
tempo, deixar-se guiar por princípios de responsabilidade ética.

Gostaríamos de recordar os momentos em que, na década de 1990, éramos 
professor de educação física de uma escola estadual, na cidade João Pessoa, 
quando os professores Francisco Martins da Silva e Pedro de Almeida Pereira 
faziam uma série de avaliações para descobrir novos talentos esportivos para 
o atletismo. Testes físico-esportivos eram feitos visando encontrar corpos 
com potencialidades para o atletismo. Agora, quem sabe, com o mapeamento 
do genoma humano, abre-se a possibilidade de podermos produzir 
geneticamente um atleta nos laboratórios. Isso nos parece assustador.

Os biotecnólogos, ou seja, geneticistas, biólogos moleculares e celulares, 
biofísicos podem trabalhar no sentido de encontrar o material genético que 
contém informações determinantes dos caracteres hereditários transmissíveis 
à descendência para produzir um superatleta. Aprendendo a linguagem em 
que “Deus criou a vida”, a biotecnologia pode manipular organismos vivos 
para solucionar problemas ou desenvolver produtos de laboratório, como 
um atleta campeão. A engenharia genética pode descobrir e criar variações 
genéticas, visando resultados esportivos. A estrutura e funcionamento do 
DNA e RNA podem agora ser manipulados em laboratórios a serviço da 
performance esportiva.
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Em que medida o nobre propósito do esporte de inventar uma moral que 
promova competição e, ao mesmo tempo, respeito ao outro, pode prevalecer 
em relação ao aperfeiçoamento constante do corpo, que visa à performance 
esportiva? A obsessão de melhorar o desempenho esportivo não revelaria 
que o homem é inferior às tecnociências? Não estaríamos assim decretando 
a morte do homem? O corpo-máquina estaria definitivamente desprovido 
de sentido humano? O corpo-mercadoria reduziria o corpo humano a um 
produto do mercado esportivo? Com base nessas questões, proponho que 
os profissionais do esporte não se ocupem apenas em desenvolver manuais 
que definam, com a ajuda das tecnociências, os passos para produzir-se um 
atleta, mas também desenvolvam uma reflexão ética que examine a seguinte 
questão: ser atleta para quê?

A palavra atleta tem a sua origem na antiguidade grega. Foi Atleu, rei de 
Élide, quem ofereceu uma coroa àquele dos seus filhos que se distinguisse 
nas corridas. Nesse sentido, deve-se busca ser atleta para tornar-se um 
campeão ou um exemplo de vida? Tornar-se atleta para ser um vitorioso ou 
uma pessoa distinta que merece ser seguida ou imitada? O papel social do 
atleta precisa ser constantemente resignificado. Tal resignificação carece de 
uma reflexão ética que discuta a dignidade humana no esporte.

Esporte, dignidade humana e responsabilidade ética

A ideia renascentista de “dignidade do homem” concebe o ser humano 
como acima da natureza, mesmo reconhecendo que ele faz parte da mesma. 
Todavia, o progresso assustador das tecnociências parece ter subjugado o 
homem ao domínio da técnica. Parece que o corpo está definitivamente 
obsoleto. As próteses refazem e modificam o corpo. Corpos siliconados 
ganham novas formas. Tatuagens e piercings são feitos para adornar e decorar 
o corpo. As cirurgias plásticas popularizaram-se. Transplantes são feitos 
para substituir órgãos debilitados. Parece até que o nosso trágico destino 
é modelar nossos corpos nas academias, exibi-los nos shopping centers e 
morrer entubados numa unidade de terapia intensiva.

Particularmente, no esporte, a busca pelo corpo perfeito, imbatível, capaz 
de quebrar todos os recordes e acumular vitórias, acaba levando muitos 
atletas a utilizarem o doping, ou seja, usar substâncias ou procedimentos 
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que, de alguma forma, estimulam e auxiliam na melhoria do rendimento 
esportivo. O corpo é aqui concebido como uma máquina perfeita a serviço 
da vitória. O atleta vive em busca de um corpo mais sofisticado, competente 
e eficiente. Melhorar o desempenho do corpo é uma exigência permanente.

Não sabemos mais diferenciar o corpo humano e a máquina. O atleta 
como corpo-máquina, funcionando como um conjunto de engrenagens 
biomecanicamente estruturadas, revela que o corpo pode ser integralmente 
planejado por meio de procedimentos tecnológicos. Esse corpo-máquina 
estaria definitivamente desprovido de sentido humano? O que faz nosso 
corpo ser humano, considerando que ele é completamente manejável pelas 
tecnociências? Mesmo que nosso corpo seja um híbrido constituído de 
orgânico e de sintético ou ainda uma máquina inteligente, ele continuará 
sendo humano? Mesmo que nosso corpo seja progressivamente substituído 
por uma máquina artificial, ele perderá sua condição de humano?

O corpo é ser-no-mundo, submetido a uma condição existencial já dada, e é 
também a expressão de uma existência assumida. O corpo não apenas “é”, mas 
inventa um sentido para existir. Logo, o corpo tem uma existência anônima e 
uma existência pessoal. A primeira se refere ao corpo como refém de um mundo 
já dado que não posso escolher.  A segunda diz respeito ao corpo aberto a uma 
história ou uma existência em primeira pessoa a partir de relações instauradas 
com outros corpos (CAMINHA, 2009b, p. 31).

Certa vez, revisitando o templo de Delfos, lemos a seguinte frase: “faze-te 
a ti mesmo”. Tal frase fez-nos despertar para uma existência pessoal que nos 
define como artesões de nós mesmos. Todavia, simultaneamente descobrimos 
que já somos situados no mundo. Nesse momento reconhecemos que toda 
liberdade é radicalmente situada; portanto, precária e vulnerável, tendo em 
vista que também somos uma existência anônima. Talvez tenhamos que 
reescrever a frase do templo: “faze-te a ti mesmo a partir daquilo que tu já és”.

Não defendemos o fim do uso das tecnociências ou seu uso indiscriminado 
na preparação dos atletas. Reconhecemos que reinventar o corpo, por meio 
do esporte, é a expressão de quem é artífice de si mesmo. Segundo nossa 
opinião, o homem como artesão de si mesmo não representa um gesto anti-
humano ou pós-humano, mas demasiadamente humano. Todavia, a arte de 
ser artífice de si mesmo, por meio do esporte, exige o estabelecimento de 
limites éticos.
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Quando Oscar Pistorius, atleta sul-africano que teve as pernas amputadas, 
decidiu correr com suas próteses de fibra de carbono nos Jogos Olímpicos 
de Pequim, constatamos um exemplo de superação humana, auxiliado pelo 
uso das tecnociências. A Federação Internacional de Atletismo (IAAF) 
não autorizou a participação de Pistorius, argumentando que ele conseguia 
vantagens sobre os outros atletas graças às próteses mais flexíveis e potentes 
que a perna humana. A Federação interditou a participação de Pistorius não 
apenas em Pequim 2008, mas em qualquer competição que ela organizasse. 
Nesse sentido, parece que as tecnociências permitiram um atleta sem pernas 
ter vantagens injustas sobre os atletas considerados normais.

Contrária à posição da Federação Internacional de Atletismo, o Tribunal 
Arbitral de Desportos (TAS) pronunciou-se a favor de Pistorius. O Tribunal 
não ficou convencido de que houvesse provas suficientes de possíveis 
vantagens a favor de Pistorius. Tal decisão permitiu que Pistorius tentasse 
garantir o tempo mínimo de qualificação exigido para participar da prova dos 
400 metros nos Jogos de Pequim. Suas tentativas não foram suficientes para 
obter o índice olímpico. Ele poderia ter participado dos Jogos na equipe de 
revezamento 4x400 metros. Todavia, a Federação Sul-Africana de Atletismo 
não convocou o atleta alegando que tinha outros atletas mais velozes na 
equipe olímpica. Ressaltamos que Pistorius assegurou que lutaria para 
participar dos Jogos Olímpicos de Londres em 2012, o que de fato acabou 
por acontecer. Em 4 de agosto de 2012, ao participar da prova de 400 metros, 
ele se tornou o primeiro atleta amputado a participar dos Jogos Olímpicos.

O desejo de Pistorius de tornar-se o primeiro corredor amputado a 
competir nos Jogos Olímpicos deve ser submetido a uma série de reflexões 
éticas sobre os limites do uso das tecnociências no esporte. Uma tensão 
institucional instaura-se entre o valor da superação humana pelo direito de 
competir e o valor do jogo honesto. As decisões tomadas sobre essa tensão 
podem exaltar a dignidade humana ou comprometê-la. Em que medida as 
pernas protéticas de Pistorius são usadas para superar sua deficiência ou para 
proporcionar uma vantagem desleal em relação aos outros competidores?

Corpos cyborgs de pessoas com deficiências, que desejam fazer um passeio 
no parque, não podem ser pensados da mesma forma de copos cyborgs que 
desejam participar de competições esportivas. As competições esportivas 
podem ser tão exacerbadas que atletas podem chegar ao ponto de substituírem 
seus membros naturais saudáveis por membros artificiais, visando maiores 



O corpo do atleta: tecnociências e dignidade humana   44

performances. Seria um absurdo detectarmos automutilações nos corpos dos 
atletas para obterem-se membros mais performáticos. Quando falamos de 
absurdo é porque estamos situando o problema no contexto ético.

O problema é saber em que medida o suporte tecnológico melhora a 
performance dos atletas, caracterizando o doping tecnológico. Além desse 
problema, existe a questão de acessibilidade aos avanços tecnológicos. 
Podemos citar o exemplo de atletas que jogam basquetebol em cadeira de 
rodas que podem ter acesso a equipamentos mais sofisticados que vai interferir 
no rendimento. O acesso à tecnologia de ponta passa a ser determinante nos 
resultados esportivos.

É no contexto de uma prática esportiva, marcada pelo uso das tecnociências, 
que apelamos para uma ética fundada no compromisso da responsabilidade 
pela vida. Não precisamos apenas de limites éticos que nos orientem para 
a construção de um discernimento sobre dilemas morais oriundos do uso 
das tecnociências no esporte. Antes de qualquer coisa, precisamos ter plena 
consciência de que poderemos ser chamados a responder por aquilo que 
fazemos ou deixarmos de fazer. Inspirados em Henri Atlan, estamos falando 
de uma “responsabilidade a priori”. Tal responsabilidade significa: “sou 
responsável porque assumo o encargo de alguma coisa” (ATLAN, 2004, p. 
59). Devemos sempre responder pelas nossas ações, que respondem pelo que 
somos.

O que nos faz dignos de sermos humanos é a nossa condição de 
responsáveis. Ela é o fundamento de nossa condição humana. Encarregar-se 
da preparação de atletas ou ocupar-se da missão de ser um atleta pressupõe 
responsabilidades. Não temos apenas responsabilidades ulteriores ou 
contingentes, fundadas na culpa de ter cometido um delito. O corpo do 
atleta é um sujeito que expressa uma forma de existir. Tal forma, construída 
socialmente, é marcada pela responsabilidade a priori, que exige um 
compromisso ético fundado na dignidade humana.

Não devemos temer os novos conhecimentos; devemos temer, sim, a ignorância 
e o obscurantismo. Devemos, sim, exigir que o conhecimento seja obtido de 
forma adequadamente ética e que tal conhecimento seja empregado em benefício 
do ser humano (HOSSNE, 2004, p. 189).

A ofensa à dignidade humana não está apenas na possibilidade de, por 
meio das tecnociências, tratar o corpo do atleta como coisa ou máquina 
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desprovida de subjetividade. Tal ofensa dá-se, sobretudo, quando, usando as 
ferramentas das tecnociências, não assumimos a atitude de responsabilizarmo-
nos eticamente pela produção de corpos atléticos. Nesse sentido, somos 
favoráveis ao uso do saber técnico para treinarem-se atletas, mas é preciso 
transcender esse saber, considerando o esporte como uma prática ética. 
Quando nos referimos ao corpo humano, em especial o corpo do atleta, 
não podemos considerá-lo como desprovido de cultura. Atualmente, não se 
é atleta de alto rendimento sem o auxílio das tecnociências. Levando em 
consideração o esporte, a natureza está definitivamente humaniza. Mas que 
humanidade desejamos?
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3. DESINSTRUMENTALIZANDO O ESPORTE,                          
A PESSOA E O MOVIMENTO1

Irena Martínková2

Introdução

Nesse estudo, discuto o tema da instrumentalidade do movimento humano 
na área do esporte. Primeiramente, identifico dois níveis de instrumentalidade 
no esporte: externa e interna. A seguir, examino as consequências desses dois 
tipos de instrumentalidade para a pessoa que pratica esporte. Na parte final, 
exploro as diferentes maneiras de desinstrumentalização no esporte. Isso 
pode auxiliar-nos a entender melhor o esporte e a nós mesmos, e fazer com 
que comecemos a praticá-lo de maneira diferente, talvez mais humana e em 
harmonia para com o nosso desenvolvimento.

Instrumentalidade no esporte

Instrumentalidade significa que algo é usado como meio para atingir um 
fim. Em geral, quando falamos sobre esporte e instrumentalidade, estamos 
nos referindo ao uso do esporte como um meio para atingir objetivos que 
as pessoas têm em outras dimensões das suas vidas. Do ponto de vista do 
esporte, esses podem ser chamados de “objetivos externos”. Os objetivos 
externos variam em relação ao contexto em que o esporte é praticado; assim, 
diferentes objetivos externos podem ser buscados em diferentes contextos 
esportivos (esporte de alto rendimento, esporte educacional, esporte de lazer, 
etc.). 

1 Este capítulo foi escrito com o apoio de uma bolsa de pesquisa do Ministério da Educação, 
Juventude e Esportes MSM 0021620864, da República Tcheca.
2 Professora da Faculdade de Educação Física e Esporte da Universidade Charles em Praga, 
República Tcheca.
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Além disso, o esporte pode ser considerado instrumental a partir de 
diferentes perspectivas. Por exemplo, do ponto de vista da maioria das 
pessoas, os objetivos externos atribuíveis ao esporte podem incluir o 
aprendizado de disciplina e de cumprimento de regras. Alternativamente, 
do ponto de vista de pessoas mais ligadas ao esporte, como os pais, os 
professores e os treinadores, um exemplo óbvio de instrumentalidade é o 
bem-conhecido fenômeno da “conquista por procuração”, através do qual 
outros obtêm benefícios a partir das conquistas daqueles que estão sob seus 
cuidados. 

Então, de uma perspectiva existencial, algumas pessoas praticam esportes 
a fim de obter benefícios específicos, como dinheiro, fama, aprovação, 
admiração de outros, etc. Esses e outros tipos de objetivos instrumentais 
podem ser legitimamente buscados, embora igualmente possam prejudicar 
os supostos benefícios da participação no esporte. 

Entretanto, é importante destacar que o tema da instrumentalidade no 
esporte não se esgota com os objetivos externos. Os esportes são competições 
regidas por regras em que há disputa de habilidades físicas. Os esportes são 
mais formais, sérios, competitivos, organizados e institucionalizados do 
que os jogos e outras (geralmente pragmáticas) atividades das quais, com 
frequência, originaram-se. O objetivo do esporte é alcançar algo; completar 
uma tarefa que é dada por regras acordadas dentro de um cenário competitivo. 
E é prazeroso esforçar-se e melhorar em relação à tarefa dada, com e ao 
mesmo tempo contra um oponente. Essa é a base do esporte. 

Como o objetivo do esporte é alcançar algo, isso significa que sempre 
há algum objetivo a ser buscado dentro do próprio esporte, e esses 
podem ser chamados de “objetivos internos” ou “objetivos autotélicos” 
(STEENBERGEN; TAMBOER, 2002). Os objetivos internos do esporte 
são as condições necessárias de um determinado esporte, e é em termos 
de objetivos internos que os atletas competem uns contra os outros e são 
comparados entre si. Os objetivos internos prescrevem os diferentes tipos 
de resultados de um determinado desempenho, como marcar um gol, correr 
certa distância o mais rapidamente possível, ganhar tantos pontos quanto 
possível, etc. 

Os resultados também implicam consequências que surgem devido 
à comparação entre participantes, como, por exemplo, em um ranking (a 
colocação de um competidor em relação aos outros no final da prova). 
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O próprio ranking pode indicar diferentes coisas: a colocação em uma 
determinada corrida; a colocação dentro de uma competição mais ampla 
(por exemplo, um campeonato); a colocação em relação a todas as corridas 
anteriores (por exemplo, um recorde mundial).

Porém, nem todos os esportes são iguais em relação às suas metas, ou 
fins. De acordo com Parry (1989), podemos distinguir dois tipos de esportes 
quanto a isso: esportes de objetivo (purposive sports)3 e esportes estéticos 
(aesthetic sports). Os esportes de objetivo são aqueles cujo propósito ou 
função podem ser especificados independentemente da maneira como são 
atingidos. Por exemplo, desde que se siga as regras, o estilo de correr na 
corrida de velocidade, ou a maneira de marcar um gol no futebol, não são 
julgados – em vez disso, é apenas a velocidade de um indivíduo ou o número 
de gols marcados que são importantes para o resultado. 

Em mais detalhes: no futebol, o que o jogador faz pode ser explicado sem 
referência a como ele o faz (desde que esteja dentro das regras) – um gol 
é marcado quando a bola cruza totalmente a linha entre as traves laterais 
e abaixo do travessão. E podemos explicar isso sem referência a como o 
jogador o marcou. Em esportes de objetivo, a qualidade do processo do 
desempenho (se um gol foi bonito ou não) não é avaliada em relação ao 
resultado e somente é vista como importante no que se refere à obtenção do 
resultado. O fim pode ser especificado independentemente dos meios.

Por outro lado, esportes estéticos são aqueles cujo propósito não pode ser 
especificado independentemente da maneira de atingi-lo, como por exemplo, 
na ginástica artística ou na patinação artística. Nesses, os meios fazem parte 
do fim – como um salto mortal é executado é muito importante em dois 
sentidos: (i) em primeiro lugar, se o movimento não é realizado conforme o 
estabelecido na regra, ele nem mesmo contará como um salto mortal. O fim 
especifica os meios: “Se você deseja realizar um salto mortal, essa é a forma 
como ele deve ser feito...”; (ii) em segundo lugar, o que é avaliado pelos 
juízes é a qualidade do processo do desempenho, ou seja, quão bem você 
realiza o salto mortal determina suas notas.

Entretanto, mesmo que em esportes estéticos não haja uma relação simples 

3 Não encontramos uma tradução satisfatória para “purposive sports”. Optamos por “esportes 
de objetivo”, embora cientes da limitação desta escolha, em especial porque todos os esportes 
têm objetivos. De qualquer forma, a própria autora mais abaixo no texto explica o que são 
“purposive sports” (Nota do Tradutor.).
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de meios-fim entre o desempenho e o resultado (como há nos esportes de 
objetivo), isso não significa que não haja algum tipo de instrumentalidade 
nesse caso. Como os esportes estéticos são atividades competitivas, o ranking 
continua sendo importante para os atletas que os praticam. Os competidores 
são comparados de acordo com as notas obtidas e, assim, o desempenho 
também é instrumental para os esforços em direção à vitória.

Em suma: existem dois tipos de instrumentalidade no esporte 
(MARTÍNKOVÁ; PARRY, 2011). É importante enfatizar que a 
instrumentalidade é parte dos esportes, uma vez que são atividades 
competitivas. Isso significa que retirar a instrumentalidade dos esportes seria 
transformá-los em outra coisa. Para aqueles que pensam que isso envolve o 
comprometimento com uma visão muito restrita do “esporte”, consideremos 
a definição estabelecida pela Carta Europeia do Esporte (European Chart of 
Sport), que diz: 

‘Esporte’ significa todas as formas de atividade física que, através de uma 
participação casual ou organizada, objetivam expressar ou melhorar a aptidão 
física e o bem-estar mental, formando relações sociais ou obtendo resultados 
em competições em todos os níveis (COUNCIL OF EUROPE, 2001).

Esta definição bastante ampla de esporte parece incluir todas as atividades 
físicas existentes. Mas, mesmo nessa definição, o problema em relação à 
instrumentalidade da parte competitiva dos esportes ainda permanece, 
pois essa definição inclui tanto a atividade física em geral quanto o esporte 
competitivo.

As consequências da instrumentalidade para o esporte, a 
pessoa e o movimento

Após ter abordado os dois tipos de instrumentalidade do esporte, 
examinarei suas consequências para o atleta. Em primeiro lugar, há um 
problema com os objetivos externos no esporte. O problema não é que as 
pessoas busquem diferentes objetivos que consideram importantes em suas 
vidas, mas é que, enquanto buscam objetivos externos, o valor do esporte 
em si não é reconhecido e, ao invés disso, ele é usado como um veículo para 
outros interesses.

Em segundo lugar, em relação aos objetivos internos do esporte, as 
principais consequências da instrumentalidade relacionam-se à qualidade 
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do processo do desempenho esportivo. A preocupação ou a concentração 
em objetivos instrumentais ameaça sobrepujar a importância do processo 
de desempenho do atleta. Esse foco em objetivos é aumentado pelas 
influências das expectativas da sociedade (tradicionalmente ocidental, mas 
atualmente quase uma tendência mundial), na qual os resultados geralmente 
são considerados mais importantes do que outros aspectos do desempenho 
esportivo. 

Esta tendência de enfatizar objetivos ou resultados influencia intensamente 
a maneira pela qual os esportes são praticados – os meios e os processos 
são vistos como menos importantes que os resultados, o que leva a uma 
excessiva valorização da vitória e a uma marginalização de outros valores 
geralmente associados ao processo da prática esportiva.

Existem duas facetas das consequências da instrumentalidade no processo 
do desempenho, a perfeição do movimento e o processo bem vivido (the 
well-lived process). A primeira está conectada a tópicos como sentimento 
de maestria, perfeição do movimento (fluência, graça), equilíbrio geral, 
experiência estética, vivência prazerosa de movimento, etc. A segunda está 
relacionada ao respeito pelos outros, ao fair play, ao senso de comunidade, 
etc. (LOLAND, 2000). Vejamos agora alguns desses tópicos.

Primeiramente, focalizarei a perfeição do movimento. O esporte é uma 
atividade competitiva e os resultados são uma parte do mesmo. Entretanto, 
em razão da necessária atenção aos resultados, parece que não é mais preciso 
importar-se com a qualidade do processo (isto é, os próprios movimentos 
do atleta) que é necessária para superar os oponentes em determinadas 
circunstâncias. Na verdade, prestar mais atenção do que é necessário ao 
sucesso pode até mesmo parecer ineficiente e desperdício. Isso acontece 
porque o desempenho necessário para a vitória em determinada ocasião é 
sempre relativo ao desempenho de um oponente. 

O desempenho de um atleta deve ser “bom o suficiente para vencer”, e 
não necessariamente excelente (em termos de um movimento equilibrado e 
fluido, cheio de graça). Um atleta (ou uma equipe) pode até mesmo ter um 
desempenho bastante fraco, mas ainda assim vencer. Isso não dá sustentação 
a qualquer objetivo de aprimoramento, aperfeiçoamento e equilíbrio dos 
movimentos do atleta (tornar-se excelente), ao menos e até que seja requerido 
pela competição.
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Isso significa que, quando o movimento é apenas um meio para atingir 
um resultado, como em um ranking, a qualidade do movimento depende dos 
vários níveis da competição. Isso pode significar uma mistura complicada 
de elementos, como: o ranking da liga ou do torneio; as habilidades dos 
competidores envolvidos; as circunstâncias “externas” da competição 
(clima, qualidade do equipamento, etc.); as circunstâncias “internas” da 
competição (próximo ao início ou ao fim; quando alguém está ganhando 
ou perdendo; quando alguém tem uma determinada oportunidade; quando 
uma determinada vitória tem uma importância especial ou decisiva, etc.). 
Dessa maneira, como o movimento humano no esporte está ligado a 
objetivos instrumentais e a determinadas circunstâncias de comparação, ele 
dificilmente se tornará totalmente equilibrado, fluido e perfeito.

Com base na importância da comparação de desempenho entre atletas, o 
resultado buscado pelo atleta sempre está relacionado com o nível geral de 
desempenho em um devido esporte, num dado momento (e possivelmente 
também no passado). Esse fato é importante para a própria qualidade da 
execução do movimento, pois em esportes novos ou não tão populares a 
qualidade da execução do movimento esportivo não tem de alcançar um 
padrão muito elevado para que o atleta tenha sucesso – e, assim, vencer não 
demanda tanto e não requer tanta atenção ao processo que lhe serve de base 
(apesar de que possa vir a acontecer). 

Por outro lado, em esportes já bem estabelecidos e com muitos praticantes, 
o desempenho de um atleta deve ter, com maior frequência, uma elevada 
qualidade e vencer exige um longo tempo de prática com alta concentração 
no melhor desempenho em termos da qualidade do processo (especialmente 
para atletas cujo esporte torna-se um emprego de tempo integral). Entretanto, 
a preocupação com a qualidade do desempenho, nesse caso, não é ainda 
com o desempenho em si, mas apenas com as necessidades e exigências da 
competição. 

A qualidade do processo de desempenho do atleta não é vista geralmente 
como um fim em si mesma, mas como um meio em direção à vitória. E 
a colocação de um atleta no topo do ranking não está necessariamente 
conectada à perfeição de seu desempenho, mas é relativa ao desempenho de 
outros participantes (MARTÍNKOVÁ, 2009). O problema é que os atletas 
comparam-se e são comparados uns com os outros e não com a perfeição.
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Uma consequência inevitável da natureza instrumental e comparativa do 
esporte é que ele não pode ser considerado como sendo uma atividade que 
nos permite alcançar ou recuperar a perfeição, a fluidez e o equilíbrio. O 
esporte leva ao excesso e os atletas esforçam-se para tornarem-se cada vez 
mais rápidos, mais fortes, etc. (como diz o lema Olímpico). Dessa forma, por 
exemplo, mais do que ajudar com o equilíbrio, o esporte exige e emprega os 
níveis já existentes. 

Para serem capazes de ter um bom desempenho, os atletas precisam ter 
bons níveis de equilíbrio de antemão. Colocando de outra maneira: aqueles 
que já não tiverem bons níveis de equilíbrio, tendem a autoexcluírem-
se ou serem excluídos dos esportes – e no alto rendimento, o processo de 
“identificação de talentos” apenas os deixará de fora. Sem um equilíbrio já 
existente, o esporte geralmente amplia e multiplica nossos desequilíbrios em 
vez de resolvê-los. Sem o equilíbrio já existente, mais força e esforço são 
necessários para atingir um determinado rendimento.

Outra consequência da natureza instrumental do esporte é a ênfase 
exagerada nos resultados dentro de rankings, e isso, assim como na vida 
diária, coloca uma enorme tensão sobre o atleta. Isso pode desencadear 
emoções e pensamentos que o perturbam, incapacitando-o de ter o melhor 
desempenho possível, obscurecendo o prazer que geralmente está associado 
ao ser humano quando está se movimentando e jogando. 

Pode surgir um questionamento sobre porque o equilíbrio, a fluidez e a 
perfeição do movimento são importantes. Essas ideias geralmente vêm de 
tradições que pressupõem que o esporte conduz à melhoria do ser humano 
em relação à qualidade do movimento, e são os objetivos finais (embora 
talvez idealizados) deste tipo de pensamento. Essas ideias relacionam-se a 
ideais como kalokagathia (conceito grego que significa belo e virtuoso), à 
ideia de Coubertin de euritmia, ou mesmo a formas de educação do Oriente 
(como, por exemplo, aquelas descritas nas artes marciais japonesas). 

A segunda faceta das consequências da instrumentalidade interna do 
esporte no processo do desempenho diz respeito ao processo bem-vivido. O 
esporte, com seu caráter de competição, é inerentemente moral. Nesse caso, o 
lado ético do desempenho vem à tona. Ele está conectado à educação moral e 
a uma determinada compreensão sobre o que é o esporte. A instrumentalidade 
nesse contexto leva a uma subestimação da importância do fair play, do tratar 
os outros com respeito, etc.
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A instrumentalidade nesse contexto exalta a própria pessoa e o benefício 
próprio (vitória, frequentemente conectada a vários objetivos externos), 
ofuscando os outros participantes e os valores internos do próprio esporte. 
Essa atitude, se considerada naquilo que ela tem de pior, tenta-nos a procurar 
obter vantagens de maneira desonesta, como o uso de substâncias que 
aumentam o desempenho, várias formas de trapacear, violência, desrespeito 
aos outros, etc. E isso vai contra as possibilidades de uma educação moral 
com a qual a prática do esporte com frequência é associada.

Desinstrumentalizando o esporte, a pessoa e o movimento

Até agora, identificamos dois tipos de instrumentalidade e discutimos 
suas consequências negativas para o desempenho de um atleta. Vamos agora 
examinar a possibilidade de reduzir ambos os tipos de instrumentalidade 
no esporte. Em primeiro lugar, na prática do esporte, podemos procurar 
reduzir a importância de objetivos externos. Isso pode não ser fácil, mas é 
possível. Não é fácil porque o esporte faz parte da sociedade e não pode ser 
excluído dela e todos os atletas pertencem a uma sociedade mais ampla e 
são influenciados por seus valores. E, quando alguns valores prevalecem na 
sociedade, as pessoas usam diferentes meios para atingi-los. Por exemplo, 
atualmente o esporte é visto com frequência como um veículo para a obtenção 
de dinheiro e de fama.

Uma possibilidade para a desinstrumentalização do esporte é vê-lo a 
partir do ponto de vista da experiência do praticante, em termos do que 
trouxe para seu desenvolvimento e completude. Isso pode acontecer após o 
reconhecimento de que nem todos os valores da sociedade necessariamente 
respondem ao desenvolvimento completo de nossa vida. Ou isso pode ser 
apenas o resultado de uma compreensão de que é válido engajar-se no esporte 
por si mesmo, pelo prazer de fazê-lo. 

A prática esportiva pode dar ao ser humano uma oportunidade de 
desenvolver-se de maneira específica, o que inclui o desenvolvimento de 
movimentos e habilidades, um senso de maestria, de experiência estética, de 
uma experiência prazerosa do movimento, da perfeição do desempenho, da 
amizade, do fair play, etc. Como geralmente tendemos a destacar os resultados 
de processos, em vez dos próprios processos, isso é algo que precisa ser 
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trazido à tona – ser refletido, compreendido, apreciado e apresentado aos 
mais jovens por seus pais, professores e treinadores (HOCHSTETLER, 
2003).

Proteger o esporte dos efeitos de objetivos externos é, por exemplo, 
o que Pierre de Coubertin tentou fazer ao insistir para que os atletas 
permanecessem amadores. O amadorismo foi um esforço para excluir 
recompensas financeiras pela participação no esporte. Coubertin (2000a) 
via o dinheiro como uma enorme ameaça, sobrepujando todos os valores 
para promover a humanidade conectada ao Olimpismo. O amadorismo, que 
permitiu a participação de apenas aqueles atletas que não recebiam dinheiro 
por seu desempenho, tinha como finalidade evitar a prática do esporte como 
trabalho por aqueles que dele dependiam para viver. O esporte era para ser 
um meio de educação, melhoria e desenvolvimento globais do ser humano; 
não deveria ser um trabalho que trouxesse ganho financeiro. 

Com relação a isso, Coubertin (2000c) fez uma diferenciação entre o 
Olimpismo e as competições esportivas nas quais isso poderia acontecer. 
E mesmo que o amadorismo fosse a fonte de muitos problemas dentro do 
Olimpismo, uma vez que a distinção entre o amadorismo e o profissionalismo 
não era, em alguns casos, muito clara (era difícil distinguir entre aqueles que 
tinham recebido dinheiro por seu desempenho esportivo daqueles que nunca 
o tinham feito), esta era uma restrição que tentava manter a competição 
esportiva afastada de finalidades diárias comuns. 

Atualmente, em contraposição, não há muita diferença, neste aspecto, entre 
alguns esportes olímpicos e campeonatos mundiais. Os Jogos Olímpicos são 
frequentemente concebidos como a competição esportiva mais importante e 
isso diminui uma de nossas possibilidades para reduzir a instrumentalidade 
no esporte.  

Em segundo lugar, na prática do esporte, podemos procurar reduzir o 
significado de objetivos internos. Então, é importante dar-se conta de que, 
enquanto os objetivos externos do esporte podem ser eliminados do mesmo, 
os objetivos internos não podem, pois são constitutivos do esporte. Mesmo 
que os atletas mergulhem no que estão fazendo e, mais ou menos, removam 
a instrumentalidade (comparar com as ideias de “flow” ou “experiência 
ótima” em Jackson; Csikszentmihalyi, 1999), a instrumentalidade não 
pode ser totalmente evitada, pois, quando um atleta está participando de 
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um determinado esporte, sempre há um objetivo a atingir, mesmo que seja 
apenas para ser comparado aos outros com base em seu desempenho. 

Entretanto, mesmo em relação aos objetivos internos, existe uma 
oportunidade de diminuir a instrumentalidade. Uma maneira de fazer isso 
é diminuir a ênfase em resultados, enquanto se coloca os mesmos alinhados 
com outros valores que o esporte pode trazer. Isso acontece quando 
enfatizamos o processo da participação esportiva, diminuindo a relevância 
das consequências da participação (resultados). O foco pode ser mudado para 
a qualidade do movimento – aprimorando o equilíbrio, usando menos força 
e esforço. Isso leva a uma melhor compreensão do que o atleta está fazendo. 
Com isso, a valorização de qualidades experienciais, como divertimento, 
prazer e um senso de maestria vêm à tona.

Neste ponto, a visão é que a instrumentalidade traz consigo uma forma 
de viver que está em constante expectativa de algo mais que está para 
acontecer (o fim, do qual a atividade é meramente um meio), enquanto 
desfaz nossa capacidade de viver o momento presente. Se o foco é mudado, 
de uma expectativa de resultados para experiências atuais, enquanto nos 
concentramos no que estamos fazendo, a qualidade de fazer isso tem chance 
de melhorar, o que pode até mesmo trazer “inesperadamente” um melhor 
resultado. 

O atleta, ao almejar a perfeição dos movimentos, não exclui a conquista de 
resultados – isso apenas tira-lhe o foco dos resultados em tal momento. Por 
exemplo, na corrida, quanto mais equilibrado, fluido e harmonioso o estilo 
de correr de um atleta, mais chances de vitória ele terá. Da mesma forma, no 
futebol, quanto melhor um atleta ao passar, driblar e correr, mais chance ele 
terá de marcar gols. Um atleta, ao tornar seus movimentos mais harmoniosos 
e fluidos, diminui o uso instrumental de seu corpo e fica mais em sintonia 
consigo mesmo. 

Além disso, uma ênfase no processo focaliza a atenção no processo bem-
vivido. Essa ênfase faz-nos deixar de buscar objetivos egoístas e faz com 
que nos preocupemos com o respeito pelos outros, com o fair play, com 
a amizade e com um sentimento de comunidade, ajudando a aproximar as 
pessoas, mesmo quando elas estão competindo entre si. Essa é uma parte 
importante do esporte. Entretanto, sem a devida atenção às precondições 
para a promoção desses valores, o esporte é limitado quanto ao que pode nos 
oferecer. 
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O fair play, por exemplo, inicia com o reconhecimento e a aceitação 
das regras, que está sempre implícito na participação esportiva, e que deve 
garantir que todos os participantes reconheçam o mesmo tipo de atividade 
(suas definições e limitações). Isso leva ao respeito pelos outros, o que 
significa, entre outras coisas, superar o egoísmo e os objetivos pessoais, com 
reconhecimento e cuidado para com outros seres humanos, assim como para 
com a prática social (o esporte) que os reúne. Isso é válido para as pessoas 
dentro de uma equipe e para toda a comunidade que pratica um determinado 
esporte. 

Respeito não significa apenas respeitar nossos companheiros de equipe, 
mas também nossos oponentes. Hyland, em seu trabalho, explica a 
competição em relação à etimologia dessa palavra. De acordo com o autor, 
competição significa “questionar juntos, esforçar-se juntos” (to question 
together, to strive together):

É de, juntos, questionarem uns aos outros, um esforço conjunto, 
presumivelmente de modo que cada participante atinja um nível de 
excelência que não poderia ter sido alcançado sozinho, sem esforço mútuo, 
sem a competição (HYLAND, 1988, p. 236). 

O relacionamento básico (sentimento inicial de proximidade), que é uma 
condição para a competição, forma uma base para qualquer comparação. O 
reconhecimento e a compreensão desse relacionamento inicial levam a uma 
modificação da competição: não é mais uma mera luta contra um oponente, 
mas demanda uma valorização e um apreço pelo oponente, já que, sem o 
oponente, não haveria possibilidade de competir, de melhorar. Competir 
é um processo mútuo e, assim, “ser um oponente” é um relacionamento 
positivo e não negativo.

Encontramos esta ideia também no Olimpismo. Coubertin escreveu sobre 
isso em diferentes partes de sua obra, por exemplo: “O que conta na vida 
não é a vitória, mas o esforço; o essencial não é conquistar, mas lutar bem” 
(COUBERTIN, 2000b, p. 589), e essa ideia é captada pelo credo olímpico: 
“A coisa mais importante na vida não é o triunfo, mas a luta; o essencial não 
é ter vencido, mas ter lutado bem” (THE OLYMPIC SYMBOLS, 2007, p. 5).

Finalmente, outra maneira de diminuir a instrumentalidade no esporte 
é adicionar atividades com um caráter não-instrumental e incluí-las lado 
a lado com a prática do esporte em qualquer programa que tenha como 
objetivo principal a qualidade ou o desenvolvimento do movimento humano, 



Desinstrumentalizando o esporte,a pessoa e o movimento   57

principalmente de crianças. Então, por exemplo, isso nos remeteria a uma 
ideia de treinamento esportivo que incluiria atividades não instrumentais, 
como dança, exercícios de relaxamento, Yoga, Tai Chi, etc. Isso pode mudar 
nossa atitude em relação ao engajamento nos esportes, e pode até mesmo 
melhorar nosso desempenho esportivo (como sustentam os defensores 
das teorias do “flow”). Pode também enriquecer nossa vida com um novo 
enfoque e com novas experiências.

Conclusão

Após ter identificado os dois níveis de instrumentalidade e de entender 
algumas das suas consequências negativas, procurei mostrar algumas 
possibilidades para diminuí-las, tentando livrar o esporte de alguns de seus 
objetivos externos e reenfatizando seus objetivos internos. Entretanto, não 
podemos eliminar completamente a instrumentalidade no esporte, pois ela é 
uma parte do mesmo. No esporte, sempre existe algo a ser conquistado.  

Nesse caso, o problema com a instrumentalidade é que ela tem uma 
tendência a ofuscar uma orientação direcionada ao processo, e isso pode 
ser prejudicial para o desempenho global, para a qualidade do movimento 
humano de forma mais geral e para a qualidade de nossa experiência com o 
esporte. Quando o fim é mais valorizado do que os meios, deixamos de prestar 
a devida atenção ao processo, o qual se torna apenas um meio para atingir 
um objetivo. Isso pode ser problemático, pois, dessa maneira, transformamos 
a nós mesmos, assim como a outros seres humanos, em instrumentos para 
nossos objetivos; e assim deixamos de tratar-nos de maneira respeitosa, 
talvez até mesmo explorando ou prejudicando a nós mesmos e aos outros.  
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4. VALE A PENA A VIDA ESPORTIVA APÓS UMA LESÃO?

Gilles Lecocq1 

A profundidade da minha compreensão sobre o que é necessário para a 
excelência mudou ao longo dos anos. Quando comecei a trabalhar na área de 
melhoria de desempenho, pensei que o caminho para a excelência era trabalhar, 
trabalhar, trabalhar; fechar-me para as outras coisas da vida; viver apenas para 
o meu sonho. Eu estava errado! Você tem que trabalhar muito, mas não tem que 
se fechar para as outras coisas da vida e não tem que viver apenas para o futuro. 
Você pode alcançar os mais altos níveis de excelência pessoal através de um 
foco de alta qualidade e ainda ter uma vida equilibrada, feliz no aqui e agora. 
O caminho para a excelência pessoal e profissional é o caminho autodirigido e 
focado com o coração (ORLICK, 2008, p. 300).

Está o atleta lesionado condenado à inumanidade no esporte? Esta questão 
poderia resumir os desafios que as culturas esportivas enfrentam para lidar 
com as suas histórias, mutações e contradições. Esta questão também 
identifica os estilos de relacionamento que essas culturas de excelência têm 
com a saúde de seus membros, masculinos e femininos, jovens e idosos 
(LECOCQ, 2015a). A lesão vivenciada na prática esportiva revela um 
processo composto por pelo menos duas facetas: trauma corporal e streen.

O trauma corporal é aquele momento fugaz; o Kairós que provoca o Caos 
no Cronos, em que o atleta confronta-se, numa fração de segundo, com a 
realidade do vazio psíquico, somático e/ou cultural. O corpo lesionado está 
então sob a influência de marcos temporais fragmentados “que testemunham 
um tempo que pouco tem a ver com a ideia de uma sucessão ordenada 
segundo a tripartição passado-presente-futuro” (GREEN, 2000, p. 11).

O streen é a mistura dolorosa do estresse permanente enfrentado pelos seres 
humanos condenados ao sucesso e do sofrimento daqueles que perseguem 
um ideal que nunca conseguem atingir. Streen combina assim o estresse 
ligado à pressão do sempre-mais com o sofrimento associado ao colapso 
psicológico que ocorre quando a distância entre a autoimagem e a realidade 

1 Professor do L’Institut Libre d’Éducation Physique Supérieur (ILEPS) da Universidade 
Paris Seine, França.
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externa torna-se demasiadamente dolorosa (AUBERT; DE GAULEJAC, 
1991).

Assim, em culturas esportivas onde é “evidente” que o esporte, a educação 
e a saúde são inseparáveis, vale a pena viver a vida esportiva após uma 
lesão? Para responder a esta pergunta, propomos à pessoa lesionada e aos 
interessados no assunto:

• Ter em mente como o tripé excelência-excesso-exclusão é estruturado 
em uma vida esportiva.

• Aceitar que a lesão esportiva é uma forma de motricidade criativa a 
serviço de uma conversão identitária.

• Reconhecer os dois momentos de acompanhamento que dão a um 
pessoa lesionada a oportunidade de reabilitar-se física, psíquica e 
culturalmente: o momento em que ela ainda está atordoada com o que 
lhe está acontecendo, e o momento que marca a entrada desta pessoa em 
um novo ciclo de vida.

• Conceber que o momento do colapso psicológico é um ponto de 
passagem necessário para que uma pessoa lesionada lance um olhar 
empático para o seu próprio corpo.

• Apreciar o momento em que uma pessoa lesionada é capaz de sentir-se 
em seu lugar entre as demais.

É na articulação destas cinco dimensões que a lesão esportiva torna-se um 
momento fundador para sentir a vida em si mesma. Isso revela duas facetas 
de uma ecologia corporal que permite a um atleta encontrar vários espaços 
em seu corpo: aqueles animados pelo corpo vivo e aqueles memorizados 
pelo corpo vivido (ANDRIEU; LOLAND, 2017). Assim, além da busca da 
excelência e da obtenção do desempenho ideal, o surgimento de uma lesão 
esportiva é muito mais do que um desastre. 

A lesão esportiva é uma revelação paradoxal do processo 
de excelência: o atleta ultrapassou seus limites corporais!

O engajamento em uma atividade esportiva é um processo que permite a 
uma pessoa inserir-se, muitas vezes desde a infância, em um refúgio seguro e 
cuidadoso, após passar por momentos críticos na vida. A segurança e o cuidado 
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favorecem a produção de excelência esportiva, que se apoia nas tentativas 
de apego a novas figuras significativas associadas às culturas esportivas, 
rompendo com outras figuras consideradas menos significativas. “Somente 
quando as necessidades de apego são satisfeitas, é que um indivíduo pode se 
afastar de sua figura de apego para explorar de forma criativa e lúdica tanto 
seu mundo interno como externo. É a noção de uma base segura” (CORCOS; 
FLAMENT; JEAMMET; 2003, p. 273). 

É isto que o sujeito esportista desenvolverá inicialmente ao conformar-
se às normas das culturas esportivas. Este desejo de conformidade é, 
frequentemente, alimentado por um compromisso apaixonado com uma 
atividade esportiva. Isto favorece uma construção parcial da identidade, uma 
submissão ao desejo social e uma tendência para construir relações com 
os outros essencialmente orientadas para objetivos associados unicamente 
à lógica da competição esportiva. No entanto, uma prática apaixonada da 
competição esportiva não é suficiente para desenvolver uma maturidade e 
identidade consistentes (LECOCQ, 2015b). “As paixões e os destinos das 
paixões são temáticas que questionam o estatuto da normalidade e patologia, 
da loucura e psicose” (GREEN, 1990, p. 164). 

Nas culturas esportivas, é normal pedir a um atleta que ultrapasse seus 
limites corporais. No entanto, quando o corpo de um atleta lesiona-se e, 
portanto, tem um desempenho abaixo do esperado, ele viverá um momento 
em que lhe será atribuído um rótulo duplo: o de ter ultrapassado os limites e 
o de ser parte de um desvio que leva à exclusão cultural.

A paixão pelo esporte leva à excelência, mas também ao 
excesso e à exclusão

Se a atividade física regular promove a saúde de uma pessoa, o excesso 
desta prática faz com que ela se acostume ao esforço físico e à dor silenciosa. 
Qual o significado desse vício quando ele se volta para o registro de 
comportamento compulsivo? Insensibilidade ao prazer e insensibilidade à 
dor não são a expressão do mesmo processo que requer um corpo anestesiado 
e sob perfusões culturais para ser eficiente? Estas duas perguntas levam-nos 
de volta à forma como um vício socialmente aceitável (a prática de uma 
atividade esportiva) torna-se um dos véus mais engenhosos para encobrir 
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uma tendência ao excesso, a ser disfarçado de “dor sem dor”, ligada a um 
esforço físico extremo. 

A dependência do esforço físico mostra então um mecanismo temporário 
de adaptação, que dá a ilusão de um corpo percebido externamente como 
sólido e ainda assim internamente frágil. O surgimento de uma lesão pode 
então se tornar uma oportunidade para um atleta “ livrar-se de seu passado, 
renunciar ao que, numa espécie de necessidade vital, enraizada em sua 
história inicial, o havia determinado até então” (LÉVÊQUE, 2008, p. 181). 

Devido à uma lesão, um atleta pode tomar consciência de que 
“superestimou sua própria força e viveu na louca ilusão de que tal coisa não 
poderia acontecer – não comigo” (FERENCZI, 2006, p. 33). No entanto, 
através da perversa constante “excelência-excesso-exclusão”, os benefícios 
da lesão são de fato permitir que um esportista sinta os efeitos benéficos 
de uma dinâmica latente que enfraqueceu um corpo físico. Assim, o corpo 
lesionado, que se tornou temporariamente imóvel, promove o despertar de 
vulnerabilidades psicológicas previamente mascaradas pela prática esportiva 
intensa. 

Quando o corpo é imobilizado pela lesão, o ambiente próximo ao lesionado 
fica então na intersecção de sentimentos paradoxais e contraditórios: o sujeito 
esportivo lesionado ainda é um sujeito humano que merece consideração 
quando seu corpo caiu na inutilidade esportiva? A exclusão temporária deste 
sujeito da cena esportiva não deveria exigir uma atenção especial? Então, 
a proximidade ou o distanciamento demasiados torna-se uma questão para 
aqueles que desejam acompanhar inteligentemente o sujeito esportivo 
lesionado, que estão atentos a ele e respeitam o tempo que ele levará para 
reabilitar-se (KAHNEMAN, 2011). Uma gestão de tempo duplo será então 
necessária: o tempo de urgência e o de paciência.

Para além da exclusão, como podemos apoiar a pessoa 
lesionada em caso de urgência?

No momento em que o sujeito lesionado está em choque com o que 
era impensável para ele, o grande desafio de uma abordagem de apoio é 
não lhe permitir, em primeira instância, aceder a áreas onde se encontra a 
memória destas experiências chocantes. Trata-se, antes, de construir uma 



Vale a pena a vida esportiva após uma lesão?  63

atmosfera em torno dele que lhe permita tolerar trocas relacionais que não 
exijam imediatamente os registros da imaginação. A empatia relacional é 
então necessária para que uma estrutura seja desenvolvida sem um foco 
interpretativo, com o risco de provocar reações mais traumáticas do que 
adaptativas. 

A resposta a propor em primeira instância é, pois, a de acolher uma lesão 
sem preconceitos ideológicos, privilegiando a função de contenção do 
ambiente em detrimento da sua função interpretativa. Para tal, o indivíduo 
que acompanha uma pessoa lesionada e que revela as suas vulnerabilidades 
psicológicas terá que caminhar através de uma relação, sem estar ausente 
ou intrusiva (FORTIN, 2008). Será necessário que esteja em harmonia 
com as novas necessidades da pessoa e que sinta efeitos que, ao mesmo 
tempo, estejam nivelados com a pele e que sejam inaudíveis, indescritíveis 
e anestesiados.

Com efeito, as queixas, as dores e os sofrimentos até agora amortecidos 
irão sobrecarregar uma identidade esportiva que já não tem qualquer razão 
de ser. Chegou efetivamente o momento da pessoa lesionada procurar nas 
profundezas da sua consciência onde, graças a certos acontecimentos, algo se 
une e desamarra, “algo selvagem, algo saudável e não saudável, algo jovem e 
sem forma” (RICOEUR, 1955, p. 237). Um colapso psicológico temporário 
é então necessário para que o corpo físico enfraquecido volte a ser um corpo 
a serviço do projeto de vida da pessoa, quer esteja ligado a perspectivas 
de desempenho e/ou de reconversão cultural. Em ambos os casos, deve ser 
considerada uma nova relação com o próprio corpo do sujeito esportivo.

Para além do colapso psicológico, duas temporalidades 
estão justapostas: a urgência está associada à paciência ao 
acompanhar o sujeito esportivo

Se nenhum curativo cultural permitir a “cicatrização” completa de um 
corpo exposto, o colapso psicológico será uma oportunidade para a pessoa 
lesionada desconstruir-se, até o momento em que vai sentir, sem entender, 
que esse colapso torna-se momentaneamente atópico. “Ele já não consegue 
encontrar o seu lugar, a sua própria voz” (MELMAN, 2005, p. 111). 
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A busca de um centro de gravidade perdido caracteriza o atleta que se 
tornou temporariamente sem gravidade. Os sintomas que acompanham um 
colapso psicológico revelam assim momentos de vida caóticos, indizíveis e 
inesquecíveis que colocam o sujeito de volta num estado de astenia dominado 
pela sensação de impotência face a um drama que continua a desenrolar-
se no centro do seu corpo. No entanto, além do colapso psicológico, há 
uma perspectiva: a de transformar uma experiência traumática em algo 
significativo (HJEMDAL; FRIBORG; STILES, 2010).

Assim, quando não é mais possível confiar em valores esportivos que 
se tornaram obsoletos, é chegado o momento de um atleta em processo de 
reabilitação procurar dentro de si o que pensava estar fora. Um novo mundo 
está ao alcance desta pessoa quando ela é enviada de volta ao âmago de um 
lugar de verdade que é o seu próprio corpo (LECOCQ, 2018b). O acesso a 
este novo mundo só pode existir quando a pessoa aceita desenvolver suas 
capacidades criativas em um ambiente onde a confiança prevaleça sobre o 
controle, a iniciativa sobre a medição de resultados, a sublimação sobre a 
onipotência. 

Uma visão optimista do colapso psicológico é então possível quando a 
sensação de estar apoiado por um ambiente “suficientemente bom” permite 
a coabitação de uma identidade segura, o idem, e uma identidade criativa, 
o ipse (RICOEUR, 1990). O idem representa aquela parte íntima de uma 
pessoa que permaneceu intacta após um acontecimento traumático, e o ipse 
aquela parte aculturada que se desenvolveu como resultado de traumas que 
marcam o caminho de uma vida. A uma pessoa em reconstrução identitária 
é então dada a oportunidade de reconhecer-se como diferente e de afirmar a 
sua originalidade.

A lesão esportiva: uma motricidade criatividade a serviço 
de uma conversão identitária

Na experiência criativa associada à lesão, uma metamorfose do sujeito 
esportivo, resulta em uma sensação difusa que lhe permite admitir que um 
ponto de não retorno foi alcançado e está em processo de ser ultrapassado. 
Esta sensação é acompanhada pela sensação de que uma força anteriormente 
mascarada finalmente o está apoiando. De qualquer forma, é neste momento 
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que se revela a expressividade da realidade virtual do atleta lesionado. Tornar-
se um criador de habilidades motoras significa, para a pessoa lesionada, 
aceitar o surgimento de uma crise interna. 

Pensar no ser humano em crise é pensar nele como um sistema vivo em 
permanente organização, desorganização e reorganização. Pensar na crise 
é tentar mentalizar uma ruptura (...) É sem dúvida através da experiência da 
crise que a noção de ruptura parece fundamental: e isto é uma separação e um 
afastamento (KAËS, 1979, p. 162). 

Uma nova responsabilidade atribuída ao sujeito esportivo consistirá em 
encontrar em seus próprios recursos uma singularidade para fazer emergir 
dele o que projetou no imaginário social esportivo. O sujeito, então, entre 
resistência e desprendimento, tornar-se-á parte de uma conversão identitária 
na qual não se trata mais de conformar-se a normas que se tornaram estranhas 
a ele. Chegou o momento de ele entrar numa dinâmica relacional onde a sua 
presença entre outros é acompanhada pela aceitação de estar sozinho, sem 
ficar isolado. Uma nova articulação flexível entre o “Eu” e o “Nós” torna-se 
novamente possível (HONNETH, 2008).

Quando a pessoa lesionada aceita ficar sozinha entre outras, 
uma nova articulação flexível conecta o “Eu” e o “Nós”

É restaurando a dignidade a uma experiência sensível que a pessoa 
lesionada, em processo de reabilitação, permitir-se-á aceitar estar sozinha 
entre outras. Esta aceitação é uma postura que permite a uma pessoa que 
se libertou de uma prática esportiva que se tornou ilusória dar a si mesma 
a sensação de inventar sua vida, tomando a iniciativa de fazer de sua vida 
uma história em vez de uma interrupção de um plano de vida (HOOKER; 
MASTERS; PARK, 2018). A vivacidade desta história de vida requer uma 
disponibilidade para sair do centro: do “Eu ao Eu”, do “Eu ao Outro”, do 
“Outro ao Eu” (DERIVOIS, 2017).

Novas perguntas encorajam o desenvolvimento de novas formas de 
abertura a si mesmo e aos outros. Ao abandonar o papel de náufrago 
voluntário (SWEC, 1998), o atleta abre os olhos para espaços e tempos de 
vida que pareciam estar confiscados para sempre. Esta situação, para ser 
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vivida com serenidade, pressupõe sujeitos capazes de serem eles mesmos 
no caminho que estão a reconstruir. No entanto, “ninguém pode esperar 
produzir sujeitos capazes de discernir o que ainda devem ao coletivo, sem 
que eles antes tenham sido introduzidos por esse mesmo grupo às exigências 
da condição humana” (LEBRUN, 2007, p. 429). 

Uma articulação entre o “Eu” e os “Nós” pressupõe, portanto, que estes 
sujeitos sejam capazes de reconhecerem-se dentro de uma comunidade 
esportiva que os reconhece através das suas forças, mas também para além das 
suas vulnerabilidades e fragilidades. Para que isto aconteça, é necessário que 
estes sujeitos já não sejam vistos apenas como produtores de desempenhos 
esportivos, mas também como pessoas que podem lidar melhor com os 
seus conflitos pessoais sem alienar os seus potenciais criativos (BREWER; 
REDMOND, 2017). A articulação destas duas dimensões é uma oportunidade 
para revelar os contornos de uma humanidade dentro das culturas esportivas. 
É neste quadro que o reconhecimento de um sujeito esportivo articula-se 
em torno de dois eixos principais: as suas dimensões excepcionais e as suas 
dimensões vulneráveis.

Psicologia compreensiva aplicada ao esporte: um espaço 
onde as dimensões excepcionais e vulneráveis do sujeito 
esportivo são reveladas

A psicologia do esporte, que permite reconhecer a fragilidade e 
vulnerabilidade de um atleta, exige que o psicólogo do esporte que 
acompanha uma pessoa no caminho da reabilitação sócio-psico-somática 
questione suas habilidades diante de uma alteridade corporal que lhe escapa. 
Este questionamento torna-se um passo necessário na prática profissional 
quando a produção de um desempenho não é mais um objetivo essencial para 
um atleta. Assim, quando as normas, valores e símbolos associados ao apoio 
integral são regidos por uma abordagem centrada na pessoa, a identidade 
profissional do psicólogo torna-se incerta. 

Quando o cuidado, esta postura de cuidar dos outros, aproxima-se de 
um estado de empatia, três formas originais de relações profissionais 
emergem para um apoio integral: atenção ao bem-estar da pessoa, respeito 
à sua autonomia e reconhecimento das emoções que fomentam as relações 
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interpessoais (LECOCQ; DERVAUX, 2014). Uma psicologia do esporte 
compreensiva é então parte de uma lógica onde a receptividade ao que é 
desconhecido é ampliada. Portanto, o cuidado só existe quando o psicólogo 
do esporte aceita integrar em seus hábitos profissionais uma estreita relação 
humana a uma justa distância profissional, um otimismo realista a um 
autêntico altruísmo (FORGEARD; SELIGMAN, 2012). 

É então possível para ele aceitar trabalhar sob o jugo de um paradigma 
de incerteza ancorado no que é único e em movimento numa interação 
intersubjetiva. Um espaço de inteligibilidade pode então se abrir para uma 
pessoa em processo de reabilitação física, psicológica e cultural. Proporcionar 
um ambiente incondicional que seja suficientemente favorável para ajudar 
uma pessoa a reconstruir-se é uma oportunidade para que ela se desenvolva 
pelo que é e pelo que pretende tornar-se. 

Assim, uma lesão esportiva não é apenas um risco cultural. É também 
uma forma de promover a autoafirmação (DEROCHE; LECOCQ, 2012). 
O surgimento do impensável liga um atleta ao que é mais fundamental, 
mais íntimo e mais silencioso. A abertura serena para si mesmo é então feita 
em paralelo com uma abertura serena para os outros. Para além da lesão, 
o atleta descobre “a plenitude e a importância de seu papel para melhor se 
libertar dele, ou seja, tornar-se seu próprio referente e renunciar a um suposto 
controle de fora” (LÉVÊQUE, 2005, 59).

A emancipação do atleta: um objetivo principal da 
psicologia compreensiva aplicada ao esporte 

A implementação de uma psicologia emancipatória dentro do sistema 
esportivo deve ser concebida como uma aventura que revela as ligações que 
são tecidas entre várias facetas da vida esportiva de um atleta. Da reunião de 
um corpo carnal e de um corpo treinado emerge uma comunicação corporal 
viva que permite a um atleta tornar-se um cidadão de dois mundos: um 
mundo pessoal e um mundo cultural. Estes lhe permitem então pensar em si 
mesmo naquelas dimensões esquecidas que são interioridade e fragilidade: 
onde o ser humano realiza-se, não apenas pelo que produz, mas pelo que 
deixou de ser e pelo que ainda não se tornou. 

Assim, para acompanhar um atleta entre estes dois mundos, um psicólogo 
que atua no contexto esportivo tem pelo menos três boas razões para dar 
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vida ao seu compromisso, às vezes tornando-se sensível ao sensível, às vezes 
permitindo-se não entender tudo sobre a inteligibilidade do corpo de um 
atleta:

• Razão 1: Promover a construção de laços que permitam a um atleta 
integrar as normas de uma cultura esportiva.

• Razão 2: Permitir que um atleta emancipe-se e distancie-se das culturas 
às quais pertence, a fim de reconhecer seus valores fundamentais. 

• Razão 3: Permitir que um atleta conecte-se com o mais íntimo, com o 
mais universal. 

É a presença simultânea destas três razões que permite a um psicólogo 
do esporte defender uma ética de fragilidade para que o corpo do indizível 
recupere sua dimensão relacional e encontre expressão no que beira a 
criatividade de um atleta. Uma intervenção psicológica é então parte de uma 
lógica onde a receptividade ao que é desconhecido é amplificada. 

Uma abordagem compreensiva associada aos contextos das culturas 
esportivas também promove o reconhecimento do que está por trás da 
autonomia de um atleta que luta com sua fragilidade (LECOCQ, 2009). O 
desafio proposto para uma psicologia compreensiva aplicada ao esporte é, 
portanto, fazer parte de uma perspectiva que sirva àqueles atletas que se 
desviam de um padrão de excelência e, ao mesmo tempo, aproximam-se de 
uma consistência identitária singular. O verdadeiro poder do atleta torna-se 
então o de sentir-se capaz de expressar sua fragilidade, a fim de aumentar seu 
poder de agir e seu poder de ser ele mesmo entre outros. 

A presença de atletas que redescobrem o prazer de sentir as dimensões 
interiores de seus corpos, no seio de um sistema esportivo que os torna frágeis, 
não é, entretanto, evidente por si só. As organizações esportivas que reúnem 
esses atletas nem sempre estão prontas para aceitá-los. No entanto, elas têm 
a responsabilidade de aceitar que uma forma de motricidade criativa pode 
tornar-se um caminho de realização pessoal para um atleta e um caminho de 
realização cultural para organizações esportivas interessadas em ambientes 
psicológicos propícios ao bem-estar de um atleta (DIENER et al., 2017). 

É nesta condição que um psicólogo do esporte pode permitir-se preocupar-
se com a boa receptividade, que lhe permite ouvir o que um atleta expressa: 
por um lado, o que o faz conformar-se às expectativas esportivas e, por 



Vale a pena a vida esportiva após uma lesão?  69

outro, o que o torna singular em relação à sua trajetória esportiva que não é 
aceitável, a priori, dentro do sistema esportivo.

As lesões esportivas desafiam constantemente as crenças 
de atletas, treinadores e psicólogos

A lesão é o momento da vida esportiva que leva um atleta a questionar 
algumas das crenças fundamentais iniciadas pelas culturas esportivas. 
A intrusão corporal causada por uma lesão é então uma oportunidade de 
experimentar o trabalho de deixar-se levar: aceitar que o incompreensível 
é o motor da criatividade humana (MCKENNA, 2017). Entretanto, além 
desta aceitação, também é oferecida à pessoa lesionada a oportunidade de 
questionar os processos dentro do sistema esportivo que trazem à tona as 
palavras dos atores em relação à dissonância cognitiva que não é assumida e 
ações que nem sempre estão de acordo com o discurso (COLE, 2016). 

Diante das crenças revisitadas por um atleta, o primeiro indicador da 
competência de um psicólogo dentro das culturas esportivas está em sua 
capacidade de ajudar o atleta a compreender as lacunas entre dizer e fazer 
que se desenvolvam através de sua filiação a uma cultura esportiva. Este 
entendimento será reforçado quando o psicólogo e o sistema esportivo ao 
qual o atleta pertence demonstrarem sua capacidade de ajudá-lo a avaliar as 
mudanças nestas lacunas. 

O segundo indicador da competência do psicólogo no contexto esportivo 
consiste em integrar em suas práticas e discursos uma abordagem que 
enfatiza a necessidade de assumir riscos a fim de servir a uma educação 
para saúde que seja emancipatória. Esta assunção de riscos está no cerne de 
uma educação compreensiva para a saúde e constitui uma questão essencial: 
como podemos aprender a regular a assunção de riscos preservando nossa 
saúde? (PARAYRE, 2017).

O díptico educação-saúde certamente tem que aprender com o tríptico 
integração-inclusão-emancipação para (re)dar um lugar ao Sensível que 
constitui o tecido de um ser humano, mesmo que a irrupção do Sensível 
perturbe a relação com o Conhecimento e o Poder que constitui a espinha 
dorsal das organizações esportivas (LECOCQ, 2018a). Além disso, esta 
psicologia emancipatória não pode limitar os efeitos de suas ações apenas 
ao sistema esportivo. 
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Esta psicologia romântica e compreensiva tem um lugar a ocupar também 
em outros sistemas culturais. De fato, o sistema familiar, o escolar e 
universitário, o de mercado e o de mídia, todos à sua maneira, participam da 
educação em todas as idades da vida de um atleta. Assim, uma psicologia do 
esporte romântica e compreensiva pode reconhecer a necessidade de levar 
em conta abordagens contraditórias e complementares a fim de alcançar uma 
melhor compreensão do ato esportivo. Este nível de inteligibilidade torna-
se essencial quando uma lesão causa a exclusão de um atleta que se tornou 
momentaneamente inútil dentro de uma cultura esportiva.

Ao abrir suas fronteiras para outras formas de fazer as coisas, ao exportar-
se para espaços desconhecidos, a psicologia do esporte talvez tenha a 
necessidade de aceitar, dentro do contexto esportivo, ideais que estão em 
oposição: o ideal democrático e o ideal meritocrático. Nesta perspectiva, 
estabelece-se um equilíbrio instável. Uma lógica elitista, em que a questão 
é estar em harmonia com o próprio ambiente, e uma lógica igualitária, em 
que a questão é permitir que cada pessoa atinja seu pleno potencial de acordo 
com suas próprias possibilidades. Estas são as duas facetas de um mesmo 
processo (TOGNON, 2016). 

Assim, entre kleos e axios, a essência da psicologia do esporte está em 
sua abertura àquilo que valorizam as pessoas que passam pelos territórios 
esportivos. A articulação de processos nascidos de diferentes ideologias e 
epistemologias dá à psicologia do esporte a oportunidade de conceber-se 
como um sistema complexo que está em constante revolução silenciosa dentro 
de si e em permanente evolução silenciosa em contato com seus ambientes. 
A essência da psicologia do esporte, portanto, também está na necessidade 
de harmonizar silêncios e mutismos, tomando o tempo necessário sem a 
pretensão de entender e resolver tudo. A adaptação da psicologia do esporte 
às necessidades psicológicas específicas de um atleta torna-se um processo 
que está sempre em movimento e nunca termina. 

O desenvolvimento profissional de um psicólogo é parte deste processo. 
Na verdade, no cerne das questões éticas do esporte, uma abordagem da 
formação faz parte de toda uma vida profissional, de modo que os processos 
de inclusão, exclusão e emancipação que se desenvolvem dentro das culturas 
esportivas sejam constantemente questionados, associados e explicados. É 
isto que permitirá ao psicólogo conceber que o caos cognitivo-emocional e 
relacional no trabalho durante sua prática profissional atesta sua capacidade 
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de colocar-se a serviço de uma compreensão dos fenômenos humanos e 
culturais que nunca é definitiva, mas sempre a ser conquistada, não apenas 
nos momentos associados às vitórias, mas também nos momentos de dúvida 
associados às derrotas. É desta forma que o acompanhamento de uma pessoa 
pode tornar-se uma fonte de bem-estar para o psicólogo (ALLAN; DUFFY; 
COLLISSON, 2017).

Considerações finais

Compreender os fenômenos humanos e culturais que emergem de 
momentos de dúvida é uma grande oportunidade para que uma pessoa em 
processo de reabilitação, depois de ultrapassar os limites de seu corpo, atinja 
uma vida plena. É uma oportunidade para recusar a existência de “uma terra 
de ninguém” no cerne das culturas esportivas, onde as dimensões humanas do 
atleta, do treinador e do psicólogo são negadas. É também uma oportunidade 
para identificar o que permite a um atleta reconhecer os momentos que lhe 
proporcionam sentimentos de realização dentro e fora das arenas esportivas. 

Quando um sentimento de plenitude habita-os, a vida esportiva de um 
atleta torna-se o cenário de uma encenação onde coexistem duas identidades: 
uma identidade cultural, que existe através do que ele produz; e uma 
identidade pessoal, que existe no âmago do próprio corpo, onde se revelam 
competências cognitivas, emocionais e relacionais que ainda não foram 
expressas porque ainda não são reconhecidas nas arenas esportivas. É nesta 
perspectiva que a psicologia compreensiva aplicada ao esporte será portadora 
de duas intenções:

• Oferecer aos atletas a oportunidade de construir sobre seus conhecimentos 
experienciais significativos que mobilizam simultaneamente processos 
cognitivos, emocionais, motivacionais, somáticos e culturais enraizados 
em uma história pessoal.

• Permitir que os atletas utilizem diferentes mediadores culturais para 
fazer de suas vidas uma história personalizada, enraizada em múltiplas 
experiências culturais.

A psicologia do esporte tem assim a responsabilidade de aceitar que a 
serendipidade, esta forma de criação que emerge do acaso e do nada, também 
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se torne um caminho de realização pessoal para um atleta (BERTHOZ, 
2013). Cabe então aos treinadores e psicólogos do esporte abrir-se a novos 
estilos de vida profissionais que, por vezes, consistem em afastar-se de um 
caminho inicialmente planejado a fim de escapar do dilema oferecido a um 
atleta de “se adaptar ou falhar”. 

Esta é uma das condições que permite ao atleta ser otimista sobre o 
desconhecido e o inesperado que a vida esportiva oferece. Para que isso 
aconteça, é necessário que os atletas não sejam mais percebidos apenas 
como produtores de desempenho, mas também como pessoas que podem 
desenvolver-se pelo que são e pelo que pretendem tornarem-se.

Para isso, basta que os psicólogos do esporte, aqueles que acompanham 
as pessoas a um lugar melhor e mais distante, certifiquem-se de que não 
generalizam demais o conhecimento psicológico desencarnado das culturas 
esportivas. Ao recusar-se a ver certos limites do conhecimento psicológico, 
o princípio da generalização constitui um verdadeiro obstáculo para 
compreender a complexidade do mundo esportivo. “Qual seria o valor da 
busca do conhecimento se fosse para assegurar apenas a aquisição do próprio 
conhecimento, e não, de certa forma e na medida do possível, a desorientação 
daquele que sabe” (FOUCAULT, 1984, p. 14). 

Ter em conta o que torna o corpo misterioso nas arenas esportivas nos 
propõe conceber, para além do desespero, alguns motivos de esperança 
para uma metamorfose dos sistemas esportivos (MORIN, 2016). Então, a 
lesão permite que uma pessoa chegue ao “Eu” antes de chegar a um destino 
específico: a porta estreita que leva à autotransformação (LE BRETON, 
2012), à autodeterminação (RYAN; DECI, 2017) e à autocompaixão 
(INWOOD; FERRARI, 2018).

Está além da imaginação atual conceber um renascimento romântico em 
psicologia? ... É preciso reconhecer que a psicologia não pode simplesmente 
significar um currículo monolítico ou uma ciência em andamento. ... Como os 
primeiros românticos ensinaram, tal visão pode muito bem ajudar a salvar nosso 
planeta, bem como nossa disciplina (SCHNEIDER, 1998, p. 287).
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5. CONSIDERAÇÕES FILOSÓFICAS SOBRE A DOR                 
E A LESÃO NO ESPORTE 

Jim Parry1

Introdução

Considere alguém que saia correndo pela rua de repente – por exemplo, a 
fim de chegar a tempo para um compromisso. Essa pessoa nunca consideraria 
correr até a exaustão, a menos que tivesse um motivo muito importante. Ela 
diminuiria o ritmo da corrida ou mesmo descansaria um pouco, a fim de 
recuperar o fôlego, para chegar o mais breve possível, mas sem um desgaste 
excessivo, ao seu destino. Se o esforço fosse tão grande a ponto de começar 
a provocar dor ou desconforto, isso normalmente seria considerado um sinal 
para esforçar-se menos, ou até mesmo desistir. 

Considere agora uma pessoa correndo por simples divertimento. Como é 
motivada por prazer ou deleite, pareceria contraproducente que essa pessoa 
impusesse a si mesma dor ou sofrimento devido a um esforço excessivo, ou 
mesmo que arriscasse a lesionar-se nesse processo. 

O esporte começa onde tais atitudes cotidianas terminam, pois a pessoa 
que corre por esporte certamente se esforçará e pode até mesmo correr à 
exaustão – tudo em nome do objetivo intrínseco do esporte de vencer a 
competição. A pessoa aceitará o desconforto, as lesões e o sofrimento e 
até mesmo uma dor bastante forte. Ela passará por um duro treinamento, 
possivelmente, muito doloroso por si só, a fim de acostumar-se com as dores 
da competição, de poder lidar com elas ou de ignorá-las. A pessoa poderá 
até mesmo achar essas dores bem-vindas, como sinais de melhora em sua 
capacidade de resiliência. 

Ela se arriscará por vontade própria a machucar-se, a ter lesões e, em 
alguns esportes, até mesmo a possibilidade de incapacidade permanente. Ela 

1 Professor da Faculdade de Educação Física e Esporte da Universidade Charles em Praga, 
República Tcheca. 
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aceitará os sofrimentos característicos da persistência e a angústia do fracasso 
e da derrota. Se acrescentarmos a esse quadro certas metas e motivações 
externas, como dinheiro e fama, veremos facilmente como o esporte pode 
tornar-se uma arena de sofrimento e dor.

Nos parágrafos acima, utilizei uma variedade de conceitos que 
frequentemente são confundidos, ou usados de forma intercambiável. 
Neste caso, é útil refinar os usos destes conceitos, pois existem distinções 
importantes nas maneiras pelas quais expressamos nossas preocupações.  

Conceitos e distinções

Dor

A dor refere-se a uma variedade de sensações, em diversos contextos. Por 
exemplo: uma sensação ao ferir-se física ou emocionalmente; uma sensação 
que acompanha a lesão física (como de uma perna quebrada); uma sensação de 
aflição; uma dor crônica (algumas vezes resultante de doença); o sofrimento 
e a angústia da persistência em atingir ou obter algo; e o desconforto extremo 
(por exemplo: após esforço físico extenuante).  

Ferir e machucar2

No contexto deste estudo, a diferença entre ferir e machucar é que, enquanto 
ferir tem a ver com causar dor ou ansiedade, machucar está relacionado a 
causar lesões ou danos corporais. No esporte, o primeiro pode fazer parte do 
jogo, enquanto machucar intencionalmente pode ser contra as regras.

Aflição e desconforto  

Aflição significa experienciar estresse extremo, tensão, dor ou angústia; 
enquanto desconforto é sentir-se desconfortável ou experienciar uma leve 

2 Nota do Tradutor: No texto original em língua inglesa, o autor faz uso dos termos hurt 
e harm e os distingue da seguinte maneira: “The difference between hurt and harm is that 
while hurt has to do with causing pain or anxiety, harm has to do with causing bodily injury 
or damage. In sport, the former may be part of the game, whereas intentional harm may be 
outlawed.” Os termos hart e harm podem ambos ser traduzidos para o português como ferir 
e machucar. 
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aflição. A dor do esforço, por exemplo, traz aflição ou desconforto, em vez 
de ferimentos ou lesões. 

Angústia 

A angústia é primeiramente uma dor emocional (e pode haver outras 
semelhantes na experiência esportiva). Por exemplo, as dores do explorador 
do Ártico, Robert Falcon Scott, incluíam aquelas dores corporais 
características do esforço continuado, mas, para ele, havia também o enorme 
desapontamento de ter sido superado na ida ao Polo Norte, evocando a dor 
emocional da angústia. Talvez em um grau diferente, ou de maneira diferente, 
tal dor também possa ser sentida por qualquer atleta que falhe em vencer.

Sofrimento  

O sofrimento pode ser visto como suportar ou passar (experienciar ou ser 
submetido a) qualquer um dos expostos acima – dor, ferimento, machucado, 
aflição, desconforto ou angústia. O sofrimento também tem uma nuance de 
cronicidade. Assim, não é uma surpresa descobrir que ele frequentemente 
faz parte das descrições de dor daqueles que praticam esportes de resistência 
longa e distância, ou daqueles que experienciam lesões duradouras.

Dor e lesão  

“Estar lesionado” é ambíguo. Pode significar incorrer (sofrer) uma lesão 
ou ter uma lesão (estar lesionado – ser “portador” de uma lesão). Essa 
distinção ajuda-nos a ver como a conexão às vezes dita entre dor e lesão não 
necessariamente se sustenta. No primeiro caso (sofrer uma lesão), a dor pode 
estar ou não presente. É claro que, com frequência – até mesmo geralmente – 
as lesões causam dor. Mas eu posso lesionar-me sem sentir dor. Por exemplo, 
posso estar anestesiado – possivelmente por algum agente analgésico, por 
condições de extremo frio, ou devido à fisiologia da debilitação traumática.

No segundo caso (ter uma lesão), da mesma forma, a dor pode existir ou 
não. É claro que posso sentir agonia por várias semanas enquanto minha 
perna quebrada está sendo curada. Mas posso ter um rompimento no tendão 
da perna sem a dor existir, mesmo se ela me impedir de competir em meu 
esporte.  
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Podemos nos perguntar: se não há dor, então como sei que estou lesionado? 
A sugestão aqui é que a dor é o que me faz perceber minha lesão e que, 
sem dor, nenhuma noção é perceptível. O primeiro caso ocorre, é claro, com 
frequência, mas o que foi dito por último não é necessariamente assim: eu 
posso saber que estou lesionado por causa de uma debilitação imediata e 
perceptiva, ou pela falta de atividade ou função – com ou sem dor. De forma 
alternativa, posso considerar uma suspeita legítima de probabilidade de 
acidente durante uma atividade – sinto que não ouso manter ou prolongar 
meu esforço, talvez porque sinta certa tensão ou rigidez muscular. Sinto que, 
se persistir, então sentirei dor ou causarei em mim mesmo alguma lesão. 
Em ambos os casos, a atenção dada à ideia de “estar lesionado” levou-nos a 
negar a relação necessária entre lesão e dor.

Tipos de dor  

Assim, no cenário esportivo pode ser útil distinguir diferentes tipos 
de dor: a do machucado, a do esforço (incluindo desconforto e aflição), 
a do sofrimento (e do esforço continuado) e a da angústia. Todas essas 
podem ser positivas ou negativas, ser expressivas (de relacionamento, de 
autorrealização, etc.) e ser subprodutos aceitos da participação em esportes.

Inflição intencional de dor (Intracompetição)

A violência fora do contexto da competição (por exemplo, a violência 
dos espectadores, ou brigas entre jogadores após o jogo) é a que ocorre “na 
ocasião da competição”, mas não “como parte da competição”. Esta seção 
concentra-se na violência intracompetição, a saber: a imposição intencional 
de dano, dor ou lesão por um atleta em outro dentro da própria competição.

Em outro estudo (PARRY, 1998), procurei distinguir assertividade, 
agressão e violência. Comecemos com estes conceitos básicos e vejamos se 
este esclarecimento conceitual pode ser útil.  

Assertividade e agressão

Algumas pessoas vêm o organismo biológico como ativo, positivo e a 
“agressão” como um impulso biológico básico ou uma precondição da 
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existência, do desenvolvimento humano ou da excelência. Entretanto, prefiro 
chamar essa capacidade de “assertividade” ou “autoafirmação”, porque não 
há sugestão aqui de uma necessária impetuosidade. Em vez disso, há o 
sentido de afirmar ou insistir em seus direitos; proteger ou reivindicar para si 
mesmo; manter ou defender uma causa.

A agressão, porém, tem impetuosidade. Alguns vêm a possibilidade da 
agressão ser tanto defensiva, como ofensiva, mas ambas estão servidas 
pela força. A agressão é vigorosa (tenta ganhar vantagem pela força pura), 
ofensiva (no contexto do esporte: batalhando pela bola) e proativa (atacando 
primeiro). Tais características podem ser moralmente excepcionais ou não-
excepcionais, de acordo com o contexto, na vida cotidiana, mas todas são 
geralmente permitidas de acordo com as regras dos esportes coletivos. 

Violência

Assim como é possível ser assertivo sem ser agressivo, é possível ser 
agressivo sem ser violento. Um jogador pode tanto ser impetuoso quanto 
vigoroso sem procurar ferir ou machucar alguém. Nesse caso, “ferir” significa 
“infligir dor a”, “golpear, bater, dar uma pancada em” e “machucar” 
significa “lesionar, causar dano”. 

Então, a violência tem a ver principalmente com machucar ou lesionar 
intencionalmente os outros, bem como com tentativas de machucar, 
imprudência quanto a machucar e negligência. Uma vez que tal situação é 
vista frequentemente como ilegítima, a legitimidade tem sido considerada, 
com frequência, como uma importante questão para a ética do esporte. De 
acordo com isso, a violência no esporte pode ser vista como (i) machucar 
ou lesionar os outros (ou tentativa de machucar) ou como (ii) ser contra as 
regras.   

Mas existe uma dificuldade nesse ponto. Se o relato acima fosse aplicado a 
“esportes de combate”, seria necessária a noção contraintuitiva de que socos 
muito fortes destinados a nocautear alguém não constituem “violência”, 
desde que fossem empregados legalmente. Nesse caso, podemos excluir o 
critério “que é contra as regras”. Vamos simplesmente insistir que a violência 
tem a ver principalmente com machucar ou lesionar intencionalmente os 
outros, assim como tentativas de machucar, imprudência quanto a machucar 
e negligência. Isso também sugere que precisamos de mais uma categoria: 
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violência ilegítima, pois algumas vezes a violência pode ser justificável (na 
guerra, ou em uma revolução; ou no boxe, quando a “violência” dentro de 
certos limites é legítima). A violência ilegítima deve ser caracterizada como 
a tentativa de machucar pelo uso ilegítimo da força (por exemplo, o soco na 
nuca, no boxe). 

Existem outros problemas interessantes que surgem com lesões causadas 
instrumentalmente, mas não de maneira totalmente intencional. Disputas 
imprudentes são aquelas cuja intenção pode-se obter vantagem (por exemplo, 
obter a posse de bola), mas que são tomadas tendo conhecimento do risco 
ou previsão de provável lesão. Disputas negligentes são aquelas realizadas 
sem o devido cuidado pelos outros. Nesses casos, precisamos basear-nos 
não apenas no conceito de intenção, mas também em conceitos mais amplos 
como o de culpabilidade e o de responsabilidade. 

Devemos perguntar-nos não apenas sobre a intenção, mas também sobre 
por quais atos e omissões devemos ser responsabilizados e por quais somos 
culpados. Um motorista imprudente ou descuidado (negligente) pode não 
ter a intenção de ferir ninguém mas, mesmo assim, é culpado até certo grau. 
O mesmo deveria aplicar-se ao esporte – uma disputa levada a efeito de 
maneira imprudente ou negligente pode causar graves ferimentos, assim 
como uma lesão intencional.

Atos violentos e de violência

Nem todos os atos de violência são violentos e nem todos os atos violentos 
são de violência (HARRIS, 1982). Quase todo o ato humano pode ser 
realizado de uma maneira mais ou menos violenta – vigorosa, impetuosa, 
forte, enérgica, veemente, furiosamente, etc. Entretanto, um ato de violência 
não é identificado pela maneira de sua execução, mas pelas consequências 
humanas que o seguem, como machucado, lesão, aflição, sofrimento e assim 
por diante.

Devemos também apresentar uma distinção paralela entre atos agressivos 
e de agressão. Os atos agressivos são aqueles marcados por vigor e 
proatividade. Entretanto, os atos de agressão são ataques ou agressões sobre 
as outras pessoas – e esses podem ser realizados vigorosamente ou não.   
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Exemplos
Vamos examinar algumas aplicações práticas sobre os pensamentos acima 

e ver como eles se saem quando testados contra exemplos.

a) Futebol 

A todo instante no jogo de futebol a progressão da bola está sendo disputada. 
A asserção é necessária em todos os momentos; e a agressão é permitida 
para alcançarem-se fins legítimos. Jogos como futebol são essencialmente 
exercícios de agressão controlada. Entretanto, jogar de forma violenta e 
perigosa é estritamente contra as regras. Então, a contrariedade aos atos de 
violência deve-se simplesmente  ao fato de eles serem ilegítimos.

b) Rugby

O rugby é um esporte que muitos consideram violento, pois parece 
consistir em vencer os outros simplesmente pela força usada de maneira 
violenta. Uma maneira de expressar esse pensamento é argumentar que, 
apesar de o rugby poder ser um esporte violento, ele não é um esporte de 
violência. As pessoas podem machucar-se durante o jogo devido à natureza 
extrema da disputa física, mas o objetivo do jogo (e a maneira de jogá-lo) é 
marcar pontos e não machucar as pessoas.   

Dito isso, é claro que estou me referindo ao que as regras oficiais parecem 
dizer em distinção ao que o “costume e a prática” parecem ser. Entre os 
jogadores, por exemplo, pode existir um “código de silêncio” que proíbe 
o relato de atos de violência testemunhados. Se isso for verdadeiro, então 
perguntas delicadas sobre a base moral do costume e da prática devem ser 
feitas. Se as regras proíbem atos de violência, então qualquer destes conluios 
traz o risco de levar o jogo ao descrédito para desvantagem de todos. Se as 
regras realmente não proíbem, então talvez elas necessitem de uma revisão.  

Conclusão  

A inflição intencional de dor no esporte tem muitas facetas. Infligir 
ferimento por razões táticas é permissível em muitos esportes. Seu objetivo é 
debilitar, degradar o desempenho do opositor, dentro das regras. Entretanto, 
machucar por razões táticas provocará a desqualificação em muitos esportes 
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cujas regras proíbem faltas “pessoais”. A própria tolerância de um esporte 
como o boxe, que é pelo menos imprudente quanto a machucar, permite 
inflição intencional de ferimento e mobiliza nossa sensibilidade moral.

Inflição intencional de dor (pré-competição) 

Esta seção examina a ideia de inflição de dor pré-competição e, 
principalmente, os sistemas que rodeiam e apoiam o atleta em preparação 
para uma competição (mesmo que seja apenas um preparador físico ou 
um técnico). Spitzer (2006) documentou o sistema de doping sistemático 
patrocinado pelo estado na antiga República Democrática Alemã (RDA) e 
o sofrimento que este infligiu nos atletas, que continuam a sofrer os efeitos 
colaterais do que foi, com frequência, doping “compulsório”. É claro que 
nossa reação instintiva é ver tais práticas como erradas, mas esta seção 
procura fornecer algumas explicações de exatamente por que isso pode estar 
errado.

Nossa estratégia é tecer considerações sobre princípios amplamente 
aceitáveis e, então, aplicá-las a casos relacionados ao esporte e a exemplos de 
inflição de dor pré-competição, com referência especial ao estudo de Spitzer. 
A ideia é tanto apurar os casos e os exemplos particulares como também 
testar os princípios quanto à sua adequação e poder instrutivo.  

Princípio do consentimento livre e esclarecido

Uma das principais críticas está em violações do Princípio do 
Consentimento Livre e Esclarecido – a falha em esclarecer aos atletas o que 
estava sendo feito a eles, a falha em obter o seu consentimento, pois esse 
princípio impõe deveres e padrões em relação a vários elementos:

a) Divulgação de informações

Neste caso, os procedimentos, às vezes, eram realizados sem o 
conhecimento dos atletas.

b) Compreensão das informações 

A simples divulgação de informações é insuficiente, pois isso não 
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assegura a compreensão pelo atleta sobre que procedimentos realmente serão 
realizados, por que eles estão sendo realizados, quais são os possíveis efeitos 
e efeitos colaterais, etc. Neste caso, também, os atletas parecem ter sido 
usados como cobaias, isto é, usados como indivíduos para experimentos, a 
fim de obter-se uma maior compreensão por parte dos pesquisadores. Mas, 
se os pesquisadores ainda não têm uma compreensão no sentido necessário, 
como os sujeitos da pesquisa estariam em uma posição de compreender?  

c) Consentimento voluntário

Esse é possivelmente o elemento mais importante do consentimento 
livre e esclarecido. Os indivíduos devem dar seu consentimento de maneira 
totalmente voluntária, sem sofrer pressões de qualquer espécie. Neste caso, os 
atletas foram expostos a doping obrigatório, às vezes sem seu conhecimento, 
o que é uma violação clara e óbvia deste princípio.  

d) Competência para consentir 

Outro elemento importante é a competência. Para o consentimento 
esclarecido, os pesquisadores devem ter a garantia de que os indivíduos 
sejam capazes. Neste caso, os jovens (isto é, os menores de idade) foram 
dopados na ginástica, no levantamento de peso, na natação, etc., sem defesa 
ética e jurídica adequada.   

Princípio da Autonomia 

Como vimos acima, o princípio do consentimento livre e esclarecido existe 
para proteger as pessoas de possíveis danos (físicos, psicológicos, morais, 
entre outros) e para proteger sua autonomia. O paternalismo é uma intrusão 
na esfera de escolhas e decisões autônomas do indivíduo. O paternalismo 
justificado pode ser visto como uma intrusão para os supostos melhores 
interesses do indivíduo. No caso em questão, houve intrusão, e ela não foi 
necessariamente em interesses individuais. 

Alguns atletas podem ter beneficiado-se, por exemplo, obtendo sucesso 
atlético, mas a natureza sistêmica da intrusão sugere que ela foi motivada 
por uma preocupação com os melhores interesses do sistema, não com os 
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interesses individuais. O sucesso do sistema depende do sucesso de algum 
indivíduo – mas não necessariamente de um indivíduo em particular.

Esse tipo de preocupação pode ser ampliado se nos perguntarmos se há 
um potencial conflito de interesses para os médicos esportivos. Os médicos 
pertencem a uma organização (são contratados ou atuam como convidados 
ou colaboradores) e, afinal, compartilham dos seus objetivos. Com quem 
eles são leais – com a organização ou com o atleta? Existe uma tensão ou um 
conflito nesse ponto? Os médicos facilitam a tomada de decisões autônoma 
por parte dos atletas? Eles deveriam fazê-lo?  

Tais perguntas sugerem porque, do ponto de vista da autonomia do atleta, 
um serviço médico totalmente profissionalizado (e até que ponto mais 
forte e mais independente) para os atletas é uma prioridade urgente. Nesse 
caso, os argumentos éticos e econômicos frequentemente coincidem. Não é 
simplesmente prudente fazer a coisa eticamente correta? Por que explorar 
os talentos de um ativo de 40 milhões de euros de maneira que deixe de 
maximizar os benefícios que tais talentos trazem? 

Um por cento do valor do jogador de um dos principais times de futebol 
compraria as melhores instalações especializadas em medicina do esporte 
na Inglaterra. Um por cento de todas as taxas de transferência a serem pagas 
à Professional Footballers’ Association (PFA) produziria instalações ainda 
melhores e independentes. Poderíamos perguntar, por exemplo, por que esse 
não é o ponto central da agenda da PFA, já que o futebol é um dos poucos 
esportes que poderia bancar tais instalações.

Princípio da Não Maleficência

Primum non nocere – antes de tudo, não cause dano. Lembre-se: esse é um 
dever quanto aos danos reais, mas também quanto aos riscos. O sistema da 
RDA poderia passar nesse teste de princípios? Não, pois os procedimentos 
descritos por Spitzer levam consigo grandes riscos de danos e danos reais. 
Particularmente incriminadora é a alegação de que, após a carreira, os 
dados sobre a saúde foram falsificados e as vítimas não receberam nenhuma 
informação sobre danos e futuros riscos. Dessa maneira, muitos danos 
evitáveis não foram evitados.

Deveríamos perguntar sobre os médicos envolvidos – como eles, sendo 
médicos, justificam tais práticas a si mesmos, quando elas eram claramente 
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contra o primeiro princípio de ética médica desde que a medicina foi 
inventada? Quais teriam sido seus entendimentos sobre o assunto? 

Parece que muitos desistiram por razões éticas, mesmo sob as condições 
difíceis da ditadura na RDA, quando se recusar a obedecer trazia consigo 
penalidades potencialmente muito severas. Daqueles que ficaram, podemos 
levantar a hipótese de que sua lógica poderia ter sido uma das seguintes: 
identificação (senso de pertencimento, de compartilhar com os objetivos 
do sistema), interesse próprio (benefício da associação com a autoridade; 
desvantagens econômicas e sociais da não-conformidade) e medo (o que 
acontecerá a mim, a minha carreira, a minha família se eu não colaborar?).

Autoinflição de dor 

Esta seção focaliza a responsabilidade dos próprios atletas pela dor que 
experienciam.

Aceitação de risco: consentimento e “volenti non fit injuria”. 

No decorrer habitual de um jogo, qualquer participante pode esperar 
enfrentar certos perigos e riscos, pois “tudo faz parte do jogo”. O princípio 
jurídico operativo nesse caso é “volenti non fit injuria” (“a quem consente 
não é feita injúria”). Desde que um participante esteja totalmente esclarecido 
sobre os riscos inerentes de praticar determinado esporte, e voluntariamente 
incorre em risco de dano, ele não pode reclamar de qualquer lesão que lhe 
aconteça. Até então todos os participantes consentem em uma gama de 
dores que podem ser esperadas por uma pessoa consciente e racional e são, 
portanto, parcialmente responsáveis por suas próprias dores.  

Aceitação de lesão – ferroadas e queimações

No decorrer da carreira, um atleta deve aceitar a experiência da dor de 
uma lesão, seja como algo infligido nele por outra pessoa, ou simplesmente 
como algo que acontece. Um exemplo de tal dor experienciada é a ferroada 
ou queimação.
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A síndrome da ferroada, ou “queimação”, representa uma das lesões mais 
comuns no futebol americano. Sua causa provavelmente é um trauma no plexo 
braquial e/ou nas raízes nervosas. A lesão é caracterizada tipicamente por 
fraqueza muscular envolvendo o bíceps, o deltoide e os músculos espinhais. 
Como a dor, as parestesias e a fraqueza geralmente duram apenas alguns 
segundos ou minutos, essas lesões frequentemente não são relatadas às equipes 
médicas (SHANNON; KLIMKIEWICZ, 2002).

O mais famoso jogador britânico acometido da ferroada é Johnny 
Wilkinson, que teve uma série de lesões no pescoço. “Mais um ano, mais 
uma lesão... O principal para mim é que não deixarei que as lesões mudem 
a maneira como jogo”, diz ele (WILKINSON, 2004). Para recuperar-se, ele 
apenas tira uma ou duas semanas de folga. 

Na verdade, tenho lidado com (esse tipo de lesão no pescoço) há seis ou sete 
anos, talvez mais. O ataque – ou a sensação – é conhecido como uma “ferroada”; 
ela se manifesta quando você recebe um golpe no ombro, no pescoço ou na 
cabeça, o que envia uma dor para todo o braço, esquenta muito o seu braço, 
torna-o  pesado e é difícil movê-lo. As ferroadas não tendem a durar muito 
tempo – você sente alfinetadas e agulhadas em todo o braço à medida que o peso 
desaparece. Às vezes, são dez segundos...às vezes talvez um minuto...eu sofri 
com as ferroadas durante toda a minha carreira...tinha seis ferroadas em um jogo 
(WILKINSON, 2004).

Nestes trechos, Wilkinson usou uma gama de termos para referir-se às 
suas experiências: dor, desconforto, aflição e fraqueza. Quando questionado 
sobre os efeitos de longo prazo, ele disse, “Quero garantir que isso não 
encerre a minha carreira mais cedo e...que estarei em boa forma quando ela 
terminar”. 

Um mês depois, Steve Bale refletiu sobre o caminho de lesões de Wilkinson 
– a lesão na final do Campeonato Mundial de Rugby, em novembro de 2003, 
e então o desapontador colapso no jogo de “retorno” para o Newcastle – 
e relatos de que ele não estaria em forma para o jogo de abertura da Six 
Nations contra a Itália, em fevereiro de 2004. A pergunta título do artigo 
de Bale: “Então, afinal, o que há de errado com Johnny Wilkinson?” não 
tem resposta – em vez disso, ouvimos que ele passou por testes e que uma 
operação é improvável. Clive Woodward, na época técnico chefe da equipe 
da Inglaterra, diz: “Nesse estágio, eu não acredito que seja necessário mais 
do que descanso e exercícios físicos” (BALE, 2004).

Mas uma cirurgia, na verdade, foi necessária, com muitos meses fora 
do campo, e outra lesão após retornar à competição resultou em uma 
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oportunidade para Charlie Hodgson reivindicar o lugar de Wilkinson na 
equipe da Inglaterra, com um desempenho melhor em campo na vitória de 
25-14 sobre a África do Sul, em novembro de 2004.

Esse exemplo ilustra a maneira pela qual a experiência e a aceitação da 
dor fazem parte do engajamento dos atletas no esporte. Também demonstra 
a importância de evitar lesões, do gerenciamento de lesões e da motivação 
dos atletas de recuperarem-se rapidamente para retornar a competir o quanto 
antes.

Aceitação da dor nos treinos 

“O esporte traz dor”. Os exemplos apresentados mostram como o 
engajamento no esporte em qualquer nível requer que ultrapassemos nossos 
níveis “normais” quanto à expectativa e à aceitação da dor, e que ajustemos 
nossas atitudes de acordo. A seguir encontram-se três exemplos de aceitação 
da dor no esporte de alto rendimento.  

O pai e técnico de Sebastian Coe, Peter, usa o termo “bodywashing” 
(lavagem corporal) para expressar quão mentalmente forte deve ser um atleta 
de elite e como deve ser capaz de aceitar níveis de dor além dos quais a 
maioria de nós experienciamos: 

Da mesma maneira que se pode fazer uma lavagem cerebral em alguém, 
devemos fazer uma lavagem corporal no atleta para que, mesmo quando o corpo 
estiver implorando para parar, as mensagens ao cérebro não sejam tão severas 
(apud HUGHES, 1987).

No mesmo artigo, Steve Ovett compara a dor a “uma velha amiga” 
a fim de capturar a atitude de alguém que sabe o que é dedicar-se muito 
para realizar o seu maior esforço e conquistas, e que vai além da aceitação, 
mesmo que acolha a dor como uma motivação, como um indicador ou como 
um marcador de conquistas:  

Quando treinamos intensamente, talvez três vezes ao dia, sentindo dor física, 
estamos constantemente cansados. Atravessamos uma condição física e mental 
de retardo, na qual a dor física torna-se uma velha amiga. Quando ela começa 
a nos machucar, sabemos que estamos fazendo o que deveríamos estar fazendo 
(apud HUGHES, 1987).
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Esses exemplos revelam o atleta não necessariamente como um simples 
recipiente da dor, mas também interagindo com as experiências da dor de 
maneira que são fundamentais para um engajamento nos esportes. Martínková 
(2003) vê isso como potencialmente positivo – percebendo a dor como um 
sinal de algo potencialmente problemático, que precisa de atenção adequada 
se o atleta desejar ser “harmonioso” – isto é, estar no seu melhor momento 
de desempenho. Loland (2006) até considera a ideia do atleta empoderado, 
que é o operador cultural e o manipulador do sistema – o Artista da Dor, que 
visivelmente carrega a responsabilidade por sua própria dor e sofrimento e o 
gerenciamento dos mesmos.

Aceitação da cultura da dor

Existe uma questão genuína sobre até que ponto as culturas que habitamos 
controlam-nos em oposição a nós as escolhermos (ou usá-las) como modos 
de expressão de nós mesmos. Para cada um de nós, sem dúvida, há um 
elemento de ambas. Nós não manteríamos por muito tempo um hábito que 
achamos desconfortável ou que não ofereça oportunidades de autoexpressão, 
a menos que fortemente obrigados – e o esporte é (principalmente) para 
voluntários. Entretanto, uma vez dentro, as poderosas forças da cultura da 
prática e as expectativas de outros significativos agem de modo a influenciar 
nossas escolhas e decisões. Assim, Malcolm (2006) e Waddington (2006) 
referem-se à ideia de Nixon da “aliança conspiradora”, que racionaliza o 
risco e normaliza a dor e a lesão, e a “rede esportiva” que enreda os atletas 
em uma cultura de risco, isolando-os e inibindo-os de procurar proteção.

Charlesworth e Young (2006) sugerem que as mulheres são tão afetadas 
quanto os homens pela cultura de esportes dominante. Elas desejam tanto 
quanto os homens correrem riscos com seus corpos e adotar as estratégias 
usuais de ocultar, negar e normalizar a dor e as lesões. Elas, também, 
compreendem o comprometimento da saúde em termos de afiliação e 
identidade dos times. Evitando serem colocadas na reserva, arriscam a 
aceitação e as avaliações de outros sobre sua coragem e seu caráter.  

Esses exemplos mostram o poder das culturas da dor de afetar nosso 
comportamento. Mas, apesar do poder sobre nós de sua própria existência, 
todos devemos responsabilizarmo-nos pela formação, pela preservação e pelo 
desenvolvimento da cultura da prática de nosso esporte. Todos contribuímos 
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com a cultura e o ethos de nosso esporte, o que age como um pano de fundo 
e uma repressão para nós mesmos e para outros atletas.  

Isso se aplica, também, a suas representações na mídia. Em Nike Culture, 
Goldman e Papson (1998) apresentam vários exemplos de imagens e epítetos 
cuidadosamente construídos e apresentados das propagandas da Nike, 
relacionados a receber e infligir dor:

• “Se você não perder a consciência no final, deve correr mais rápido”.

• “Algumas pessoas desistem quando atingem seu limiar de dor, algumas 
não”.

• “Há dois lados para um corredor de velocidade. O lado que deseja 
esmagar seus adversários e deixá-los azuis e sem vida fora da pista, 
(pausa) e o outro lado, mais escuro”.

• “Existe tempo e lugar para misericórdia. E não é aqui e agora”. 

Uma das propagandas da Nike usa o tema de “esporte como guerra” e 
a música de Iggy Pop “Search and Destroy”, apresentando close-ups de 
corredores de barreiras caindo, boxeadores respingados de sangue e corredores 
vomitando. Todos nós precisamos perguntar até que ponto alegramo-nos com 
essas imagens, somos coniventes com essas representações e assumimos 
responsabilidade contributiva em seus efeitos.

“Sem dor, não há ganhos!” – uma observação sobre esporte e 

sadomasoquismo

O Marquês de Sade foi famoso por seus crimes, os quais se caracterizavam 
por perversão sexual marcada por um amor à crueldade e um deleite ou uma 
indiferença à dor e à lesão em outras pessoas. Leopold von Sacher-Masoch 
ficou conhecido pelas suas descrições da perversão de seu parceiro, de 
encontrar prazer no abuso e na crueldade da parte de outra pessoa. Entretanto, 
na linguagem popular, os termos sadismo e masoquismo perderam uma 
necessária implicação com a atividade sexual, e a noção de masoquismo foi 
ampliada e inclui ter prazer na (ou pelo menos uma marcada tolerância de) 
dor autoimposta.

Aplicado a nosso tópico em questão, podemos ver como o esporte pode 
ser considerado um campo rico para estudos do sadomasoquismo. Vimos 
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como os atletas podem aceitar e até mesmo saudar a dor. Observamos o 
poder e a dependência de certos relacionamentos de treinamento envolvendo 
abuso e dominação dos atletas quanto ao seu treinamento e seu estilo de vida, 
e o uso da dor e do exercício físico excessivo como punições. Observamos a 
incidência da verdadeira dor em atletas e agentes que não se importam com 
isso – os quais se tornam (e talvez precisem tornar-se) endurecidos a fim de 
tomar as decisões corretas e serem eficientes. 

Então: o esporte é sadomasoquista? Uma resposta é não, pois o esporte 
não é uma perversão sexual – mas esse é, possivelmente, um caminho muito 
fácil, que não reconhece o uso popular expandido. Outra resposta é não, pois 
no esporte não sentimos prazer na dor em si, ou na crueldade por si mesma. A 
dor é instrumental: sem dor, não há ganhos. A dor e a crueldade (se e quando 
isso existe) interessam à vitória, ou a um melhor desempenho. É a aceitação 
(talvez mesmo o acolhimento) da dor como um indicador ou motivador de 
nosso corpo se sair bem e ter o seu melhor desempenho.

Com isso queremos dizer: se os técnicos obtêm satisfação e deleite 
simplesmente no desconforto, na dor ou no sofrimento de seus atletas, algo 
está faltando. Mas se eles desejam infligir dores para obter resultados, as 
questões são diferentes. O que é certo e o que é errado depende, então, dos 
níveis de consentimento, de dor, de necessidade e de recompensa. Um técnico 
exigente não precisa ser opressor, e as dores impostas até pelo técnico mais 
opressor não precisam ser dores sádicas – mas apenas porque elas não são 
sádicas não significa que não estejam erradas.

Em situações em que os atletas são masoquistas, parece ocorrer pouco 
dano, desde que ninguém seja prejudicado. Se os atletas veem a dor com uma 
parte inevitável e prazerosa de (ou um acompanhamento para) seu maior 
prazer, eles nos ajudam a ver que o simples prazer não é tudo que há na vida.

Referências

BALE, Steve. So just what is wrong with Johnny Wilkinson?, Daily Express, p. 80, 
5 Feb. 2004.

CHARLESWORTH, Hannah; YOUNG, Kevin. Injured female athletes. In: 
LOLAND, Sigmund; SKIRSTAD, Berit; WADDINGTON, Ivan. (eds). Pain and 
injury in sport: social and ethical analysis. London: Routledge, 2006, pp. 89-106.



Considerações filosóficas sobre a dor e a lesão no esporte   92

GOLDMAN, Robert; PAPSON, Stephen. Nike culture: the sign of the swoosh. 
London: Sage, 1998.

HARRIS, John. Violence and responsibility. London: Routledge, 1982.

HUGHES, R. The high, reckless price of being a superstar, Sunday Times, p.18, 7 
Jun. 1987.

LOLAND, Sigmund; SKIRSTAD, Berit; WADDINGTON, Ivan. (eds). Pain and 
injury in sport: social and ethical analysis. London: Routledge, 2006.

LOLAND, Sigmund. Three approaches to the study of pain in sport. In: LOLAND, 
Sigmund; SKIRSTAD, Berit; WADDINGTON, Ivan. (eds). Pain and injury in 
sport: social and ethical analysis. London: Routledge, 2006. pp. 49-62.

MCNAMEE, Mike; PARRY, Jim. (eds). Ethics and sport. London: Routledge, 1998.

PARRY, Jim. Violence and aggression in contemporary sport. In: MCNAMEE, 
Mike; PARRY, Jim. (eds). Ethics and sport. London: Routledge, 1998. pp. 205-224.

MALCOLM, Dominic. Sports medicine: a very peculiar practice? In: LOLAND, 
Sigmund; SKIRSTAD, Berit; WADDINGTON, Ivan. (eds). Pain and injury in 
sport: social and ethical analysis. London: Routledge, 2006. pp. 165-181.

MARTÍNKOVÁ, Irena. Understanding harmony. Acta Universitatis Carolinae 
Kinanthropologica, v. 39, n. 2, p. 85-90, 2003.

SHANNON, Brian; KLIMKIEWICZ, John J. Cervical burners in the athlete. Journal 
of Clinical Sports Medicine, v. 21, n. 1, pp. 29-35, 2002.

SPITZER, Giselher. Sport and the systematic infliction of pain: a case study of 
state-sponsored mandatory doping in East Germany. In: LOLAND, Sigmund; 
SKIRSTAD, Berit; WADDINGTON, Ivan. (eds). Pain and injury in sport: social 
and ethical analysis. London: Routledge, 2006. pp. 109-126.

WADDINGTON, Ivan. Ethical problems in the medical management of sports 
injuries. In: LOLAND, Sigmund; SKIRSTAD, Berit; WADDINGTON, Ivan. (eds). 
Pain and injury in sport: social and ethical analysis. London: Routledge, 2006. pp. 
182-199.

WILKINSON, J. New addition to hit list will not take sting out of my tail, The Times, 
p. 36, 1 Jan. 2004.



6. DEPORTE, IGUALDAD Y DISCRIMINACIÓN

Alberto Carrio Sampedro1

Introducción 

Deporte y discriminación parecen en principio conceptos antagónicos. 
La práctica habitual del deporte constituye un hábito de vida saludable 
recomendado por Organización Mundial de la Salud y, en este sentido, 
puede decirse que incluye a todos los individuos2. Por otra parte, el deporte 
es un formidable instrumento de cohesión social que fomenta la solidaridad 
y contribuye a superar prejuicios de todo tipo3. En este sentido, el deporte 
es probablemente el mejor ejemplo del reconocimiento al mérito y esfuerzo 
personal por encima de cualquier otra consideración sexual, racial o cultural. 
En definitiva, tal y como aspiraba Coubertain, el deporte es una práctica 
social que debe servir como referencia para la organización de las sociedades 
modernas en las que el mérito y la competición leal gobiernen las acciones 
de los individuos. 

La discriminación, por el contrario, tiene una honda raigambre negativa. 
La sola sospecha de estar ante un acto discriminatorio nos pone en alerta 
frente a un trato desigual que daña los intereses de quien lo sufre. Un acto 
que, por definición, sería contrario a los valores internos del deporte e 
incompatible con el lema olímpico (Citius, Altius, Fortius), dado que impide 
poner a prueba las capacidades de quien lo padece en iguales condiciones que 

1 Professor do Departamento de Direito da Universidade Pompeu Fabra, Espanha.
2 Las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) pueden consultarse en 
el siguiente sitio: http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241599979_eng.pdf. 
3 Son tantos los ejemplos de eventos deportivos que tienen como finalidad fomentar la 
participación transversal y solidaridad entre individuos que resulta ocioso siquiera tratar de 
enunciarlos aquí. Baste con mencionar los numerosos encuentros de fútbol benéficos a favor 
de la infancia, los realizados para denunciar la sinrazón del racismo; los enfrentamientos 
deportivos entre equipos de profesores y estudiantes en colegios y universidades, o en fin, el 
uso del rugby como medio de cohesión de una sociedad tan dividida como la sudafricana que 
tan buenos resultados deportivos y políticos le dio al inolvidable Nelson Mandela.

http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241599979_eng.pdf


Deporte, igualdad y discriminación   94

sus rivales. De este modo, consideramos injustificadas las discriminaciones 
basadas en origen, raza o sexo desde el momento en que reparamos que estas 
características son el resultado de una suerte de lotería natural de la que no 
puede hacerse responsable al individuo. 

 Pero esta es una descripción un tanto simplista y sesgada de ambos 
conceptos. Simplista, porque tanto deporte como discriminación son 
conceptos genéricos dentro de los que cabe hacer ulteriores distinciones. 
Sesgada, en fin, porque resulta engañoso comparar los aspectos positivos del 
primero con los negativos de la segunda. 

Así pues lo primero que debo advertir es que en el presente trabajo 
me ocuparé únicamente del deporte de competición y trataré de analizar 
los diferentes tipos de discriminación existentes en este ámbito. La razón 
de ello se encuentra en que el deporte de competición es, por definición, 
intrínsecamente discriminatorio. Pero, como veremos a lo largo de este 
trabajo, no todo trato desigual implica un daño para el deportista ni toda 
discriminación deportiva es injustificable. 

El esquema de desarrollo es el siguiente. En el apartado primero 
analizaré los diferentes tipos de discriminación que existen en el deporte de 
competición y distinguiré entre discriminaciones justificables e injustificadas 
a partir de tres consideraciones básicas, a saber: i) el daño que se produce 
a quien la padece, ii) los criterios de exclusión en los que se sustenta y, iii) 
la finalidad que se persigue. Con ello estaré en condiciones de ofrecer una 
primera definición de discriminación en el deporte de competición (DDC).

Como quiera que tanto las discriminaciones justificables como 
las injustificadas pueden revestir diferentes formas diferenciaré las 
discriminaciones directas de las indirectas. De las primeras me ocuparé 
en el apartado segundo, en el que analizaré el alcance y fundamento de las 
discriminaciones directas que afectan a grupos (DDCDG) y a deportistas 
individuales (DDCDI). En el tercero apartado describiré brevemente 
las discriminaciones indirectas y los efectos perdurables que tienen en la 
actual configuración del deporte de competición. Por último, en el apartado 
cuarto retomaré el DDC para tratar de incluir en ella algunos requisitos que 
permitan identificar los casos de discriminación en el deporte de competición 
y proporcionen criterios para diferenciar los casos de discriminaciones 
justificables, o si se prefiere prima facie justificadas, de las injustificadas. 



Deporte, igualdad y discriminación   95

Deporte de competición y discriminación 

El deporte de competición es, como acabo de decir, un ámbito 
intrínsecamente discriminatorio. Ciertamente, toda competición viene 
definida por reglas cuya finalidad es seleccionar a unos individuos frente a 
otros4. En este sentido, las categorías de competición sirven como criterio 
excluyente de preferencia de determinados individuos o grupos de individuos 
frente a otros. De este modo se excluye a los hombres de las competiciones 
femeninas, a los juveniles de las competiciones entre adultos o, en fin, a los 
extranjeros de las competiciones entre naciones y a los atletas regulares de 
las competiciones paralímpicas. 

Como cualquier otro criterio de preferencia, las categorías deportivas 
poseen dos características definitorias: i) son mutuamente excluyentes y 
ii) constitutivas de quien cuenta como competidor5. Excluyentes porque 
discriminan de forma mutua y exhaustiva entre individuos o grupos de 
individuos a partir de ciertas características definitorias. Y constitutivas 
porque poseer las características definitorias es condición necesaria, aunque 
no suficiente, para participar en una determinada competición deportiva. 
Es decir, para que X (cualquier deportista), cuente como Y (un deportista 
admitido en la competición) en el contexto C (la competición deportiva).

Los rasgos definitorios de las categorías deportivas permiten aventurar una 
primera definición tentativa de discriminación en el deporte de competición 
(DDC), a saber,

DDC: es discriminatoria la preferencia del deportista A sobre el deportista 
B a partir de determinadas características que A posee y de las que carece B.

Esto es lo que sucede en todos los casos que acabo de mencionar. En 
este sentido, DDC parece reconstruir adecuadamente lo que ocurre con la 
categorías en las competiciones deportivas. Sin embargo, pese a su mayor o 
menor utilidad descriptiva, DDC es todavía una definición muy tentativa e 
insatisfactoria. 

4 Ciertamente esta es la primera acepción de discriminación que recoge el Diccionario de la 
Real Academia de la Lengua: “seleccionar excluyendo”. Cfr. http://dle.rae.es/?id=DtHwzw2 
5 Detenerme en el análisis de las reglas constitutivas no haría más que entorpecer la finalidad 
de este artículo. Baste aquí con retener su estructura: “X cuenta como Y en el contexto C” 
y definición canónicas: “son reglas que constituyen y definen el juego”, en Searle, John R. 
Speech acts: an essay in the philosophy of language. Cambridge: Cambridge University 
Press, 1969, pp. 33-4.

http://dle.rae.es/?id=DtHwzw2
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En primer lugar, porque de acuerdo con DDC se pueden establecer 
categorías de competición basadas en el equilibrio del rendimiento deportivo 
entre competidores y, por tanto, justificables en principio. Pero también 
podría dar lugar a categorías de competición francamente aberrantes, como 
las basadas en la raza y creencia religiosa, que no por ello dejarían de ser 
mutuamente excluyentes y definitorias de las propiedades constitutivas 
de los participantes en la competición. Es decir, perfectamente validas de 
acuerdo con DDC. 

La segunda razón está relacionada con la anterior pero no se refiere a la 
estructura formal del argumento sino a la solidez de sus premisas. Ciertamente 
DDC no parece atender a los casos más preocupantes de discriminación 
en las competiciones deportivas como son, por ejemplo, la discriminación 
histórica padecida por las mujeres, las personas transexuales o, en fin, la que 
sufren determinados deportistas cuyas características tienen difícil encaje en 
los criterios de aplicación de las categorías deportivas actuales. 

Ambas razones levantan la sospecha de que la estructura de DDC omite algo 
que consideramos valioso a la hora de enjuiciar los actos discriminatorios, a 
saber, la finalidad que persiguen y su justificación en términos morales. En 
definitiva, DDC ofrece una reconstrucción genérica de la práctica deportiva 
y no proporciona una definición de discriminación en el deporte que permita 
diferenciar nítidamente los casos en los que el trato diferencial es justificable 
de los que no. 

Todas estas razones recomiendan revisar DDC. Pero antes es necesario 
analizar con un poco más de detalle los tipos de discriminación que hemos 
visto hasta aquí dado que existen importantes diferencias entre ellos.

Discriminaciones directas en el deporte de competición 

Denomino discriminaciones directas a las que excluyen o dificultan el 
acceso de un individuo o grupo de individuos a las competiciones deportivas 
sin respetar el principio de mutua exclusión. 

Ejemplo paradigmático de discriminación directa de grupos es la sufrida 
históricamente por las mujeres. Piénsese, por ejemplo, en la exclusión de 
las mujeres de la Maratón Olímpica hasta que en el año 1984 el Comité 
Olímpico Internacional (IOC, por sus siglas en inglés) decidió cambiar las 
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reglas de elegibilidad para participar en la más emblemática de las carreras 
olímpicas6. 

Los casos de discriminación directa individual son menos comunes pero no 
por ello menos importantes. En estos casos, el trato discriminatorio se basa en 
que el individuo reúne las características definitorias de más de una categoría 
de competición pero se opta por no adscribirlo a ninguna de ellas. Así sucede 
cuando se prohíbe competir a un deportista en razón de sus peculiaridades 
individuales (un deportista AB, por ejemplo), con independencia de que 
cumpla a la perfección con el resto de las características genéricas para ser 
encuadrado en alguna o ambas categorías A o B. 

Dos son por tanto las características de las discriminaciones directas, 
bien sean de grupo o individuales: i) impiden o dificultan el acceso a la 
competición y, ii) lo hacen de forma unidireccional.

Es decir, son casos en los que el trato diferencial sitúa en una posición 
de desventaja a quien lo padece al no quedar encuadrado en ninguna 
otra categoría de competición. Esto nos ofrece una pista para distinguir 
las discriminaciones directas justificables o prima facie justificadas, 
como podrían ser las categorías de competición, de las discriminaciones 
directas injustificadas. Ambas son ciertamente directas. Pero comparten 
únicamente la primera de las características anteriormente mencionadas. 
Las discriminaciones injustificadas no se ajustan, sin embargo, al criterio de 
mutua exclusión y, en consecuencia, no quedan amparadas por la estructura 
formal que define las categorías deportivas. 

De todas formas, aunque las discriminaciones directas, de grupos o 
individuales, tienen rasgos en común hay también peculiaridades distintivas 
de cada una de ellas que aconsejan analizarlas por separado. 

a) Discriminaciones directas de grupos en el deporte de 

competición 

Denomino discriminación directa de grupo a la exclusión o dificultad para 
participar en la competición que sufren los integrantes de un grupo A frente 
a los del grupo B en consideración de ciertas características definitorias que 
poseen los segundos y de las que carecen los primeros. 

6 Lovett, Charlie. Olympic maratón: a centenial history of the Game’s most storied race. 
Westport CT: Greenwood Publishing Group, 1997 p. 125 ss.
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La discriminación a la que han sido sometidas históricamente las 
mujeres en el deporte es probablemente el ejemplo paradigmático de 
discriminación directa de grupos en el deporte de competición (DDCDG). 
Es una discriminación que opera de forma unidireccional (no se contempla 
la posibilidad de participación de las mujeres o, de hacerlo, se le anudan 
exigencias que no tienen contrapartida en la masculina) y no tiene como 
finalidad salvaguardar uno de los requisitos básicos de toda competición, 
cual es el equilibrio entre competidores. 

Desde la antigüedad, puede decirse que desde los orígenes del deporte 
de competición, las mujeres se han visto excluidas de las competiciones 
deportivas. En los antiguos Juegos Olímpicos las mujeres no sólo tenían 
prohibida la participación, sino también la asistencia o presencia en los 
alrededores del Santuario y Estadio olímpicos bajo la amenaza de ser 
castigadas con pena de muerte7. Algo similar ocurría con los esclavos y otras 
clases sociales a las que se vetaba la participación en esta gran ceremonia 
deportiva vinculada a los intereses políticos y religiosos de la aristocracia 
griega. Un ámbito, en definitiva, elitista y excluyente entre diferentes clases 
sociales8. 

Los ejemplos precedentes ponen de manifiesto que, bien fuera por razón 
de sexo o por ascendencia social, se excluía unilateralmente a determinados 
individuos de la competición causándoles así un daño comparativo frente al 
resto. 

Todos los casos de DDCDG carecen de justificación formal y material. 
Formal, porque desatienden el requisito de exclusión mutua que exige en 
primer lugar DDC y al que, como acabamos de ver, se atienen las categorías 
de competición. Es decir, todos ellos tienen un sentido unidireccional. Pero 
además, todos los casos DDCDG incumplen un deber moral básico como es 
la igual consideración de cada individuo con independencia de otras razones, 
sean éstas étnicas, sexuales o de clase social y, consecuentemente, su derecho 
a acceder a la competición. 

Pese a ello, DDCDG no sólo ha tenido un hondo arraigo histórico en 

7 Dildon, Matthew. Did Parthenoi attend the Olympic Games? Girls and women competing, 
spectating, and carrying out cult roles at Greek religious festivals. Hermes, v.128, 2000, pp. 
457-9; Scanlon, Thomas F. Eros and Greek athletics. Oxford: Oxford University Press, 2002, 
pp. 457-9.
8 Golden, Mark. Greek sport and social status. Austin: University of Texas Press, 2008, p. 40 ss.
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las competiciones deportivas, sino que se extiende hasta la actualidad. La 
prohibición de asistencia conjunta de mujeres y hombres a los espectáculos 
deportivos, como aun ocurre en Irán, es un ejemplo palpable de la plena 
vigencia de DDCDG9. Este ejemplo, aunque lamentable, no es sin embargo 
paradigmático de DDCDG. La razón se encuentra en que la prohibición 
no proviene únicamente de la reglamentación deportiva, sino de la falta de 
reconocimiento de los derechos básicos de la mujer. 

Pero no por ello debemos pensar que no se dan casos de DDCDG en las 
actuales competiciones deportivas. Buena muestra de ello son la exclusión 
de los deportistas transexuales y el trato discriminatorio que sufren las 
mujeres10.

La exclusión de los primeros de las competiciones deportivas ejemplifica 
a la perfección los casos de denegación de acceso de DDCDG. Ciertamente 
las personas transexuales se han visto excluidas históricamente de las 
competiciones deportivas por el mero hecho de ser adscritos a un grupo 
desconocido por las categorías deportivas. Esta discriminación ha sido 
ignorada hasta hace escasos meses por las autoridades deportivas nacionales 
e internacionales. Las directrices adoptadas en noviembre de 2015 por el 
IOC en relación con la reasignación de sexo y el hiperandrogenismo, no 
hacen más que explicitar un trato discriminatorio largamente consolidado y 
suponen tan sólo una aproximación muy tentativa a su solución satisfactoria11. 

No menos representativa de DDCDG es la actual discriminación de las 
mujeres en las competiciones deportivas. Al igual que ocurría en el caso 
anterior, las deportistas femeninas, por el mero hecho de ser adscritas a 
un grupo, padecen un trato discriminatorio en relación con los deportistas 
masculinos. Así sucede, por ejemplo, con los controles de sexo, en la práctica 
vigentes únicamente para las mujeres, o cuando se impide el acceso a la 
competición en condiciones de igualdad con los deportistas masculinos. 

9 Tristemente famoso es el caso del encarcelamiento de la joven Ghonchech Ghavami en 
2014 por quebrantar la ley que prohíbe la asistencia de las mujeres a los partidos de fútbol 
y voleibol. En este sentido véase http://www.huffingtonpost.es/jose-luis-perez-trivino/puedo-
entrar-el-dificil_b_5881886.html?utm_hp_ref=spain
10 Pérez Triviño, José Luis. Ética y deporte. Bilbao: Desclée de Brouwer, 2011.
11 Véase directriz 1.D, IOC Consensus meeting on sex reassignment and hyperandrogenism. 
November 2015. https:// stillmed.olympic.org/ Documents/ Commissions_ PDFfiles/ 
Medical_ commission/ 201511_ioc_ consensus_ meeting_on_sex_ reassignment_and_ 
hyperand rogenism -en.pdf 

http://www.huffingtonpost.es/jose-luis-perez-trivino/puedo-entrar-el-dificil_b_5881886.html?utm_hp_ref=spain
http://www.huffingtonpost.es/jose-luis-perez-trivino/puedo-entrar-el-dificil_b_5881886.html?utm_hp_ref=spain
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En relación con lo primero, la discriminación no sólo se produce porque 
en la práctica estos controles se mantengan vigentes únicamente para las 
mujeres12, sino porque la previsión genérica que contempla la regla no 
puede esconder que está pensada para que ser aplicada únicamente en las 
competiciones femeninas13. De lo segundo, en fin, da buena muestra la 
obligación de competir en campos de hierba sintética que impuso la FIFA a 
las futbolistas que participaban en el último campeonato mundial, lo cual a 
buen seguro nunca hubiera ocurrido con los futbolistas masculinos.

Tanto en el caso de los deportistas transexuales como en el de las mujeres, 
el trato diferencial al que se les somete es por tanto unidireccional y carece 
de justificación. 

Algo similar, pero no idéntico, ocurre con las discriminaciones directas 
que padecen determinados deportistas en atención a sus peculiaridades 
personales de los que me ocuparé a continuación. 

b) Discriminaciones directas individuales 

Considero discriminación directa individual (DDCDI) la que se realiza en 
atención a las particularidades del individuo con independencia de que estas 
se ajusten a las características definitorias de la competición. En estos casos 
el trato diferencial radica en la falta de adscripción del deportista a alguna 
de las categorías de competición, como ocurría también en DDCDG. Pero 
a diferencia de estas, el problema de las discriminaciones individuales no 
radica en la carencia del deportista de las características definitorias de las 
categorías de competición (X cuenta como Y en C), sino en todo lo contrario. 
Lo que sucede en estos casos es que un deportista X reúne las características 
definitorias de más de una categoría de competición y, como consecuencia 
de ello, se le excluye de ambas. Dicho brevemente, X no cuenta como Y 
en ninguna de las categorías. Como es evidente, también en estos casos se 
excluye o dificulta el acceso a la competición de forma unidireccional.

12 http://www.futbolyfilosofia.com /#! La-insensibilidad-de-género-de-la- FIFA/c210t/ 558 
41c0 50 cf2c5a 6c8fb c9d2
13 La exigencia de controles de sexo a las futbolistas en el Campeonato Mundial de 2015, 
como requiere el Apartado 4 del Reglamento para la verificación de sexo implementado por 
la FIFA, da buena muestra de este tipo de discriminación, que le valió a la FIFA una demanda 
ante los tribunales de Canadá, país anfitrión del evento. 

http://www.futbolyfilosofia.com/#!La-insensibilidad-de-g%C3%A9nero-de-la-FIFA/c210t/55841c050cf2c5a6c8fbc9d2
http://www.futbolyfilosofia.com/#!La-insensibilidad-de-g%C3%A9nero-de-la-FIFA/c210t/55841c050cf2c5a6c8fbc9d2
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Aunque los casos de DDCDI son cuantitativamente menos importantes no 
por ello son cualitativamente irrelevantes. La exclusión de la competición 
a la que se ven sometidos los atletas que se encuentran en esta situación 
justifica por sí sola el interés de su análisis. Pero además, los casos de 
DDCDI suponen también un reto para las categorías tradicionales de las 
competiciones deportivas al que conviene enfrentarse más pronto que tarde. 
Es decir, lo que se pone en cuestión en estos casos es la definición de Y. 

Brevemente, todos los casos de DDCDI suponen, por definición, un 
problema de indeterminación de las categorías deportivas. Es decir, se excluye 
a un deportista de la competición porque sus características personales no se 
ajustan a las categorías de competición existentes. Así pues, en estos casos, 
a diferencia de lo que ocurría con DDCDG, el problema no se encuentra en 
la adscripción del deportista a un grupo al que se le impide el acceso a la 
competición, sino en la negativa de las autoridades deportivas a adscribirlo 
en alguno de ellos pese a reunir los requisitos necesarios.

Ejemplos paradigmáticos de DDCDI en la historia reciente del deporte de 
alta competición son los de Caster Semenya y Oscar Pistorius, aunque no 
son los únicos. 

Caster Semenya , se hizo mundialmente famosa tras alzarse con la medalla 
de oro en el Campeonato Mundial de Atletismo celebrado en Berlín en 
2009. Lamentablemente la popularidad no provino de sus numerosos éxitos 
deportivos14 sino de las sospechas levantadas por sus rivales acerca de su 
sexo. A raíz de ellas, la Federación Internacional de Atletismo (IAAF, por 
sus siglas en inglés) hizo público un comunicado en el que anunciaba que 
había requerido de Caster Semenya un test de verificación de sexo cuyos 
resultados nunca se hicieron públicos oficialmente. La situación de Caster 
Semenya quedó entonces en suspenso hasta que en Julio de 2010 la IAAF 
aceptó las conclusiones del Comité de expertos médicos y le fue levantada 
la prohibición de competir15. La IAAF, cambió las reglas de elegibilidad 

14 Semenya había alcanzado también el oro en 800 metros lisos en los Commonwealth Youth 
Games de 2008. Asimismo fue la ganadora en los African Junior Championships de 2009 en 
los que obtuvo el oro en 800 metros y 1500 metros con marcas realmente desconocidas hasta 
entonces. Fue, asimismo, récord nacional, récord del campeonato y mejor marca personal 
en casi cuatro segundos. Semenya batió simultáneamente los récords Senior y Junior de 
Sudáfrica conseguidos por Zelda Pretorius y Zola Budd respectivamente
15 http://www.iaaf.org/news/iaaf-news/caster-semenya-may-compete 

https://es.wikipedia.org/wiki/800_metros_(atletismo)
https://es.wikipedia.org/wiki/1500_metros_(atletismo)
https://es.wikipedia.org/wiki/Sud%25C3%25A1frica
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Zelda_Pretorius&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Zola_Budd
http://www.iaaf.org/news/iaaf-news/caster-semenya-may-compete
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de las deportistas con hiperandrogenismo pero mantuvo la clásica división 
hombres/mujeres basándose en los efectos que tiene en el rendimiento 
deportivo la elevada presencia de andrógenos en el cuerpo del atleta16. 

Pero la reglamentación adoptada por la IAAF a raíz del caso Semenya no 
tardó en ser nuevamente puesta en entredicho. La atleta india Dutee Chand 
fue excluida en 2014 de la competición de los Juegos de la Commonwealth 
y de los Juegos Asiáticos debido precisamente a sus elevados niveles de 
testosterona. La controversia en el caso de Dutee Chand se generó a partir de 
las acusaciones de falta de rigor científico de los test llevados a cabo por la 
IAAF, dado que los niveles de testosterona obtenidos en su organismo eran 
completamente normales en otras personas con hiperandrogenismo. El caso 
de Dutte Chand, pese a ser menos conocido que el de Caster Semenya da 
también perfecta cuenta de DDCDI. Es decir, la exclusión de una deportista 
de la competición debido a la indeterminación de los criterios de elegibilidad. 
Pero además Chand es la primera deportista que ha cuestionado moral y 
legalmente la nueva reglamentación adoptada por la IAAF después de haber 
sido modificada a raíz del caso Semenya. 

El argumento moral esgrimido por la propia atleta es desde luego 
demoledor: la discriminación que supone realizar test de verificación de sexo 
únicamente a las deportistas femeninas y exigir además la adecuación a unos 
determinados niveles de testosterona que, cuando menos son imprecisos 
a la hora de evaluar el rendimiento deportivo, no tiene más base que un 
prejuicio sexual propio de otro tiempo. Todo ello, como afirma la atleta, para 
verse obligada a reivindicarse ante las autoridades y la sociedad como lo que 
siempre ha sido: una mujer17. Como es sencillo colegir el argumento consta 
de dos premisas que hacen referencia a problemas diferentes. La primera se 
refiere a la injustificada discriminación que padecen las mujeres, apunta por 
tanto un caso de DDCDG. La segunda, por el contrario, cae de lleno dentro 
de DDCDI, en tanto que la exclusión de la competición se realiza, no en 
atención a las características definitorias de la categoría, sino en atención a 
las particularidades de la deportista.

De ahí la trascendencia del cuestionamiento de la legalidad de la IAAF que 
Chand realizó ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (CAS). A resultas de ello 

16 http://www.iaaf.org/news/iaaf-news/iaaf-to-introduce-eligibility-rules-for-femal-1 
17 https://www.theguardian.com/sport/2014/oct/08/sprinter-dutee-chand-appeals-ban-failing 
-gender-test 

http://www.iaaf.org/news/iaaf-news/iaaf-to-introduce-eligibility-rules-for-femal-1
https://www.theguardian.com/sport/2014/oct/08/sprinter-dutee-chand-appeals-ban-failing-gender-test
https://www.theguardian.com/sport/2014/oct/08/sprinter-dutee-chand-appeals-ban-failing-gender-test
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el CAS suspendió la aplicación de las nuevas reglas sobre hiperandrogenismo 
aprobadas por la IAAF dado que no había quedado fehacientemente probado 
que las deportistas con elevados niveles de testosterona en su organismo 
gozaran de una ventaja competitiva18. En realidad el CAS no ha hecho 
más que atender a la sospecha de que la ventaja competitiva que puede 
proporcionar la presencia de ciertos niveles de testosterona en el organismo 
de los deportistas, el denominado “argumento de equivalencia fisiológica”19, 
no es más determinante que otras particularidades biológicas.

Oscar Pistorius es un ejemplo paradigmático en muchos aspectos de la 
vida, pero aquí nos interesa únicamente el deportivo. Como es sabido, Oscar 
Pistorius sufrió la amputación de sus piernas a las 11 meses de edad. Pero 
ello no le impidió perseverar en sus metas como deportista. Gracias a su 
constancia y entrenamiento consiguió establecer nuevas marcas mundiales 
en las competiciones de 100, 200 y 400 metros lisos reservadas para atletas 
que como él carecían de ambas piernas. No sin falta de críticos que señalaban 
la ventaja competitiva que suponían las prótesis de fibra de carbono que 
utilizaba, Pistorius, como cualquier otra deportista, quería alcanzar metas más 
altas: competir con los atletas regulares. Pero también aquí le fue denegado 
el acceso a la competición por las sospechas de la ventaja competitiva que le 
proporcionaban las prótesis frente al resto de competidores que no disponían 
de ellas. La IAAF declaró finalmente inelegible a Oscar Pistorius para los 
Juegos Olímpicos de Pekín. Pero Pistorius intuía que la decisión no estaba          
bien fundada y apeló al CAS, el cual revocó finalmente la resolución de la 
IAAF20. 

18 Chand v AFI and IAAF CAS 2014/A/3759 
19 Karkazis, Katrina et al. Out of bounds? a critique of the new policies on hyperandrogenism 
in elite female athletes. American Journal of Bioethics, v. 12, n. 7, p. 3-16, 2012. Son muchos 
los autores que se han pronunciado en esta misma dirección a la que ahora apunta el CAS. 
Entre ellos: Caplan, Arthur L. Fairer sex: the ethics of determining gender for athletic 
eligibility. Comentary on “Beyond the Caster Semenya controversy: the case of the use of 
genetics for gender testing in sport”. Journal of Genetic Counseling, v. 19, n. 6, p. 549-550, 
2010; Camporesi, Silvia; Maugeri, Paolo. Caster Semenya: sport, categories and the creative 
role of ethics. Journal of Medical Ethics, v. 36, n. 6, p. 378-379, 2010; Pérez Triviño, José 
Luis. Ética y deporte. Bilbao: Desclée de Brouwer, 2011; Gleaves, John; Lehrbach, Tim. 
Beyond fairness: the ethics of inclusión for transgender and intersex athletes. Journal of the 
Philosophy of Sport, v. 43, n. 2, p. 311-326, 2016. 
20 Arbitral award delivered by the Court of Arbitration for Sport … in the arbitration 
between Mr. Oscar Pistorius … v/ International Association of Athletics Federations (CAS 
2008/A/1480 Pistorius v/ IAAF) (PDF).

http://www.tas-cas.org/d2wfiles/document/1085/5048/0/Pistorius%2520award%2520(scanned%2520published%2520on%2520CAS%2520website).pdf
http://www.tas-cas.org/d2wfiles/document/1085/5048/0/Pistorius%2520award%2520(scanned%2520published%2520on%2520CAS%2520website).pdf
http://www.tas-cas.org/d2wfiles/document/1085/5048/0/Pistorius%2520award%2520(scanned%2520published%2520on%2520CAS%2520website).pdf
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Todos los casos anteriores dan muestra de la importancia de DDCDI en 
las competiciones deportivas. En todos ellos se excluye o dificulta el acceso 
a la competición a deportistas en atención únicamente a sus particularidades 
que, sin embargo, no están reñidas con las características definitorias de las 
categorías de competición. Nótese que la respuesta del CAS apunta a un 
defecto en la regulación de la IAAF que no justifica el perjuicio que les causa 
a los deportistas el trato desigual. Es decir, recrimina a la IAAF que en caso 
de duda haya optado por la exclusión del deportista antes que por la revisión 
de sus reglas. 

Los casos de DDCDI apuntan además a otro problema dentro de las 
categorías deportivas: su carácter inestable y en consecuencia la necesidad 
de revisarlas constantemente, de lo que no puedo ocuparme aquí por razones 
de espacio. 

Discriminaciones indirectas 

Las discriminaciones indirectas en el deporte de competición (DIDC) 
son aquellas que contribuyen a consolidar la situación de exclusión de 
determinados grupos o individuos del deporte de competición por la falta de 
adopción de medidas de acción positiva. Como es lógico, las discriminaciones 
indirectas traen causa de las directas tanto genéricas como individuales. Pero 
como quiera que los casos de DDCDG son cuantitativamente mayores que 
los DDCDI, tienen también mayor repercusión en DIDC.

Los casos de DIDC son importantes porque los pasos dados para erradicar 
DDCDG y DDCDI de las competiciones deportivas tienen una repercusión 
muy escasa en ellos y, en consecuencia, se prolongan en el tiempo con 
apariencia de normalidad. Así ocurre, de nuevo, con la discriminación 
histórica a la que han sido sometidas las mujeres.

Las medidas adoptadas últimamente por las autoridades deportivas 
para eliminar las discriminaciones directas, genéricas e individuales, no 
disminuyen los efectos de las discriminaciones indirectas. De este modo, 
las discriminaciones indirectas perduran en el tiempo dificultando la 
incorporación de la mujer en condiciones de igualdad en todos los ámbitos 
del deporte. 

Tres son por tanto las características definitorias de DIDC, a saber, i) 
son consecuencia de las discriminaciones directas, genéricas o individuales 



Deporte, igualdad y discriminación   105

padecidas en el pasado, ii) son temporalmente inmunes a las medidas 
encaminadas a erradicar DDCDG y DDCDI, y iii) tienden a consolidarse 
en el tiempo y adquieren con ello carta de naturaleza en la estructura y 
organización del deporte de competición. 

La más preocupante de estas tres características es la tercera porque 
apunta a dos problemas diferentes, aunque relacionados, a saber, i) su 
escasa visibilidad y, ii) la necesidad de adoptar medidas complementarias 
e intrínsecamente discriminatorias para su solución. Dicho de otra manera, 
los casos de DIDC sitúan a quien las padece en una posición de desventaja 
inicial que es preterida por las medidas encaminadas a erradicar los casos de 
discriminaciones directas, de grupo o individuales.

El primero de estos problemas deriva del secular elitismo y masculinización 
que afecta a todos los ámbitos del deporte de competición. De ahí que 
las medidas adoptadas para corregir o eliminar DDCDG y DDCDI de las 
competiciones deportivas desvíen la atención sobre ellas sin reparar en el 
escaso efecto que tienen en DIDC. 

En la actualidad más de las tres cuartas partes de los puestos directivos 
encargados del gobierno y organización del deporte mundial son ocupados 
por hombres. Esto implica que las decisiones acerca de la gestión actual y 
futura del deporte de competición son adoptadas mayoritariamente por ellos. 
Algunas de las consecuencias de esta situación, por otra parte sobradamente 
conocidas, son el menor impacto del deporte femenino en los medios de 
comunicación, su mayor dificultad para acceder a los recursos económicos, 
o, en fin, la escasa representación de las mujeres en los ámbitos de decisión 
de todas las federaciones deportivas 21.

Esto nos pone en la pista del segundo de los problemas, el del tipo de 
medidas necesarias para corregir DIDC. Como acabo de decir, las medidas 
destinadas a erradicar los casos de DDCDG y DDCDI son insuficientes para 
solucionar los de DIDC. Paradójicamente las únicas medidas efectivas son 
las de acción positiva, que son también intrínsecamente discriminatorias 
pero plenamente acordes con los valores inherentes al deporte y la legalidad 
deportiva internacional.

La Carta Olímpica atribuye al IOC la responsabilidad de promover la 

21 Burton, Laura J. Underrepresentation of women in sport leadership: a review of research. 
Sport Management Review, v. 18, n. 2, p. 155-165, 2015.
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igualdad de mujeres y hombres en todos los ámbitos del deporte22. Con el fin 
de remediar esta situación de desigualdad histórica, el IOC exigió a todas las 
federaciones adscritas que reservaran a la promoción de la mujer el 20 % de 
los cargos de decisión, en particular en los cuerpos ejecutivos y legislativos, 
antes del fin de 2005. Pero, como el propio IOC reconoce, los resultados son 
todavía muy insatisfactorios y ofrece el mejor botón de muestra: la presencia 
de mujeres en su Comité Ejecutivo no alcanza siquiera el 27%23. 

Aunque insuficiente, la decisión IOC apunta en la buena dirección, 
la de implementar medidas de acción positiva con efecto en todas las 
federaciones deportivas nacionales e internacionales. No sólo porque tamaña 
discriminación carezca de justificación en cualquier ámbito organizacional 
que se reivindique respetuoso con los derechos básicos de todo individuo, 
como para sí reclama el deporte de competición; sino también porque así lo 
exige la legalidad deportiva. Tan sólo de esta manera se podrán atemperar, 
que no erradicar, las nefastas consecuencias que DIDC ha tenido para la 
configuración y evolución del deporte de competición. 

Discriminación justificables e injustificadas en el deporte 
de competición

Como dije al comienzo de este artículo el deporte de competición es un 
ámbito inherente discriminatorio. Al menos lo es en el mismo sentido que 
cualquier otro ámbito competitivo en el que se seleccione a individuos en 
función de determinadas características. Pero ello no quiere decir que sea 
intrínsecamente injusto o desconsidere los valores inherentes al deporte. 

Del análisis realizado hasta aquí hemos obtenido diferentes tipos de 
discriminación en el deporte de competición. Sabemos ahora que no todos se 
basan en idénticos criterios y, en consecuencia, su grado de justificación es 
variable y, desde luego, queda siempre sujeto a consideraciones diversas que 
es necesario identificar adecuadamente. 

La discriminación por edad o sexo encuentra cierta justificación en 
la pretensión de preservar en lo posible el equilibrio en el rendimiento 

22 Regla 2.7 de la Carta Olímpica. 
23 Factsheet Women in the Olympic Movement. Update – January 2016, en el sitio: https://
stillmed.olympic.org/Documents/Reference_documents_Factsheets/Women_in_Olympic_
Movement.pdf 

https://stillmed.olympic.org/Documents/Reference_documents_Factsheets/Women_in_Olympic_Movement.pdf
https://stillmed.olympic.org/Documents/Reference_documents_Factsheets/Women_in_Olympic_Movement.pdf
https://stillmed.olympic.org/Documents/Reference_documents_Factsheets/Women_in_Olympic_Movement.pdf
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deportivo entre competidores. Es por ello, como antes decía, justificable, o si 
se prefiere prima facie justificada. Pero ello no quiere decir que las categorías 
de competición deban aplicarse de forma ciega amparadas en una suerte 
de positivismo ideológico. Así ocurre, como vimos, cuando se discrimina, 
por idénticas razones, amparándose en categorías obsoletas y rígidamente 
establecidas que desatienden el actual estado del conocimiento científico y 
dañan con ello la igual consideración moral de los deportistas. 

Por ello, como antes prometí, revisaré, para terminar, DDC con el fin de 
que pueda servir como guía para la identificación de la discriminación en el 
deporte y evaluar los argumentos de justificación. 

DDC1: es discriminatoria la preferencia del deportista A sobre el deportista 
B a partir de determinadas características que A posee y de las que carece B si 

• se desatiende el principio de mutua exclusión.

• no tiene como finalidad preservar el equilibrio en el rendimiento 
deportivo de los competidores o los criterios en los que se basa son 
objeto de discrepancia en la comunidad científica relevante. 

• consolidan directa o indirectamente la discriminación histórica a la que 
ha estado sometido el deportista genérica o individualmente. 

De este modo DDC1 nos pone en alerta frente a los s diferentes tipos de 
discriminación en el deporte de competición y ofrece algunas pistas sobre las 
posibles vías de justificación. Como es obvio esta es también una definición 
sujeta a constante revisión y, a la que cabría añadir una cuarto requisito, 
específico para erradicar los casos de DIDC, como es la necesidad de adoptar 
medidas de acción positiva.

Conclusión 

En el presente artículo he analizado la discriminación en el deporte de 
competición. Comencé reconstruyendo los diferentes tipos de discriminación 
que se producen en este ámbito y examiné cuáles eran sus características 
definitorias. Propuse entonces una primera y muy tentativa definición de 
discriminación en el deporte de competición (DDC) que quedaba sujeta a 
revisión posterior. Ello me llevó a diferenciar las discriminaciones directas 
de las indirectas. De las primeras me ocupé en el apartado segundo, lo que 
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me permitió examinar por separado las discriminaciones directas genéricas 
y las individuales. En el tercero apartado me detuve en el análisis de las 
causas y repercusiones de las discriminaciones indirectas y propuse las 
medidas necesarias para solucionarlas que, si bien están relacionadas con las 
encaminadas a erradicar DDCDG y DDCDI, necesitan ser complementadas 
con otras medidas de acción positiva. Finalmente en el apartado cuarto 
modifiqué la definición de DDC con la intención de que DDC1 pueda servir 
como guía de identificación de la discriminación en el deporte de competición 
y evaluar la solidez de los argumentos empleados para justificarla. 

El objetivo de todo ello no es otro que el de contribuir modestamente a una 
mejora sustancial del deporte de competición que permita erradicar de todos 
sus ámbitos prejuicios infundados que impiden evaluar adecuadamente el 
mérito personal y contrarían los valores internos del deporte. 
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7. O ESPORTE COMO MITO E O                                       
CONCEITO DE INCLUSÃO SOCIAL

Álvaro de Miranda1

Preâmbulo  

O interesse pelo tema aqui tratado foi suscitado por um acontecimento 
que me pôs uma série de questões. Em novembro de 2005, enquanto em 
Túnis para participar de uma conferência ligada à Cúpula Mundial sobre a 
Sociedade da Informação, tomei um táxi. Em conversa, o motorista queixou-
se da vida. Há uma coisa que não compreendo, disse. Quando era criança 
só possuía um par de sapatos para os dias de festa. Hoje, sou obrigado a 
trabalhar todas as horas que Deus manda porque o meu filho só quer usar 
tênis de marca que custam pelo menos US$60 cada par.

Introdução

Neste estudo, analiso a relação entre o esporte e o conceito de inclusão 
social para tirar algumas conclusões sobre as estratégias mais adequadas 
para que o esporte possa promover a inclusão social. Inicio com algumas 
considerações sobre a relação entre o esporte e a sociedade. Argumento, de 
acordo com Bourdieu (1988) no seu trabalho pioneiro sobre a sociologia 
do esporte, que o esporte deve ser visto como um produto da sociedade, 
embora tenha obtido alguma autonomia e dinâmica própria. Esta autonomia 
parcial dá ao esporte a possibilidade de, por sua vez, ser visto com ator, 
com a capacidade de atuar sobre a sociedade que o criou. Neste contexto há 
quem fale, particularmente em discursos oficiais, da capacidade do esporte 
em transformar a sociedade. 

1 Professor Jubilado do Departamento de Sociologia, Empreendimento Social e Estudos de 
Inovação da Universidade de East London, Reino Unido.
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Na verdade, é possível mesmo argumentar que o esporte é uma instituição 
cada vez mais poderosa. Na sociedade capitalista moderna, a influência 
do esporte pode ser vista em termos essencialmente econômicos. Como 
notou um documento da UNESCO2 sobre a contribuição do esporte para 
o desenvolvimento econômico sustentável, o esporte é hoje em dia um 
importante artigo de consumo e ao mesmo tempo um importante consumidor 
de artigos de consumo. O esporte não só é consumido cada vez mais diretamente 
como espetáculo, e nesta capacidade está aliado progressivamente ao lazer e 
ao turismo, mas é também cada vez mais utilizado para a promoção da venda 
de artigos de consumo. 

Em relação a esta última capacidade do esporte, analiso-a através do 
conceito de mito e demonstro como o aspecto mitológico do esporte é 
utilizado no marketing de artigos esportivos. Argumento que esta forma 
de marketing dirige-se a grupos sociais carentes onde se encontram muitos 
dos socialmente excluídos e implicitamente tem uma mensagem relevante 
à questão da inclusão social. Tenta convencer o indivíduo que a inclusão 
social depende apenas dos esforços próprios e esconde as causas estruturais 
da exclusão. 

Analiso também outra forma de tratar o problema da exclusão social, 
nomeadamente a exclusão como um produto da estrutura social. As diferentes 
maneiras de promover a inclusão e quais devem ser os seus agentes são 
discutidos e relacionados com a análise das causas de exclusão. Concluo 
afirmando que muitos dos pronunciamentos sobre a capacidade do esporte 
em promover a inclusão social têm uma base ideológica e tendem a esconder 
as verdadeiras causas da exclusão, em particular as divisões de interesses 
e de poder existentes, sem a modificação das quais será difícil promover 
a inclusão. Afirmo, por fim, que é a luta dos próprios excluídos contra a 
exclusão que poderá promover as modificações na sociedade necessárias 
para facilitar a sua inclusão.

A relação entre o esporte e a sociedade

Bourdieu identificou o esporte como um campo social, um sistema de 
instituições e agentes direta e indiretamente ligados à existência de atividades 

2 http://unesdoc.unesco.org/images/0025/002593/259362e.pdf 

http://unesdoc.unesco.org/images/0025/002593/259362e.pdf
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e espetáculos esportivos. Na perspectiva de Bourdieu, este campo social 
distinto deve ser considerado como um produto da sociedade em geral, mas 
mantém uma relativa autonomia. A história do esporte deve ser vista como 
uma história até certo ponto autônoma da história da sociedade em geral, 
com sua própria dinâmica e leis de evolução, ainda que certamente marcada 
pelos grandes acontecimentos econômicos e sociais da sociedade em geral. 

O sistema que constitui o campo social do esporte inclui as instituições 
privadas e públicas que defendem os interesses e regulam e governam as 
práticas dos participantes nos diversos esportes, os produtores e vendedores 
de equipamentos de esporte, os serviços necessários à prática do esporte, 
incluídos os sistemas de treino e educação esportiva, os sistemas de 
distribuição ligados ao esporte (BOURDIEU, 1978). Hoje poderíamos 
juntar, ao que definiu originalmente Bourdieu, todo o mercado de trabalho 
de esportistas profissionais, a midiatização do esporte e o sistema de 
comercialização e venda do esporte como espetáculo.

Em Bourdieu, esta autonomia parcial em relação à sociedade permite que 
a prática do esporte possa obedecer a ideais que são até certo ponto diferentes 
dos que predominam na sociedade em que são praticados (SMITH, 2006). 
Na verdade, os ideais pelos quais se dizem reger a prática da maior parte dos 
esportes são ideais altruístas que estão muito longe da ideologia que domina 
a prática comercial do mercado na atual economia capitalista. 

Os valores mais altos do esporte estão estabelecidos nos ideais olímpicos, 
nomeadamente, fair play, intercâmbio cultural, igualdade, tradição, honra, 
paz e solidariedade, que sustentam o objetivo de “unir o mundo”. No Brasil, 
a Política Nacional de Esporte3, aprovada em 2005 e ainda em vigor, declara 
o esporte como desenvolvendo nos que dele participam valores como: 
solidariedade, autoestima, comunicação, tolerância, respeito ao próximo, 
disciplina, sentido do coletivo, cooperação, respeito a regras, noções de 
trabalho em equipe, capacidade de liderança e vida saudável.

É a relativa autonomia do campo do esporte em relação à sociedade 
que permite conceber o esporte como um ator social, com a capacidade 
de transformar a própria sociedade que o produziu. É isto que permite, 
por exemplo, ver o esporte como ferramenta privilegiada na luta contra a 
exclusão, ou instrumento de inclusão social, um ponto de vista que está 

3 http://www.esporte.gov.br/arquivos/politicaNacional/politicaNacionalCompleto.pdf
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hoje cada mais difundido entre os que elaboram e implementam as políticas 
públicas em relação ao esporte.

Na medida em que o campo social do esporte parece, como acima apontei, 
obedecer a valores altruístas, a transposição dos valores do esporte para 
a sociedade em geral poderia em princípio melhorar a sociedade. Este é 
o pensamento que está por detrás do conceito de utilizar o esporte como 
ferramenta da inclusão social. No campo do esporte, espera-se que a ética 
interna altruísta não permita a discriminação dos que estão socialmente 
excluídos. 

Os que o praticam serão obrigados a adotar esses valores que depois 
levarão consigo para a sua vida social em geral, promovendo assim a 
inclusão. Isto pode ser visto em dois sentidos. Por um lado, muitas vezes os 
excluídos são vistos como tendo atitudes antissociais que dificultam a sua 
inclusão social. A sua participação no esporte poderá ajudá-los a modificar 
sua atitude, adquirindo os valores superiores pelos quais o esporte rege-se e 
cuja adoção, portanto, facilitará a sua inclusão. 

Por outro lado, os que possuem valores que tendem a excluir os outros 
serão também obrigados a modificar esses valores quando participam no 
esporte e deixarão de ter práticas tendentes a excluir na sua vida social. Este 
ponto de vista está por detrás de várias iniciativas políticas. Por exemplo, 
a alínea H.2 da resolução do Parlamento Europeu sobre Desenvolvimento 
e Esporte aprovada em dezembro de 2005, “salienta as valiosas funções 
educativas e sociais do esporte... em termos da sua capacidade para promover 
valores sociais como o espírito de equipe, a competição leal, a cooperação, a 
tolerância e a solidariedade”.4 

O Projeto de Resolução 120-X sobre o combate ao racismo no esporte da 
Assembleia da República Portuguesa5 já em 2006 via o futebol como: 

(...) um fator de aproximação dos povos, de todas as raças, credos e origens 
sociais, ou seja, é escola de tolerância, de solidariedade, fator de aproximação 
humana, portador de elevados valores morais que o transformam num meio de 
educação excepcional e um fator insubstituível na integração social. 

4 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2005-
0464+0+DOC+XML+V0//PT
5 Publicado no Diário da Assembleia da República  (2ª série A, Nº.103/X/1 2006. 
04.20 (pág. 35-36).

http://app.parlamento.pt/DARPages/DAR_FS.aspx?Tipo=DAR+II+s%c3%a9rie+A&tp=A&Numero=103&Legislatura=X&SessaoLegislativa=1&Data=2006-04-20&Paginas=35-36&PagIni=0&PagFim=0&Observacoes=&Suplemento=.&PagActual=0
http://app.parlamento.pt/DARPages/DAR_FS.aspx?Tipo=DAR+II+s%c3%a9rie+A&tp=A&Numero=103&Legislatura=X&SessaoLegislativa=1&Data=2006-04-20&Paginas=35-36&PagIni=0&PagFim=0&Observacoes=&Suplemento=.&PagActual=0
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Sentimentos semelhantes são expressados no relatório do Secretário Geral 
da ONU, intitulado Esporte para a Paz e o Desenvolvimento, que lançou 
2005 como o Ano Internacional do Esporte e da Educação Física6, e em 
outros documentos e relatórios da ONU que se seguiram a este. 

A comercialização do esporte

Estes ideais éticos que são normalmente apontados como essenciais 
à prática do esporte; no entanto, são cada vez mais postos em causa pela 
penetração crescente no campo do esporte de aspectos do desenvolvimento 
econômico da sociedade. Bourdieu analisou também o processo pelo 
qual o esporte passou gradualmente de uma prática reservada a amadores 
membros das elites sociais a um espetáculo produzido por profissionais 
para ser consumido pelas massas. Esta transição foi acompanhada por 
uma comercialização e midiatização crescente do esporte em todos os seus 
aspectos. 

Na realidade, esta crescente comercialização transformou o esporte num 
importante fator nas economias dos países. Um dos participantes no Fórum 
Econômico Mundial de 2009, em Davos, deu uma estimativa de que a 
contribuição do esporte para o Produto Doméstico Bruto mundial rondaria 
os 2%. Um estudo recente sobre a importância econômica do esporte no 
Reino Unido concluiu que o esporte deu emprego a cerca de 1.2 milhões de 
pessoas, ou quase 3,7% do emprego total do país, em 2016. O estudo estima 
que a contribuição do setor esportivo para a economia do Reino Unido (Valor 
Agregado Bruto) foi de 37.3 bilhões de libras, para o mesmo ano.7

Nesta transição para um regime em que a comercialização do esporte 
predomina, uma minoria dos melhores esportistas, principalmente nos países 
mais ricos, adquiriu grande fama mundial e passaram a usufruir de enormes 
rendimentos. A sua fama é em grande parte promovida pela globalização 
do processo de midiatização do esporte, em particular pela televisão que 
hoje em dia alcança os recantos mais afastados do mundo. Este processo 

6 http://dag.un.org/bitstream/handle/11176/255735/A_60_217-EN.pdf? sequence=3 &isAllo 
wed=y
7 https://assets.publishing. service.gov.uk/government/u ploads/system/uploads/attachment_
data /fi le/676 504/Sport_Satellite_A ccount_2016.pdf
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afeta sobretudo os esportistas que jogam nos países mais ricos, mas inclui 
esportistas provenientes de países pobres que foram atraídos para os países 
ricos pela perspectiva de terem melhores carreiras quer do ponto de vista 
financeiro, quer do ponto de vista de fama a nível global. 

Nos esportes com apelo de massa, muitos destes esportistas, mesmo os 
oriundos dos países mais ricos, provêm das camadas mais desfavorecidas da 
população e passam a ganhar somas fabulosas em salários e em patrocínio de 
produtos. É este o caso, por exemplo, do futebolista inglês David Beckham, 
durante muitos anos o futebolista mais famoso do mundo, de origem de 
classe operária de Londres, ou do melhor jogador de basquete de todos os 
tempos, o norte-americano Michael Jordan, que nasceu no Brooklin, Nova 
York, de família operária negra. 

A revista de negócios norte-americana Forbes Magazine estimou que 
em 2007, apesar de já estar aposentado do basquetebol há mais de 2 anos, 
Michael Jordan tinha ganho cerca de US$31 milhões na base do patrocínio 
de várias marcas, a mais importante das quais era a Nike. David Beckham 
no mesmo ano ganhou US$5.3milhões do seu contrato com o clube de 
futebol Los Angeles Galaxy e US$42.9 milhões dos seus patrocínios, os 
mais importantes dos quais são da Pepsi e da Adidas. A justificativa para os 
salários que usufruem é a capacidade de promover o marketing dos clubes e 
de produtos ligados, principalmente, mas não só, ao esporte.

Este processo de comercialização foi também acompanhado de grande 
crescimento de companhias multinacionais ligadas ao esporte tal como a 
norte-americana Nike e a europeia Adidas. Em 2007, em lista elaborada 
pelo Fortune Magazine, a Nike ocupava o 153º lugar entre as 500 maiores 
companhias dos Estados Unidos, com receitas de US$16,3 bilhões. O 
crescimento da Nike; contudo, não foi contínuo. Em 1983-4, a Nike estava 
em crise. No ano fiscal que terminou em maio de 1984, a companhia sofreu 
pela primeira vez uma baixa nas suas vendas de 11.5%. 

No último trimestre de 1984, apresentou uma perda de US$2.2 milhões. 
Naquela época, a imagem da companhia era sobretudo a de uma fornecedora 
de calçados esportivos para a classe média branca dos Estados Unidos fazer 
jogging e a onda do jogging estava em declínio. Em 1985, para transformar a 
sua imagem e criar novos mercados, a companhia contratou Michael Jordan 
e criou o modelo de calçado esportivo, Air Jordan, para penetrar o mercado 
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dos fãs de basquetebol, aproveitando-se da popularidade de Michael Jordan 
entre estes, especialmente entre os jovens negros nos Estados Unidos.8 

O sucesso da campanha de publicidade usando a figura de Michael Jordan 
foi tal que os tênis da Nike tornaram-se extremamente cobiçados entre a 
juventude dos guetos de várias cidades do mundo e geraram uma série de 
roubos, vários à ponta de faca, alguns acompanhados de assassinato a tiro, 
dos modelos de tênis mais emblemáticos. Nos Estados Unidos, estes roubos 
deram origem a um novo termo para os descrever: shoe jacking. Na altura, 
era possível ver no YouTube vídeos de cenas de roubos tênis, com violência, 
feitos pelos próprios ladrões nos seus telefones celulares.  

O esporte e o mito

De onde vem esta capacidade do esporte de promover a venda de artigos 
de consumo e de criar desejos tão intensos? Para responder a esta pergunta, 
faço apelo à literatura sobre mito, e sustento que é o aspecto mítico do esporte 
que lhe fornece esta qualidade.

O mito atua essencialmente sobre a imaginação. Tem o poder de criar um 
sentimento transcendente de unidade entre o ser e o universo, semelhante 
ao efeito da poesia9. Por outro lado, o antropólogo, sociólogo e crítico 
literário Roland Barthes10 argumenta que, para ser efetivo, o mito tem de 
criar claridade eufórica, isto é, uma imagem clara e simples desprovida de 
contradições. Barthes considera então que o mito só é efetivo se for apolítico, 
já que a política implica uma luta entre interesses diferentes e, portanto, 
introduz contradições. O mito tem então de criar na imaginação um mundo 
ideal, uma utopia em que o indivíduo sente-se realizado e que transcende a 
sua existência atual que é quase sempre muito diferente e, por vezes, triste.

Desta forma, o mito tem a capacidade de fazer o indivíduo esquecer a 
realidade social em que vive e passar a viver, talvez subconscientemente, 

8 Para uma análise detalhada sobre o assunto, ver: Andrews, David L. (ed.). Michael Jordan 
Inc.: corporate sport, media culture, and late modern America. New York: State University 
of New York Press, 2001.
9 Burke, Kenneth. Ideology and myth. Accent Magazine, 7, Summer, pp.195-205, 1947, 
reproduzido em Gusfield, Joseph R. (ed.). Kenneth Burke: on symbols and society. Chicago 
and London: University of Chicago Press.
10 Barthes, Roland. Mythologies. New York: Noonday Press. 1972. (original publicado em 1956)



O esporte como mito e o conceito de inclusão social   117

num mundo imaginário em que ele se realiza e em que possivelmente será 
um herói. Esta força é extremamente potente, mas como tal pode ser utilizada 
para esconder a realidade social e econômica e criar no indivíduo a ilusão 
de que sua autorrealização está inteiramente nas suas mãos e nada tem a ver 
com as condições objetivas da sociedade em que vive. 

Neste sentido, o mito pode ser usado com uma função ideológica para 
implicitamente apoiar a ordem social vigente, escondendo as contradições da 
realidade social e levando o indivíduo a viver num mundo ideal imaginário. 
Até certo ponto, quanto mais triste é a realidade social vivida, maior a 
necessidade tem o indivíduo de mitos para sobreviver psicologicamente.

O campo social do esporte que Bourdieu identificou tem precisamente 
esta qualidade mítica. Os altos valores éticos a que o esporte supostamente 
adere e que identifiquei acima são precisamente os valores de um mundo 
ideal mítico, muito diferentes dos valores reais que predominam na atual 
sociedade capitalista que é baseada na aceitação dos valores básicos da teoria 
da economia de mercado, isto é, na busca por parte do indivíduo do interesse 
próprio e na sobrevivência dos mais aptos do Darwinismo econômico.

O mito funciona muitas vezes através de narrativas, histórias que levam 
o leitor ou espectador a identificar-se com objeto mitológico. As narrativas 
míticas em relação ao esporte hoje em dia são sobretudo transmitidas através 
da televisão, tanto em programas informativos como em programas de 
entretenimento e em propagandas, principalmente programas esportivos e 
propagandas que promovem as celebridades. 

Segundo Smith (1998, apud HARTMAN, 2008, p. 34), e de acordo com o 
pensamento de Barthes já mencionado, para ter sucesso a narrativa mítica não 
deve conter contradições, deve ser coerente e fazer sentido para a audiência, 
relacionando-se com a sua cultura e linguagem, reforçando os seus valores e 
desejos. Na criação de mitos ligados ao esporte, estas narrativas quase sempre 
fazem uso de histórias ligadas a esportistas individuais que são apresentados 
como heróis (HARTMAN, 2008).

A Nike e a construção do mito

Podemos demonstrar estas considerações teóricas através de uma análise 
da já referida campanha publicitária da Nike que utiliza Michael Jordan e que 
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é dirigida sobretudo aos jovens negros dos bairros pobres, não para vender 
diretamente os produtos da Nike, mas para criar um mundo imaginário e 
poético em que todos podem ser bem sucedidos, como Michael Jordan, 
através do esforço próprio. De forma sutil e subliminar, a campanha cria a 
sensação de que a posse de um artigo de marca Nike dará ao indivíduo acesso 
a esse mundo mítico tão diferente da realidade em que provavelmente vive. 
O uso de um membro de uma minoria étnica desfavorecida e de origem de 
classe operária reforça a mensagem que é essencialmente a do grande mito 
americano do self-made man.

O uso explícito do mito pela Nike começa pelo próprio nome da 
companhia. Nike era o nome da deusa alada da vitória na mitologia grega e 
cuja imagem significava o triunfo. A escolha de Michael Jordan para ajudar a 
construir o mito para a audiência a que a campanha era dirigida deveu muito 
à imagem mediática que já tinha sido construída para aquele grande jogador. 
Cole (2001) aponta para o fato de Michael Jordan, apresentado como pessoa 
responsável, simpática e possuidora de invulgar talento, ter um lugar muito 
particular na imaginação norte-americana, pois representa a cara aceitável da 
“raça negra”, normalmente demonizada na mídia como associada à violência, 
à criminalidade e às gangues. 

Jordan pode assim aparecer, tanto nos Estados Unidos como no mundo, 
como um símbolo nacional norte-americano, o homem que triunfou 
contra a adversidade, que conseguiu ultrapassar através dos seus próprios 
esforços, não só a pobreza, como possivelmente também a violência e a 
criminalidade. Celebra-se assim a vitória do espírito do indivíduo sobre as 
condições adversas em que foi criado. Se ele o pode fazer, tendo partido 
de circunstâncias tão adversas, qualquer um poderia conseguir o mesmo se 
fizesse o esforço necessário. 

A falta de sucesso é, portanto, culpa própria e não das circunstâncias. 
Apresentando-o como modelo a seguir, implicitamente culpa-se os que 
não conseguiram fazer o mesmo. A criação do mito esconde as causas reais 
da exclusão dos negros norte-americanos, tais como o racismo, a falta de 
empregos agravada pelo colapso das indústrias manufatureiras nos Estados 
Unidos e a falta de acesso à educação. 

A propaganda mais famosa desta campanha publicitária da Nike foi 
sem dúvida um pôster intitulado Wings que faz uso de todos os elementos 
necessários para criar o espírito mítico. O título do pôster constitui uma 
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referência implícita às asas da deusa mitológica grega Nike cujo nome, com 
já referido, vem o nome da companhia. O pôster apresenta uma fotografia 
do tronco e da cabeça de Michael Jordan de braços abertos e horizontais, 
a mão esquerda estendida em linha com o braço e a mão direita segurando 
uma bola de basquetebol. A largura do pôster é 3,5 vezes maior que a altura, 
dando assim ênfase às “asas”. No centro, por debaixo do tronco, em letras 
pequenas, reproduz-se uma citação do poeta e artista místico inglês do 
século XVIII, William Blake: “No bird soars too high if he soars with his 
own wings” (Nenhum pássaro voa alto demais se voa com as suas próprias 
asas). Abaixo desta citação, em letras um pouco maiores, mas pouco visíveis, 
aparece o nome e o símbolo da Nike.

A campanha fez também muito uso de narrativa através de anúncios de 
televisão contando essencialmente histórias. Quase todas essas histórias 
acabavam com o slogan “Become a Legend” (Torna-te uma lenda). Num 
dos anúncios mais usados, com o título “Maybe” (Talvez), entre imagens 
de decadência urbana, entrecortadas com a lista dos sucessos de Michael 
Jordan, vê-se o esportista falando, seguido de imagens de um grupo de 
jovens negros implicitamente a ouvi-lo, que talvez ele lhes tenha dado a 
impressão (errônea) de que o sucesso dele tenha sido obtido à base de talento 
natural e não devido a grande esforço, e termina com a frase “but maybe you 
are just making excuses” (mas talvez vocês estejam só a arranjar desculpas), 
seguida da imagem final do símbolo da campanha, a silhueta de um jogador 
de basquete pulando para o cesto com a bola como se fosse levantar voo, 
com o slogan “Become a Legend” escrito por baixo.

Estas imagens e histórias de extraordinário poder emocional transmitem 
subliminarmente a mensagem de que é na realidade a posse de artigos Nike 
que transformam o jovem num sucesso e numa lenda.

A exclusão social

Voltando-me agora para uma análise das causas da exclusão social, 
parece-me quase autoevidente que a exclusão social é um produto das 
relações sociais. Em grande parte dos casos a exclusão social tem uma raiz 
econômica. Esta forma de exclusão é particularmente vigente nos países do 
Terceiro Mundo, onde a economia formal não suporta suficiente número de 
postos de trabalho para incluir todos os cidadãos que deles necessitam.
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Há duas maneiras de abordar as causas da exclusão social. Uma é vê-las 
como sendo essencialmente de natureza individual, isto é, causada pelo fato 
do indivíduo não ter as qualidades e atitudes necessárias para a inserção na 
sociedade. A outra implica ver a exclusão social como sendo principalmente 
o resultado de fatores sociais estruturais. A primeira forma de abordar a 
questão dá à sociedade o papel de ajudar o indivíduo a modificar as suas 
qualidades e aptidões de modo a facilitar a sua inserção na própria sociedade 
tal como ela existe. A segunda implica que a própria sociedade necessita de 
sofrer modificações de forma a facilitar a inserção dos grupos excluídos. 
O fenômeno de exclusão é visto como um fenômeno coletivo da posição 
estrutural de grupos na sociedade e não individual.

A fazer par com o problema da forma mais adequada de analisar as 
causas da exclusão, existe a questão de quais são os principais agentes que 
promoverão a inclusão social. Aqui também é possível oferecer dois tipos 
de resposta. Uma é argumentar que cabe à própria sociedade facilitar a 
inclusão social dos excluídos. Este é sem dúvida o ponto de vista que tende 
a prevalecer entre os agentes políticos que se promovem como atuando em 
nome da sociedade no seu total. 

À primeira vista pode parecer que esta forma de ver a questão da agência da 
inclusão vai de mãos dadas com uma visão estrutural das causas da exclusão. 
No entanto, esta aparência ilude. Esta visão da inclusão apresenta a sociedade 
como um fator unificado e monolítico capaz de atuar coerentemente em favor 
dos excluídos; porém, na realidade, a exclusão está predicada em divisões 
sociais e em conflito de interesses. A apresentação da sociedade como agente 
unificado tende a representar os interesses dos grupos sociais dominantes 
como sendo os interesses da sociedade na sua totalidade e a esconder as 
contradições que possam existir entre os interesses dos grupos dominantes 
e dos dominados a que normalmente pertencem os socialmente excluídos. 
Esconde também as relações desiguais de poder que existem entre estes 
grupos no seio da sociedade.

A segunda forma de responder à questão de quem devem ser os agentes 
de inclusão é declarar que os únicos agentes capazes de promover a inclusão 
social são os próprios excluídos; porém, esta forma de abordar a questão 
também é por sua vez sujeita a duas interpretações distintas que são até certo 
ponto contraditórias. A primeira vê os excluídos como sendo responsáveis 
individualmente pela sua inclusão através dos seus próprios esforços. Esta 
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é essencialmente a mensagem aparente da campanha publicitária da Nike, 
embora, como sublinhei, subvertida seminalmente. A segunda interpretação 
apresenta os excluídos como agentes coletivos lutando pelo seus direitos e 
causando modificações na estrutura social mais conducentes à sua inclusão. 

Conclusão

A ideia de utilizar o esporte como fator de inclusão social é hoje em dia 
extremamente generalizada no discurso político em muitos países e nas 
agências internacionais. O propósito deste trabalho é de alertar os que estão 
genuinamente interessados em promover a inclusão social para os perigos 
deste discurso. Defendo que grande parte da popularidade deste tipo de 
discurso que não ofende a ninguém provém da capacidade mítica do esporte 
em criar a imagem de um mundo ideal em que o indivíduo se virá a realizar 
através dos seus próprios esforços sem serem necessárias modificações na 
estrutura social. 

Esta qualidade que o esporte tem favorece as forças sociais dominantes 
a quem convém manter o status quo, escondendo os fatores estruturais que 
ajudam a criar a exclusão. Ao mesmo tempo, cria a ilusão de que o poder 
do esporte é tal que tem a possibilidade de modificar a posição social dos 
excluídos sem alterar a estrutura social e as relações de poder. Podemos 
mesmo argumentar que, quanto maior é a desigualdade e a exclusão social, 
maior é a necessidade do poder vigente de apelar ao mito como forma de 
tentar esconder a realidade social. 

Para genuinamente promover a inclusão é necessário ter bem claro o perigo 
aqui apontado e analisar em cada projeto e em cada instância o papel que 
verdadeiramente o esporte desempenha, se de promoção genuína da inclusão 
(que tem necessariamente de promover o poder coletivo dos excluídos), se 
de ofuscação da realidade social.
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8. DIGNIDAD Y DEPORTISTAS

José Luis Pérez Triviño1

Introducción

Los deportistas, en especial los de élite, no son personas normales. 
Ejemplo de ello es el caso de la atleta keniata Hyvon Gnetich. A principios 
de 2015 unas imágenes dieron la vuelta al mundo: cruzaba en tercer lugar 
la línea de meta de la maratón de Austin, no Texas. Lo que debía ser una 
circunstancia para la alegría, lo era para lo contrario, dado el estado en el 
que Hyvon conseguía dicha gesta. Al ser preguntada posteriormente, señaló 
que no recordaba los dos últimos kilómetros. Pero los espectadores, sí. En 
especial los últimos metros. Llegó arrastrándose, casi a gatas, con la mirada 
perdida, con espuma en la boca, desorientada y exhausta. Unas imágenes 
nada gratificantes.

Podrían ponerse muchos más ejemplos en los que se resaltase esa capacidad 
de sufrimiento y de sobreponerse a todos obstáculos tan característica de 
los deportistas. Por eso, aunque también por otras virtudes, los deportistas 
representan el ideal moderno de héroe. Su enorme destreza técnica, su 
resistencia, su potencia, su elasticidad, su capacidad de sufrimiento y de 
resiliencia constituyen la cumbre de lo que un ser humano puede llegar a ser. 
Admiramos a los atletas por su fortaleza física, su extraordinaria capacidad 
de sufrimiento en situaciones límite, su autoconfianza, su capacidad de 
adaptación a las circunstancias sobrevenidas de la competición. Marcan la 
frontera de la excelencia. Si a eso le sumamos que son en muchas ocasiones 
representantes de naciones o de pueblos, no es extraño que se conviertan en 
los héroes de una sociedad, y que aparezcan señalados como modelos a seguir. 
Sus gestas son recordadas y se transmiten de generación en generación. Han 
sustituido en el imaginario colectivo a los héroes militares. El callejero de 

1 Professor Catedrático do Departamento de Direito da Universidade Pompeu Fabra, Espanha.
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las ciudades ha sustituido a insignes militares o políticos por deportistas. Sus 
nombres sirven para denominar estadios y sus cuerpos sirven para moldear 
estatuas en su honor.

Este desarrollo del deporte y de los deportistas debe entenderse en función 
de un hecho más general pues en las sociedades occidentales, el deporte se ha 
constituido en no solo un fenómeno colateral reservado al tiempo de ocio del 
ciudadano, sino en un modelo de comportamiento social. De hecho, con el 
paso del tiempo se puede observar una interacción entre la configuración de 
las modalidades deportivas y las actitudes y valores socialmente deseables. 
Así, en el surgimiento del deporte moderno a finales del siglo XIX, la 
socialización de los ciudadanos se realizaba sobre la base de unos valores 
que el deporte tendía a generar y reforzar: individualismo, independencia, 
espíritu de lucha, valentía y disciplina. Así, con la práctica del deporte el 
hombre podía modelarse a sí mismo, a su cuerpo especialmente, según unas 
potencialidades y habilidades que no eran más que el reflejo de la sociedad 
burguesa e industrializada. Por ello, no es extraño que la velocidad se 
convirtiera en la norma central para el movimiento masculino en la cultura 
deportiva (BONDE, 1996).

Pero hoy día, los valores propios del deporte (disciplina, resiliencia, 
competitividad) parecen justificar su incardinación en la educación de 
nuestros menores sobre la base de que es un perfecto entrenamiento para la 
vida laboral en las sociedades capitalistas contemporáneas donde imperan 
valores similares a los de la práctica atlética. Es más, esto explicaría que 
muchas empresas destinen a sus ejecutivos a realizar cursos de coaching 
deportivo, pues la necesidad de liderazgo, resiliencia, psicología y dirección 
de equipos, mentalidad ganadora, etc., son técnicas o funciones innatas al 
deporte y de cuyo éxito se quieren beneficiar también las empresas.

Pero el oficio de deportista dista de ser fácil. El lema olímpico Citius, 
Altius, Fortius, es decir, “más lejos, más alto, más fuerte” da ya una 
indicación muy evidente de que para llegar a conseguir esos objetivos el 
deportista tiene que llevar a cabo una vida cotidiana llena de sacrificios, entre 
los que se incluye sesiones de entrenamiento largas, intensas y extenuantes, 
además de una vida ordinaria llena de privaciones en su tiempo de ocio, y 
de una dieta alimenticia muy controlada. La profesión de atleta exige un 
enorme esfuerzo y sacrificio, pues tienen que llevar su cuerpo cada día a 
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una nueva meta. Junto a las exigencias que impone el entrenamiento físico 
no puede olvidarse que en ocasiones también requiere una entrenamiento 
psicológico que le haga superar los obstáculos o situaciones extremas en las 
que se pueden encontrar. Esta capacidad casi sobrehumana de rendimiento 
físico y psicológico encarna el genuino ideal del deportista (MCNAMEE, 
2008).

Rendir al máximo y aspirar a una victoria decisiva o romper un récord 
exige un gran esfuerzo físico que realizan respetando rígidos patrones de 
entrenamiento. Ciertamente los deportistas, y en especial los de élite, 
sobrepasan con creces los límites del ejercicio físico recomendados como 
saludables por la Organización Mundial de la Salud (OMS)2.

Es ese ansia, ese espíritu agonístico, el que conduce a los deportistas al 
extremo de poner en riesgo su salud o a situaciones que despiertan en la 
conciencia social la sospecha de que la búsqueda de la excelencia deportiva 
puede ser contraria a otros valores que consideramos merecedores de ser 
protegidos, como es el de la dignidad. A pesar de la indeterminación y carácter 
esencialmente controvertido de dicho concepto, creemos que puede ser usado 
para dar cuenta de diversos fenómenos que han tenido o tienen lugar en el 
ámbito del deporte y que de una manera u otra afectan a un deportista, ya sea 
para ampliar su ámbito de derechos y esferas de acción o para reducirlo. En 
efecto, volviendo al ejemplo de la atleta keniata mencionado al principio, la 
descripción puede ser bien distinta. Hay quien se pregunta si hay grandeza 
en el deporte que permite tales imágenes de autodegradación. Dicho de otra 
manera, ¿no comportaba ese esfuerzo sobrehumano una falta de dignidad? ¿no 
era esa actuación una muestra de una instrumentalización del cuerpo humano 
en aras de la consecución de unos bienes que no merecían tal humillación? El 
ansia de conseguir la victoria o una medalla ¿no supone que el deporte actual 
convierte al atleta no en un fin en sí mismo sino en un instrumento para el 
disfrute social como lo eran los esclavos en los espectáculos circenses de la 
época romana?

Por otro lado, la instrumentalización, la cosificación o degradación de 
la dignidad del deportista también puede venir dada por la actitud de las 
autoridades deportivas y del aficionado. Los primeros por diversos motivos, 
a veces por llevar el espectáculo deportivo al extremo o por la búsqueda 

2  http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241599979_eng.pdf

http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241599979_eng.pdf
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de rendimientos económicos o políticos por encima de los propiamente 
deportivos, lo cual conduce a la manipulación de los deportistas en unos 
casos, o a su explotación desmesurada, en otros. Los segundos, porque 
conciben a los deportistas como simples instrumentos para su placer y a los 
que, en la medida que son seres privilegiados (en términos de riqueza, de 
fama, etc.), se les puede insultar o menospreciar gratuitamente. 

En lo que sigue trataré de examinar algunos supuestos en los que 
el deportista en la búsqueda de la victoria o de un récord lleva a cabo 
comportamientos lesivos de su propia dignidad, así como otras situaciones 
similares en las que son las autoridades o aficionados los que dañan aquella. 
El esquema que seguiré será analizar en primer lugar la noción de dignidad 
para a continuación mostrar los diversos tipos de afrenta a la dignidad 
mostrando diversos ejemplos propios del mundo del deporte, los cuales 
encajaré en tres supuestos centrales: la falta de respeto a la autonomía; la 
falta de respeto a la racionalidad; la falta de respeto a una cierta concepción 
moral. En último lugar, presentaré brevemente cuáles son las principales 
conclusiones del trabajo.

La noción de dignidad

Pocas nociones han sido y son tan importantes y a la vez tan difusas y 
controvertidas como la de dignidad. El papel fundamental de esta idea en el 
ámbito jurídico, político y moral está fuera de toda duda3. Así, la dignidad 
aparece como un valor central en muchas teorías morales y como un principio 
básico de muchos ordenamientos jurídicos. En el último siglo, la idea de 
dignidad ha sido especialmente importante, ya que se la ha ensalzado como 
fundamento u objetivo de una vida correcta o buena.

Han sido muchos los autores que se han preocupado por su caracterización. 
Pero fue I. Kant quien le otorgó mayor importancia y de ahí que haya tenido 
una influencia notable en el pensamiento moral y jurídico posterior. Pero 
sería equivocado aceptar sin más discusión que la dignidad humana personal 
esté vinculada exclusivamente a una visión liberal de los seres humanos 

3  Véase al respecto: Peces-Barba, Gregorio. La dignidad de la persona desde la Filosofía 
del Derecho. Madrid: Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas, Universidad 
Carlos III-Dykinson, 2002.
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como la de origen kantiano, especialmente ligada a la idea de la autonomía 
personal. En efecto, también la idea de dignidad puede apoyar, y así lo ha 
hecho, políticas opuestas al ideario liberal clásico basado en la defensa de 
la autonomía de las personas. La dignidad también ha sido utilizada para 
sostener decisiones de carácter paternalista y perfeccionista. Como expresión 
de esta otra vertiente de la dignidad ha sido común la prohibición de ciertas 
acciones o comportamientos aun cuando hubieran sido libremente elegidos 
(por ej. la prohibición de determinados comportamientos sexuales, a pesar 
de ser consentidos y realizados entre personas adultas o los límites a la 
autonomía contractual de los trabajadores). El concepto de dignidad se ha 
convertido así en una espada de doble filo. Y el ámbito del deporte no 
ha sido una excepción a esta diversidad de usos como se verá más 
adelante.

El significado del término dignidad es controvertido e indeterminado, 
por lo que presenta indudablemente inconvenientes lingüísticos difíciles de 
solventar. Es una expresión que se usa de muchas formas y sentidos en la 
filosofía moral, política y jurídica. Tampoco está determinada su relación con 
otros bienes personales ni su vinculación con los derechos fundamentales. 
En este sentido, son muchas las preguntas que permanecen abiertas: ¿cuáles 
son sus propiedades y su alcance? ¿Hay un único concepto de dignidad o hay 
varios según el contexto social que se examine? ¿Qué relaciones presenta con 
otras nociones de la misma familia como respeto, autoestima, autonomía, 
autorrespeto, honor, etc.? Por otro lado, existe un desacuerdo valorativo 
sobre su significado y fuerza. En este sentido, no sólo hay discrepancias 
acerca de la calificación de un acto como indigno sino que también es posible 
que, existiendo un acuerdo sobre la indignidad de un trato, haya un disenso 
respecto de la razón de la indignidad: la intensidad del daño, su aspecto 
inhumano, el carácter degradante, la falta de respeto, etc.

A pesar de todos estos problemas, la idea dignidad es uno de los valores 
fundamentales de la mayor parte de sistemas jurídico-políticos, y en el 
caso español aparece reconocida en el artículo 10 de la Constitución, y con 
independencia de que tal disposición no ofrezca una caracterización definida, 
como tampoco la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la definiré sobre 
la base de los siguientes rasgos (PÉREZ TRIVIÑO, 2007):

• Es aquella propiedad inherente a los seres humanos individualmente 
considerados.
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• La naturaleza de esta propiedad es tal que hace que los individuos deban 
manifestar ciertas actitudes y comportarse de una cierta forma. Este 
comportamiento de los terceros sería el respeto y cuando se trata de la 
actitud y el comportamiento respecto de nuestra propia dignidad sería el 
autorrespeto.

• Es una propiedad que no es gradual y no depende de valoraciones 
externas.

• Es una propiedad indisponible para sus titulares, en el sentido de que no 
se puede perder por actos y decisiones de los propios individuos.

Si ahora tratamos en profundizar en su significado ofreciendo rasgos más 
de carácter sustantivo podría seguirse una estrategia basada en señalar qué 
decisiones, acciones o comportamientos son contrarios a la dignidad. En 
este sentido, y a pesar de la vaguedad de la caracterización – por otro lado 
inevitable – propondré tres casos en los que no se respeta la dignidad y ofreceré 
varios ejemplos extraídos del mundo del deporte. Dichos supuestos son: 1) 
la falta de respeto a la autonomía; 2) la falta de respeto a la racionalidad; 3) 
la falta de respeto a una cierta concepción moral. El primer supuesto es un 
caso claro de daño a terceros, lo cual conduce a tomar medidas restrictivas 
que en la mayoría de las ocasiones aparecen justificadas, al menos desde 
una perspectiva liberal. El segundo puede dar lugar a políticas paternalistas 
justificadas, que requieren mostrar la “incompetencia básica” del sujeto, 
esto es, su evaluación irracional de las circunstancias o de la decisión que 
pueden afectar seriamente a sus bienes (en este caso, la salud o el desarrollo 
profesional) en el futuro. El tercero es susceptible de originar políticas 
perfeccionistas de más difícil justificación, ya que presuponen la aceptación 
de que tales concepciones morales son objetivas o justificadas y en, última 
instancia, que pueden imponerse incluso frente a la voluntad de los sujetos 
implicados.

Dignidad como lesión de la autonomía

En un primer sentido, se puede decir que se daña la dignidad cuando 
no se respeta la autonomía de una persona, y su expresión concreta, el 
consentimiento. Es el caso central de afrenta a la dignidad, la producción de 
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un daño no consentido o suplantar el consentimiento de otra persona, ya que 
supone instrumentalizarla para conseguir un bien propio. 

En el deporte, uno de los ejemplos más sangrantes de esta falta de 
consideración a la dignidad de los deportistas fue la práctica del dopaje de 
Estado practicado por varios países del Este – en especial por la República 
Democrática de Alemania (R.D.A.) – durante la época de la Guerra Fría. 
La extensión de tal dopaje afectaba a numerosos deportistas de distintas 
disciplinas, quienes ignoraban que los médicos deportivos, siguiendo 
órdenes de las autoridades deportivas alemanas, les estaban inyectando 
anabolizantes esteroides y otros tratamientos dopantes, todo ello en aras de 
la gloria deportiva de la R.D.A. Y es que para los mandatarios comunistas, 
la superioridad del régimen comunista sobre el capitalista encontraba en el 
deporte una vía popular en la que expresarse. 

Los terribles daños sobre la salud de tales tratamientos quedaron 
rápidamente constatados, llegando incluso a provocar suicidios entre los 
deportistas afectados. El caso más famoso es el de ahora hombre, Andreas 
Krieger. Andreas en realidad había nacido mujer, y su nombre era Heidi. 
Durante su juventud se dedicó al deporte, alcanzando notoriedad como 
lanzadora de peso de la R.D.A. Compitió como mujer en el equipo atlético 
alemán en distintas competiciones internacionales, llegando a ganar la medalla 
de oro en el Campeonato de Atletismo de 1986. Su desgracia, como ocurrió a 
muchos deportistas de la R.D.A de esa época, fue que recibió grandes dosis 
de anabolizantes esteroides. Heidi Krieger se retiró del atletismo en 1990 y en 
1997, aceptando que los esteroides la habían dejado con todos los rasgos de 
un hombre, a excepción del órgano genital masculino. Posteriormente decidió 
someterse a un tratamiento que incluía la cirugía de reasignación sexual 
con lo cual pasó a ser un hombre. A partir de se momento, se le conocería 
por su actual nombre, Andreas. Krieger está casado en la actualidad con la 
también antigua nadadora de Alemania Oriental U. Krause, también víctima 
del dopaje instigado por sus entrenadores. Como consecuencia del dopaje 
sistemático que sufrió durante aquellos años, Krieger sufre en la actualidad 
notables problemas de salud que le impiden dormir con normalidad y realizar 
tareas que exijan mucho esfuerzo físico. 
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Dignidad como falta de racionalidad

En segundo lugar, una falta de respeto a la dignidad es aquella que muestra 
un individuo que toma decisiones o actúa irracionalmente. Por ejemplo, 
cuando acepta daños sobre su cuerpo infligidos por tercero o causado por 
él mismo que pueden poner en peligro su propia vida o que puedan suponer 
lesiones graves que menoscaben su autonomía futura. La dignidad, en 
tanto valor, presupone que los seres humanos no somos suicidas y que en 
consecuencia, cualquier acción autolesiva de cierta entidad sería indicio 
de falta de competencia racional sobre uno mismo ya que estaría tomando 
decisiones que podrían poner en peligro su autonomía y racionalidad a 
largo plazo. Aceptando de antemano que esta es una cuestión controvertida 
tanto en la reflexión ética como jurídica, en ocasiones parecen justificadas 
determinadas medidas encaminadas a proteger al deportista de su ansia 
desmedida por llevar su práctica deportiva a extremos tales que amenazan 
seriamente otros bienes merecedores de ser salvaguardados.

Cuando se trata de menores de edad, estas medidas son fácilmente 
justificables. En el ámbito del deporte el caso paradigmático, aunque no 
el único, es el de las gimnastas. Dados los efectos que produce el intenso 
entrenamiento necesario para llegar a la alta competición –retraso del ciclo 
menstrual, e incluso provocación de la ausencia de menstruación – se tuvo 
que reglamentar la edad mínima de participación en las competiciones.

Son muchos los valores positivos que se atribuyen a la práctica deportiva. 
Pero lo cierto es que según las circunstancias en las que se produzca esa 
práctica a edades tempranas pueden producir el efecto contrario al deseado. 
En efecto, el esfuerzo físico y psíquico que se exige a los menores deportistas 
puede llegar a suponer una vulneración de sus derechos, al desvincularse 
el deporte de su función educativa y de desarrollo y convertirse en un 
instrumento orientado al logro de beneficios económicos y de prestigio, que 
van antepuestos al bienestar del niño. Y es que el menor padece en muchas 
ocasiones el mismo grado de competitividad y de exigencia que el deportista 
adulto: horas de entrenamiento eternas, presión psicológica elevadísima, 
separación del entorno familiar, viajes y traslados continuos, etc., con 
el agravante de que se trata de un menor y de que, en la mayoría de las 
ocasiones, no ha tenido la posibilidad de decidir si era ese el camino que 
quería seguir. Pero no solo eso,  sino que también por su propia minoría 
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de edad carece de la información básica (o la capacidad para decidir) para 
llevar a cabo una evaluación adecuada . A ello hay que añadir un factor nada 
desdeñable como es el papel familiar, social o del propio ámbito deportivo, 
de forma que el menor siente una enorme presión por lograr el éxito que le 
impide ver nada más allá de ese horizonte. Por todo este cúmulo de razones, 
parecen adecuadas ciertas medidas paternalistas.

Y aunque medidas con el mismo ánimo proteccionistas son más difíciles 
de justificar cuando se aplican a deportistas mayores de edad, dada su 
autonomía y su presupuesta competencia racional, en ocasiones no parecen 
desencaminadas. Y es que la vida del deportista es muy breve por lo que una 
excesiva dedicación o una desproporcionada asunción de riesgos puede limitar 
las posibilidades de desarrollar exitosamente su vida futura. Ya sabemos lo 
que ocurre cuando acaba esa corta etapa de su vida donde han alcanzado 
una fama transitoria (si es que la llegan a alcanzarla): apenas nadie ya se 
acuerda de ellos. Han sido muñecos con fecha de caducidad predeterminada, 
que pasado ese tiempo de gloria efímera suelen tener problemas serios de 
adaptación a la vida normal. La probabilidad de estos efectos sería la base 
para imponer determinadas exigencias durante la vida deportiva como por 
ejemplo, obligarles a cursar estudios o establecer seguros de vida. 

Por otro lado, ya más desde la perspectiva de los daños físicos a los que 
puede conducir un ansia desaforada e irracional por el éxito deportivo, esa 
concepción de la dignidad estaría subyacente en ciertas medidas adoptadas 
para prevenir daños físicos severos. Es el caso de las conmociones cerebrales 
en la National Football League (NFL) de los Estados Unidos. En 1943 la 
NFL obligó por norma a que todos los jugadores llevasen casco. A pesar 
de que éstos han ido mejorando su composición y su ergonomía, ello no 
ha impedido que aumenten las conmociones cerebrales: en la temporada de 
2015 aumentaron un 32% respecto a la anterior, llegando a un total de 271. 
El problema ha adquirido dimensiones tales que el propio presidente del 
país, Barack Obama, se ha pronunciado sobre el asunto señalando que no 
recomendaría a su hijo practicar tal deporte. Y es que las secuelas que dejan 
tales lesiones son de extremada gravedad. Por ello, no extraña la decisión 
de Chris Borland de 24 años quien renunció a 2,3 millones de dólares 
ya asegurados por los tres años que le quedaban de contrato con los San 
Francisco 49ers. Confesó en la rueda de prensa en la que anunció su retirada 
de este deporte que tenía miedo al fútbol americano por sus efectos a largo 



Dignidad y deportistas   132

plazo sobre la salud: “Me pregunté si era así como quería pasar mi vida 
adulta, dándome golpes en la cabeza. Decidí que sólo deseaba tener una larga 
vida, sin daños cerebrales ni una muerte prematura. El fútbol (americano) es 
inherentemente peligroso”.

Dignidad como lesión a una concepción moral

En tercer lugar, la idea dignidad puede estar vinculada a una cierta 
concepción de la vida buena o una concepción moral compartida 
socialmente. En este sentido, hay varios ejemplos que permiten examinar 
cómo determinadas prácticas pueden dañar la dignidad entendida como una 
concepción moral (ya sea social o propia del deporte)4. El primer caso sería el 
del boxeo, el segundo los insultos que sufren frecuentemente los deportistas 
en los estadios, mientras que el tercero lo serían los testes de género a las 
deportistas. 

El boxeo es un perfecto ejemplo de deporte extremo, dado que implica 
comportamientos violentos con tremendas secuelas físicas sobre sus 
practicantes. Más de 350 boxeadores han fallecido en Estados Unidos en 
el transcurso de combates desde 1945, sin contar las numerosas lesiones, 
especialmente las cerebrales, que padecen muchos boxeadores.

Hay dos argumentos principales que se han dirigido contra este deporte. 
Por un lado, y de manera análoga a lo antes visto con las conmociones 
cerebrales del fútbol americano, que tal práctica, a pesar de ser consentida, 
produce un daño al propio boxeador y que en virtud de una justificación 
paternalista, debería ser prohibido. Por otro lado, y este es el argumento que 

4 Un caso interesante es el conocido como lanzamiento de enanos. En aras de la defensa de 
la dignidad humana, algunos tribunales franceses han negado el derecho de ciertas personas 
a desarrollar un determinado plan de vida. El hecho de que se haga un uso no razonable de 
la autonomía permitiría en algunos supuestos anteponer el sentido de la dignidad frente a 
aquella. El Consell d’Etat francés revocó varias sentencias de dos tribunales administrativos 
de Versalles y Marsella referidos a la práctica del lanzamiento de enanos que consistía en 
un juego en el que algunos enanos prestaban consentimiento para ser lanzados por otras 
personas a cambio de una retribución económica. El Consell decidió que era una afrenta a 
la dignidad humana y que por lo tanto, y con independencia de que hubiera consentimiento 
de las personas afectadas, los enanos, tal espectáculo debería estar prohibido. Véase: Ruiz 
Sanz, Mario. A propósito de lo digno y no discriminatorio: comentarios al caso Wakenheim 
v. Francia sobre el lanzamiento de enano. Teoría y Derecho, Revista de pensamiento jurídico, 
n. 5, p. 183-201, 2009.
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más nos interesa aquí, se ha alegado que produce un daño a la sociedad, a 
la moralidad compartida por los miembros de un colectivo. Esta segunda 
objeción es más vidriosa, pues supondría sostener que el boxeo sería inmoral 
al resultar ofensivo para las actitudes morales mayoritarias de la sociedad. 
Dixon (2007) sostiene que puesto que el boxeador pretende golpear 
intencionalmente a su oponente y causar el mayor daño físico posible para 
ganar el combate, tales acciones deberían considerarse inmorales pues llevan 
a tratar al oponente como un mero objeto. Esta acción ya no sólo concierne 
al propio boxeador sino que involucra a los espectadores y a la sociedad en 
su conjunto, que obtendrían placer de la desgracia del boxeador perdedor. 
En definitiva, no sólo serían acciones inmorales sino que rozarían, según 
Dixon, el sadismo. Desde otro punto de vista, tal objeción sería más propia 
del perfeccionismo moral, si fuera el caso de que el carácter inmoral del 
boxeo no radicara tanto en las creencias y actitudes de la mayoría social, 
cuanto en un cierto ideal de vida buena que el Estado tratara de fomentar en 
la sociedad, más allá de si fuera aceptado por parte de los ciudadanos. Dicho 
de otra manera, obtener placer del sufrimiento de otra persona, gozar con la 
exhibición de la violencia pública y de sus consecuencias dañinas sobre la 
integridad física de otro individuo no sería un «buen plan de vida» que una 
sociedad bien ordenada debiera tolerar, y muchos menos, promover.

El segundo ejemplo, los insultos, pasa desapercibido la mayoría de las 
ocasiones dadas su profusión y larga historia en los estadios, especialmente 
en los de fútbol. En realidad, son dos los supuestos en los que se producen los 
insultos: entre los propios jugadores en el terreno de juego y los que dirigen 
los aficionados a los futbolistas. Centraremos la atención en estos últimos. 
Los ejemplos que se pueden ofrecer son casi infinitos. Los futbolistas sufren 
el escarnio de insultos de cualquier tipo: a Messi se le califica de “subnormal”, 
a Guti de «maricón» o a Cristiano Ronaldo de “borracho”. Las aficiones 
de los equipos rivales tampoco se libran de cánticos vejatorios. Hasta hace 
poco años, nadie reparaba en ello y por ello, la tolerancia y la pasividad 
era la norma general. Los estadios de futbol han sido uno de esos ámbitos 
donde los aficionados se han sentido libres para usar una amplia panoplia de 
expresiones malsonantes, despreciadoras o directamente vejatorias dirigidas 
al arbitro, a los jugadores del equipo rival – o propio –, y por supuesto, 
también a los aficionados o habitantes de donde procediera el club contra 
el que se disputara el partido. Escuchar esas expresiones formaba parte del 
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paisaje futbolístico de igual manera que el humo de los puros o los transistores 
que radiaban los resultados de otros encuentros. En los últimos tiempos la 
sofisticación de esas practicas ha venido a reflejarse en los canticos que los 
grupos más radicales de cada equipo han ido perfeccionando de forma que 
actúan como verdaderos coros que orquestadamente dirigen sus puyas e 
invectivas agresivas a veces, divertidas otras, hacia los rivales.

Son varios los motivos y argumentos que explicaban esa actitud de laxitud 
frente a esas formas de dañar la dignidad de jugadores y aficionados rivales: 
1) El recinto deportivo como lugar separado de la sociedad; 2) Los limites 
respecto a la tolerancia respecto de las expresiones verbales es más laxo 
que los daños físicos; 3) La tolerancia social e histórica respecto de tales 
manifestaciones; 4) La escasa gravedad de sus efectos; 5) La necesidad de 
válvula de escape de los aficionados y la función social de desahogo que 
ejerce el fútbol; 6) La adquisición de una entrada daría derecho a mostrar 
descontento y hasta reproche vehemente respecto del espectáculo y sus 
participantes; 7) La presunción de que ser un deportista famoso y mediático 
implica asumir una carga de censura superior al del ciudadano medio.

Sin embargo, frente a tales argumentos se han ido erigiendo réplicas 
contundentes que condujeron a que se promulgaran normas sancionadoras 
de aquellas prácticas vejatorias. Así se ha objetado que un estadio deba ser 
considerado una burbuja donde cualquier comportamiento no ya violento 
sino, degradante o atentatorio de la dignidad esté permitido. Por otro lado, 
está firmemente asentada en la conciencia social que la dignidad e igualdad 
de las personas no varía según las profesiones y que en el caso concreto que 
no atañe, los aficionados no adquieren al comprar una entrada, un derecho 
o privilegio para insultar a nadie. Que los futbolistas, especialmente, los 
más famosos tengan que tolerar grados de intromisión más amplios en su 
intimidad no autoriza a que se les pueda insultar o vejar gratuitamente. No 
hay un derecho al insulto.

En el caso español el panorama empezó a cambiar tras la promulgación 
de la conocida como Ley Antiviolencia (Ley 19/2007 11 de julio, contra la 
violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte) y una serie 
de normas que incidían en el mismo problema: prevenir y sancionar: 1) actos 
o conductas violentas o que incitan a la violencia en el deporte; 2) los actos 
que inciten al terrorismo o a la agresión en los recintos deportivos, en sus 
aledaños o en los medios de transporte organizados para acudir a los mismos; 
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3) igualmente, aquellos que constituyan un acto de manifiesto desprecio a las 
personas participantes en el espectáculo deportivo. Son éstos, precisamente 
los que expresan la negación de la dignidad de la víctima. Como señalaba 
antes, lo que trata de erradicarse con esta normativa son las distintas formas 
en que un futbolista (o un aficionado) puede ser amenazado, insultado o 
vejado por razón del origen racial, étnico, geográfico o social, así como 
por la religión, las convicciones, la discapacidad, la edad o la orientación 
sexual (art. 2, 2 a). Aunque se ha tardado bastante tiempo, ya han empezado a 
dictarse resoluciones que sancionan a los aficionados o al club que los aloja.

Ahora bien, son varios los obstáculos que se le plantea a esta campaña, 
siendo quizá uno de los principales la calificación de una expresión como 
insulto así como medir la gravedad de estos. Y es que bajo el ropaje de un 
insulto puede haber un sentido distinto5. Según los lingüistas son varios los 
rasgos que caracterizan a aquellos y que dificultan su catalogación, entre los 
que nos interesan tres especialmente: la ambigüedad, la inestabilidad, y la 
gradación de su distinta fuerza menospreciadora o vejatoria según el tono, 
los sujetos o las circunstancias temporales o espaciales donde aquellos se 
expresen. 

Respecto de la ambigüedad, mencionemos el término “joder”, pues bien, 
según se utilice, puede tener hasta 16 significados distintos. En cuanto a la 
inestabilidad, podríamos poner el ejemplo de la palabra “guapo/a”: hoy día 
nadie se sentiría ofendido si le llamaran “guapo” o “guapa”, cosa que si 
ocurriría en el pasado al tener este vocablo el sentido de bribón o rufián, ya 
que era uno de los términos con que se designaba a los proxenetas.

Pero si este término suena demasiado añejo, podemos referirnos a algunos 
presentes. En 2007 la Audiencia Provincial de Las Palmas absolvió a un 
vecino que había sido juzgado por llamar a otro “hijo de puta” y “maricón” al 
considerar que tales “expresiones están tan integradas en el vocabulario que 
a veces ni siquiera se consideran insultos, no llegando a constituir su empleo 
una vejación injusta, sino más bien una evidencia de una mala conducta 
o un comportamiento maleducado”. Y en lo que concierne a la gradación, 

5 En un pasaje de El Quijote, Sancho Panza dice lo siguiente: “confieso que no es deshonra 
llamar hijo de puta a nadie, cuando cae debajo del entendimiento alabarle”, frase que 
perspicazmente pone de manifiesto uno de los problemas que tiene el lenguaje de los insultos 
en cualquier idioma. 
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podríamos distinguir entre: a) insolencia, b) improperio, c) injuria. Pero, es 
obvio, que las líneas que separan a unos de otros son muy vaporosas. Basta 
con añadir un diminutivo para que la fuerza emotiva se trastoque. 

De ahí la difícil tarea que espera a los oficiales de partido – y a los 
órganos revisores – que tengan recoger y valorar la fuerza injuriosa de 
esas expresiones: ¿les será útil o incluso deberían asesorados por un 
sociolingüista? Quizá de esta manera pudieran precisar mejor si el enunciado 
de la pancarta “Shakira es de todos” que apareció en un partido entre el RCD 
Espanyol y FC Barcelona – donde se hacía referencia a la esposa del jugador 
barcelonista, Gerard Piqué –, es bajo su ropaje semántico inocuo, injurioso 
desde el punto de vista pragmático. 

Así pues, perseguir ciertos cánticos y expresiones insultantes no será 
gratuito: se correrá el riesgo de limitar la libertad de expresión, emitir 
juicios subjetivos – que agraven todavía más la impresión de arbitrariedad 
e injusticia entre los aficionados –, y por último, caer en un moralismo que 
difícilmente puede encajar en una sociedad liberad y que sea el hazmerreír 
de los aficionados. 

El tercer ejemplo de afrenta a la dignidad – del deporte – son los testes 
de género que deben pasar las mujeres para probar su feminidad en aras 
del mantenimiento de una predeterminada, pero cuestionable, concepción 
de la integridad de las competiciones deportivas (CAÑIZARES RIVAS; 
PÉREZ TRIVIÑO, 2015; PÉREZ TRIVIÑO, 2012). En efecto, el sábado 6 
de junio de 2015 comenzó en Canadá la Copa Mundial Femenina de fútbol, 
pero lo que atrajo más la atención de los medios de comunicación fueron 
los exámenes de verificación de sexo que estaban sufriendo las jugadoras 
de las selecciones participantes. Según el punto 4.2 del Reglamento para la 
Verificación de Sexo de la FIFA, institución que organiza dicho campeonato: 

Cada asociación miembro participante deberá garantizar, entre otros, que 
todos los jugadores cumplen los requisitos para jugar conforme a los Estatutos 
y la reglamentación de la FIFA. En consecuencia, cada asociación miembro 
participante deberá, antes de proceder a la designación de su selección nacional, 
asegurarse de que los jugadores considerados para la selección sean del 
sexo correcto. Para ello, estudiarán detenidamente cualquier anomalía de las 
características sexuales secundarias y documentarán íntegramente los resultados.

Como si dicha previsión no fuese de por sí suficientemente intrusiva, 
cualquier equipo que considere que haya “motivos y evidencias” de que una 
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jugadora podría ser en realidad un hombre puede iniciar una “investigación a 
fondo”. Según el propio reglamento de la FIFA, se debe considerar “cualquier 
anomalía de las características sexuales secundarias”, es decir, atribuciones 
físicas como pechos y caderas anchas en mujeres y vello corporal o 
musculatura en hombres. Todo para asegurarse de que las jugadoras “sean del 
sexo correcto”. El problema es que esta práctica puede derivar en un abuso 
de las mujeres que no se ajusten a las normas de feminidad y someterlas 
a investigaciones humillantes y estigmatizantes, contrarias a su dignidad. 
Que se sepa, aunque el artículo habla de “jugadores”, solos las jugadoras 
han pasado dichos procesos de verificación, a pesar de que en el pasado 
hubo algún supuesto de hombre que quiso pasarse por mujer, tal fue el caso 
de Heinrich Ratjen en los Juegos Olímpicos de Berlín. Ningún equipo ha 
sometido a sus jugadores masculinos a dichos procedimientos.

Tales controles no son privativos del ámbito futbolístico, sino que también 
se dan en otras pruebas deportivas, incluidos los Juegos Olímpicos. El caso 
más famoso ha sido el de Caster Semenya a la que después de prohibírsele 
participar en 2008 en el Campeonato Mundial de Atletismo de Berlín de 
2008, finalmente la IAFF le autorizó a participar en otros campeonatos, no sin 
sufrir la humillación de tener que pasar numerosos controles de verificación 
y de que se pudiera en duda su feminidad. El deporte es una práctica diseñada 
para hombres. La mayoría de las pruebas y disciplinas miden talentos y 
capacidades en las que los hombres destacan notablemente sobre la mujeres, 
lo que provoca que éstas siempre (o casi siempre) estén en inferioridad 
de condiciones, lo que supone que reciban menos atención de los medios 
de comunicación y de los aficionados y, por tanto, menos recompensas en 
forma de premios económicos. Y si esto no fuera suficiente discriminación y 
afrenta a su dignidad y autoestima, además, tienen que sufrir el escarnio de 
someterse a controles para probar su feminidad. Pero el criterio de la FIFA 
es incluso más irracional, puesto que las mujeres que se nieguen a participar 
en este escrutinio humillante serán sancionadas. Y lo que es peor aún, las 
mujeres que no encajen en su género serán suspendidas.

Son varias las cuestiones que se suscitan con relación a dichos controles. 
El primero, al que ya hemos hecho referencia, es el uso sesgado que se 
hace de ellos al aplicarse solo a las mujeres. El segundo es si el fundamento 
de su existencia, esto es, “garantizar igualdad de condiciones a todos los 
jugadores” (Artículo 1 del Reglamento para la verificación del sexo) justifica 
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o debería prevalecer sobre varios derechos fundamentales de los jugadores 
entre los que destacarían la dignidad, la intimidad y la identidad sexual. 
En tercer lugar, y no menos importante, si la base sobre la que se imponen 
tales controles está justificada científicamente ya que la solución que ofrece 
la ciencia respecto de la determinación del sexo de un individuo no es 
concluyente. No sólo es invasivo y una violación de la privacidad y dignidad 
sino que, además, es poco científico ya que la sexualidad de las personas, 
las condiciones anatómicas y fisiológicas que caracterizan a cada sexo, está 
lejos de ser ese o blanco o negro que reclama la legislación de la FIFA. La 
caracterización de los genes, las hormonas y los genitales no es una tarea tan 
sencilla como parece, pues no hay una única y simple manera de clasificar 
a hombres y mujeres. Son categorías graduales. Una cosa es observar los 
genes, hormonas y gónadas desde un punto puramente científico, y otra muy 
distinta clasificar a un individuo como hombre o mujer, que son categorías 
no sólo biológicas, sino también sociales en las que cuentan también las 
tendencias psicológicas, la educación recibida y los estándares sociales 
adquiridos. De hecho, ya son varios países (Australia, Alemania, Pakistán, 
India, Nepal) los que reconocen oficialmente la existencia de un tercer sexo, 
sexo neutro o intersexuales. Es evidente que tales sujetos si se dedican a la 
práctica deportiva profesional van a generar un problema a las autoridades 
deportivas en la medida que sigan con una perspectiva binaria acerca de la 
sexualidad humana.

Conclusiones

El deporte es probablemente el fenómeno social más valorado en la 
actualidad. Es percibido como fuente de salud para los individuos, de 
entretenimiento y de difusión de valores, especialmente útiles para los 
menores. Además, tiene una vertiente épica que convierte a los deportistas 
de élite en héroes. 

Sin embargo, la práctica deportiva a esos niveles no es necesariamente 
positiva en todas sus aristas. En ocasiones, y no son precisamente pocas, 
los deportistas en su búsqueda de la excelencia, o las autoridades deportivas 
en su deseo de dotar de más espectacularidad al evento deportivo o los 
aficionados, arrebatados de pasión, pueden llevar a cabo comportamientos 
que dañan la dignidad. 
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En este sentido, en este trabajo he tratado ofrecer una caracterización de la 
noción de dignidad como rasgo inherente a los seres humanos individualmente 
considerados que hace que aquellos deban manifestar ciertas actitudes y 
comportarse de una cierta forma. Es por otro lado, una propiedad que no 
es gradual, independiente de valoraciones externas e indisponible para sus 
titulares, en el sentido de que no se puede perder por actos y decisiones de 
los propios individuos. Adicionalmente he señalado que el comportamiento 
indigno es principalmente aquél que tiende a instrumentalizar o cosificar a 
la víctima, y en este sentido puede ser afectada de tres maneras distintas: 
negando o limitando la autonomía personal, mediante comportamientos 
manifiestamente irracionales que ponen en peligro la autonomía futura y 
afectando una cierta concepción moral. De cada uno de estos daños a la 
dignidad he tratado de ofrecer un ejemplo en el ámbito deportivo. Así en 
el primer caso he descrito los casos de dopaje de Estado por parte de las 
autoridades de la República Democrática Alemana. sin consentimiento de 
sus deportistas; en el segundo, de la necesidad de medidas paternalistas para 
evitar presiones o daños a menores, como también a adultos, siendo el caso 
expuesto el de las lesiones cerebrales en el fútbol americano; y en el tercero, 
he señalado los casos imposición de una cierta moral del boxeo, de los insultos 
y de los testes de géneros a las deportistas. Mientras los primeros supuestos, 
afectación a la autonomía, son casos claros que justifican la adopción de 
medidas prohibitivas, los segundos exigen la prueba de que los deportistas 
carezcan de esa competencia racional básica lo cual permitiría convalidar 
moralmente las medidas proteccionistas. En cambio, los casos que caen bajo 
el supuesto de afectación a una determinada concepción moral presentan el 
problema de probar la corrección de esa visión, lo cual presenta dificultades 
epistemológicas y de encaje en una sociedad multicultural y liberal. 

Referencias

BONDE, Hans. Masculine movements: sport and masculinity in Denmark at the turn 
of the century. Scandinavian Journal of History, v. 21, n. 2, p. 63-89, 1996. 

CAÑIZARES RIVAS, Eva.; PÉREZ TRIVIÑO, José Luis. La insensibilidad de 
género de la FIFA. Revista Fútbol y Filosofía, p. 1-4, 2015. 

DIXON, Nicholas. Boxing, paternalism and legal moralism. In: MORGAN, Willian 
J. (ed.). Ethics in sport. Champaing: Human Kinetics, 2007.



Dignidad y deportistas   140

MCNAMEE, Mike. Sports, virtues and vices: morality play. Routledge: London, 
2008.

PÉREZ TRIVIÑO, José Luis. La relevancia de la dignidad humana. Doxa, Cuadernos 
de Filosofía del Derecho, n. 30, p. 159-163, 2007.

PÉREZ TRIVIÑO, José Luis. Ética y deporte. Bilbao: Desclee de Brouwer, 2012.



9. JOGANDO JUSTO: O FAIR PLAY NO FUTEBOL COMO 
ATO DE DELIBERAÇÃO MORAL1

Elizabeth Pedrosa Ribeiro2 e Marco Antonio Azevedo3

Introdução

Dado o contexto decisivo, a partida entre Cruzeiro e Botafogo do dia 2 
de novembro de 2014 foi protagonizada por um lance inusitado e raro de 
fair play. Aos 47 minutos do primeiro tempo, o lateral do Botafogo, Júnior 
César, tentou um passe curto para um companheiro, mas a bola resvalou 
no pé do jogador Marcelo Moreno. A intervenção mudou a trajetória da 
bola, que acabou indo em direção ao goleiro Jefferson, que a pegou com 
a mão. Sem perceber o desvio do atacante do Cruzeiro, o juiz assinalou o 
recuo intencional que, segundo a regra 12 do futebol (faltas e incorreções), 
diz: “o jogador responsável por uma das seis faltas seguintes será punido 
com tiro livre indireto: (…) sendo goleiro, receber a bola atrasada por um 
companheiro com o pé” (TESTONLINE, 2014). 

Após perceber o apito do juiz, Moreno prontamente se manifestou e 
acusou o desvio, o que fez com que o juiz voltasse atrás na marcação. A 
surpreendente atitude do boliviano foi imediatamente exaltada por Jefferson. 
O então goleiro da Seleção Brasileira elogiou o adversário e enalteceu seu 
caráter: “Atitude de homem, profissional, e que tem caráter. É disso que o 
futebol está precisando. O árbitro estava a mais ou menos 15 metros do lance 
e, infelizmente, não viu. Então, parabéns ao Marcelo Moreno pela atitude 
dele” (DIÁRIO LANCE, 2014).

O goleiro não foi o único a avaliar o fato. O próprio atacante também 

1 Este estudo, com modificações, acréscimos e revisões, reproduz o conteúdo de um estudo 
anterior intitulado: O Fair Play como deliberação moral: práticas e virtudes em jogo, publicado 
em: Fair Play: Revista de Filosofía, Ética y Derecho del Deporte, v. 4, n. 1, 2016, p. 48-67. 
2 Professora do Colégio Aplicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil. 
3 Professor do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Universidade do Vale do Rio dos 
Sinos, Brasil.
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fez uma análise e assegura ter espelhado-se no futebol europeu, onde jogou 
em algumas equipes: “É importante para o futebol brasileiro. A gente vê 
isso na Europa e pode fazer isso no Brasil. Independente do resultado, eu 
faria a mesma coisa e creio que qualquer jogador do Cruzeiro também. O 
importante é fazer o certo” – comentou Moreno (DIÁRIO LANCE, 2014).

O episódio apresenta um exemplo de deliberação por meio da qual uma 
regra que não se encontra explicitada nas regras do futebol é aplicada. A 
regra em questão é a que exige do jogador que “jogue limpo”. Trata-se de 
uma regra curiosa, pois, se Marcelo Moreno tivesse ficado calado, ele não 
teria de fato infringido nenhuma das regras que as federações reconhecem 
como as regras do “jogo” de futebol. 

Ocorre que deixar de cumprir uma regra equivale a infringi-la. Porém, 
nenhum árbitro poderia punir Moreno por essa “falta”, nem faria sentido 
registrar essa “ocorrência” em sua súmula, ou mesmo denunciar Moreno 
para julgamento posterior em algum tribunal desportivo. Isso porque a regra 
que Moreno seguiu ao praticar o ato não se encontra explicitada em nenhuma 
das 17 regras que caracterizam o futebol, isto é, as regras reconhecidas e 
aplicadas no futebol profissional do mundo inteiro pela FIFA. 

Independentemente disso, Marcelo Moreno, e certamente todos os demais 
jogadores de Cruzeiro ou Botafogo, sabem bem de que regra trata-se. Sua 
atitude foi considerada pelo público e pela crítica como um exemplo típico 
de fair play. E note-se que Moreno agiu conscientemente. Ele sabia que não 
havia ocorrido o recuo intencional, pois o passe do jogador adversário tinha 
outra intenção; a bola apenas acabou nas mãos do goleiro porque ela havia 
tocado nele. 

Mas mesmo sabendo que a decisão do juiz em apitar a falta beneficiaria 
seu clube, Moreno tomou a decisão de dirigir-se imediatamente ao juiz, 
esclarecendo o que de fato havia ocorrido. Como a regra que o comandou 
a agir foi a que comanda o jogo justo, pode-se dizer que Moreno deliberou 
moralmente. Sua atitude, afinal, não foi a de “apitar” o jogo, isto é, de cumprir 
a função de juiz, mas de impedir um erro de arbitragem que prejudicaria seu 
adversário, conferindo a seu time uma vantagem injusta. 

Estamos, assim, diante de um ato voluntário, de uma prática que, 
seguindo Aristóteles e os filósofos antigos, poderíamos classificar como 
virtuosa (ARISTÓTELES, 2000; MACINTYRE, 1981, 2007). É a essa ação 
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virtuosa no esporte que é dado o nome de “fair play”, um termo antigo, de 
origem inglesa, que se acredita que surgiu inicialmente para referendar o 
comportamento dos juízes da corte, vindo em sequência a ter o significado, 
aplicado ao esporte, de jogo leal ou jogo limpo (BRITO; MORAIS; 
BARRETO, 2011).

A ideia de fair play está claramente vinculada à noção de moralidade da 
ação (LOLAND, 2002). Loland segue uma tradição de identificar o fair play 
como uma qualidade moral atribuída ao jogo. Todavia, no futebol, ao menos, 
tornou-se comum pensar o adjetivo “fair” como aplicado não ao jogo como 
um todo, mas a uma jogada em particular. 

Uma forma usual de definir o fair play é caracterizando-o como uma forma 
de comportamento desportivo que exibe a virtude ou a disposição moral de 
agir que visa evitar a ruptura com o compromisso mútuo dos competidores 
de respeitar as regras do esporte de forma equânime, em que pese ao provável 
prejuízo aos interesses do atleta de vencer a competição. 

A disposição ou virtude é, assim, vista como uma qualidade moral, como 
um atributo contínuo, exigido, no entanto, em ações, isto é, em jogadas ou 
movimentos particulares. No futebol, tais ações podem-se dar de vários 
modos, mas é usual que ocorram como jogadas intencionais (que promovem 
intencionalmente ou a interrupção da partida, ou a transferência da posse da 
bola para o adversário), ou por meio de uma comunicação ao árbitro (como 
ocorreu com Marcelo Moreno). 

Ao realizar a ação, o atleta ou jogador não desrespeita as regras do jogo, 
mas age de algum modo contrariando o principal objetivo de sua atividade 
lúdica, a saber, o objetivo que Bernard Suits chamou de objetivo lusório, isto 
é, vencer o jogo (SUITS, 1978, p. 36). Isso porque, sendo o árbitro a única 
autoridade capaz de determinar se certa jogada contraria ou não as regras do 
jogo, jogadas irregulares não identificadas como tais pelo árbitro, bem como 
juízos equivocados, não invalidam em geral o resultado de uma partida. 

Com efeito, a omissão eventual do fair play não impede o jogador ou sua 
equipe de alcançarem seu objetivo lusório: a vitória. Desse modo, a atitude do 
desportista representa um momento de suspensão temporária de seu esforço 
lusório para atingir o objetivo de vencer a partida (ou, em outras palavras, 
trata-se de uma ação que suspende temporariamente o esforço do atleta em 
colaborar ativamente com sua própria equipe para alcançar esse objetivo). 
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Nossa definição distingue-se, assim, de outras definições persuasivas 
da literatura em filosofia do esporte, como a de Robert Butcher e Angela 
Schneider (1988). Estes autores chamam de fair play a atitude geral de 
“respeito ao jogo”. Com esse conceito, Butcher e Schneider pretendem 
apresentar uma melhor explicação para o que usualmente entendemos quando 
pensamos numa prática de “jogo limpo”, em alternativa a outras explicações, 
como a abordagem sobre o fair play entendido como um pacote de virtudes 
(a bag of virtues), a abordagem de que o fair play equivale simplesmente 
ao jogo (play), a abordagem do fair play como disputa justa (fair contest), 
a abordagem do fair play como (mero) respeito às regras (respect for the 
rules), e a abordagem do fair play como contrato ou acordo (contract or 
agreement). 

Sua tese é de que o fair play representa uma atitude de respeito ao jogo 
(respect for the game). A ideia é que se um desportista estima ou honra o 
esporte que pratica, ele não apenas irá desejar exibir o fair play, mas também 
exibirá uma estrutura conceitual coerente para arbitrar diante de alegações 
opostas (competing claims) acerca da correção ou justiça de ações dentro do 
jogo (BUTCHER; SCHNEIDER, 1988, p. 9).

Nossa definição distingue-se dessa definição de fair play como respeito 
ao jogo nos seguintes aspectos. Primeiro, é verdade que o fair play resulta 
numa atitude de respeito ao jogo. Todavia, o respeito ao jogo é uma das 
consequências do ato de fair play. Quem pratica o fair play eo ipso promove 
o respeito ao jogo – ou talvez ainda melhor, ao seu esporte (AZEVEDO, 
2014). 

Porém, o respeito ao esporte pode-se dar de outras formas além do fair 
play. Por exemplo, ao evitar o doping, os atletas exibem igualmente o 
respeito ao esporte. E pode-se igualmente dizer que, ao respeitar as regras 
explícitas do jogo, o atleta também exibe uma atitude de respeito ao esporte. 
É possível também que ele exiba respeito ao esporte quando comporta-se 
fora de campo de forma adequada. Assim, fair play e respeito ao esporte não 
são comportamentos equivalentes. 

Segundo, fair play e respeito ao esporte não são conceitos equivalentes 
em razão de estarmos identificando o fair play não como a atitude geral 
de respeitar o esporte, ou mesmo como a atitude lusória de que nos fala 
Bernard Suits (a atitude de aceitar as regras do jogo como único meio para 
alcançar o objetivo lusório), e sim como uma ação ou jogada particular de um 
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desportista ou equipe, a qual exemplifica um tipo geral de ação promovida 
com o objetivo de evitar que o prosseguimento de um jogo ou jogada resulte 
em vantagem injusta ou desleal para si ou para sua equipe. 

‘Fair play’ é, assim, o nome dado a um comportamento peculiar, específico, 
que comanda uma ação deliberada, e algo inusitada, de interromper 
voluntariamente o curso de um jogo a fim de que seja retomado o objetivo 
cooperativo comum de competir de forma limpa e justa; distingue-se de 
“jogar de forma justa” (playing fairly), algo que ocorre ou deve ocorrer sem 
interrupção do jogo.

Adiante, passaremos a oferecer uma interpretação ética para a prática 
voluntária do fair play, entendido agora como uma ação deliberada, como 
uma ação que decorre, enfim, de um procedimento de deliberação moral em 
“respeito ao jogo” e em detrimento de sua instrumentalização, ou seja, em 
detrimento da prática de ganhar a qualquer custo, garantindo o exercício das 
demais virtudes esportivas.

Fair play: deliberando moralmente durante o jogo

A deliberação decorre de considerações sobre as alternativas possíveis 
que certa situação oferece à escolha. Essa tese remonta a Aristóteles 
(2000). Ao falar dos limites da deliberação, Aristóteles excluía de seus 
domínios não só aquilo que existe por necessidade (que não pode não ser) 
(ARISTÓTELES, 2000, p. 42-43; EN 1112a-1112b), mas também o fim da 
ação: “Não deliberamos sobre os fins, mas sobre o que conduz a esses fins” 
(ARISTÓTELES, 2000, p. 43; EN 1112b). 

Deliberamos também apenas sobre o que está em nosso poder; os fins da 
ação correta e o que existe por necessidade não estão sob o poder deliberativo 
do agente. Uma vez posto o fim, examina-se como e por quais meios poder-
se-á atingi-lo. É sobre esses meios, portanto, que versa a deliberação. Ao 
concluir-se a deliberação, culmina a escolha. Deliberação e escolha são 
momentos diferentes, pois é possível que o agente delibere, mas que lhe seja 
impedido escolher.

No processo de deliberação, razões determinam a escolha correta da ação. 
Contudo, pode parecer que eventualmente temos razões conflitantes para agir 
de uma maneira e não de outra. Assim, nem sempre é fácil escolher a ação 
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adequada. As razões, muitas vezes, são complicadas, diversas e não existe 
um método preciso para deduzir qual delas tem mais peso em determinadas 
situações (TOULMIN, 2003). 

Também não é possível saber com segurança em que momentos ou 
circunstâncias as razões morais podem ser superadas por outro tipo de 
razão. Mesmo que haja razões mais fortes ou decisivas que outras, é sempre 
possível que circunstâncias peculiares determinem que a ação seja guiada 
por uma razão que em outro contexto seria considerada uma razão menos 
rigorosa ou preeminente (THOMSON, 1990). 

O fato é que, independentemente da ausência do método perfeito, não 
podemos nos furtar de agir (mesmo a omissão representa uma forma de ação). 
A deliberação é, com efeito, um processo que acontece e culmina com uma 
decisão no presente, mediante o conhecimento ou crença sobre o passado; 
contudo, a ação deliberada ocorre no futuro (mesmo que próximo); ou seja, 
as ações deliberativas (os componentes desse processo) estão envolvidas 
por um processo temporal. Além disso, estes componentes possuem um 
cunho social, moral e pessoal e são caracterizados como acontecimentos que 
compõem nossa história pessoal.

A decisão de guiar a vida por princípios morais, por outro lado, depende 
de escolhas subjetivas. Em relação a isso, Aristóteles diz que “um ato 
voluntário é presumivelmente aquele cuja origem está no próprio agente, 
quando este conhece as circunstâncias particulares em que está agindo” 
(ARISTOTELES, 2000: 40; EN 1111a). Assim, os finais da ação não estão 
sob o poder do agente, mas o agir correto voluntário resulta de uma decisão 
em seu pleno poder. 

A ação correta depende, com efeito, de um motivo capaz de mover alguém 
a fazer um ato deliberado, motivo esse impulsionado pelo desejo de realizar 
algo, um desejo, todavia, de fazer o que é certo. Essa habilidade de tomar 
decisões nas circunstâncias em que os juízos éticos são colocados à prova 
é essencial para a excelência humana. Deliberar corretamente implica o 
exercício de virtudes como o respeito mútuo, a generosidade, a solidariedade, 
a lealdade, a humildade, além da correta compreensão dos fatos; virtudes que 
o agente pode ocasionalmente não possuir, ou pode tê-las de forma deficiente 
ou insuficiente. 

No episódio relatado acima, o jogador Marcelo Moreno deliberou sobre 
o que fazer e agiu em conformidade a isso. Nessa ação, dois conceitos 



Jogando justo: o fair play no futebol como ato de deliberação moral   147   

fundamentais acham-se implicados: a liberdade de agir e a responsabilidade 
pelas consequências de sua decisão, pois, no momento em que o jogador 
decidiu falar ao juiz que a bola havia tocado nele, confirmando que a falta 
não existira, assim procedendo, ele se submeteu à condição de poder ser 
responsabilizado por sua decisão. Responsabilizar o jogador por sua ação 
pressupõe que sua ação foi livre; e ser livre é ter o poder de deliberar entre 
alternativas possíveis, sem deixar-se constranger ou ceder a pressões externas.

Durante uma partida de futebol, ou qualquer outra atividade esportiva, os 
jogadores lidam com diversas pressões, como as pressões internas e externas 
relacionadas às condições e circunstâncias do jogo, assim definidas por 
Dante De Rose Junior:

No contexto esportivo, os atletas estão constantemente sujeitos aos mais diversos 
tipos de pressão, externas ou internas. As pressões externas compreendem a 
avaliação do desempenho pelos técnicos e demais participantes, as expectativas 
do treinador em relação ao desempenho do atleta, o comportamento da torcida 
e as críticas dos companheiros de equipe. Já as pressões internas, incluem 
o alcance de objetivos pessoais, as expectativas de sucesso ou fracasso e as 
percepções dos atletas sobre vitórias e derrotas (DE ROSE JUNIOR, 1997).

No caso apresentado, o jogador efetivou uma ação de cunho moral, já que 
se encontrava diante de um dilema ético. Suas alternativas de ação incluíam 
omitir-se de informar ao árbitro que a bola havia tocado em seu pé, desviando-
se de sua rota em direção ao goleiro, ou revelar esse fato despercebido pelo 
juiz. No primeiro caso, a consequência seria a confirmação da marcação 
de “tiro livre indireto”, em benefício do time de Marcelo Moreno; no 
segundo caso, a partida prosseguiria com a posse de bola para o adversário. 
No primeiro caso, o time do jogador obteria uma vantagem significativa, 
porém, fruto de um lance irregular; no segundo caso, haveria a perda dessa 
oportunidade favorável a seu time. 

O dilema era moral, pois envolvia a decisão de abdicar ou não 
voluntariamente de uma vantagem indiscutível para seu time. Como o 
objetivo de todo desportista é vencer, e como a decisão de julgar infrações 
não compete aos atletas, mas aos árbitros, a alternativa de não avisar o juiz 
sobre o que sabia ter ocorrido não é uma alternativa proibida. A pressão para 
que o jogador decida em favor do fair play é, assim, uma pressão moral 
(pode-se dizer, puramente moral). Marcelo Moreno, entretanto, não perdeu 
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de vista suas obrigações éticas para com o esporte que pratica, nem para com 
seu adversário.

Mas como explicar psicologicamente a ação do jogador? Seria uma 
ação racional (puramente racional) ou uma ação movida apenas por forte 
envolvimento emocional? Provavelmente ambas. Razão e emoção não são 
faculdades completamente dissociadas (DAMASIO, 1994). Há uma longa 
e intensa controvérsia em torno dessa temática que não nos cabe revisar 
aqui de forma extensiva. Basta-nos apenas reconhecer que frequentemente 
“razão” e “emoção” estão em conflito. 

Trava-se, no caso do futebolista Marcelo Moreno, do embate entre a 
perspectiva de agir em conformidade a um processo de deliberação moral 
(ainda que com forte envolvimento emocional), sem negar os processos 
sociais e culturais que influenciam a deliberação interna e externamente, 
e outra ação (ou simplesmente uma omissão) cuja essência é satisfazer o 
desejo de não influenciar o rumo do jogo de modo a prejudicar o objetivo de 
vencer a partida.

Pode-se, enfim, caracterizar a ação de fair play como uma ação guiada 
por razões práticas. Alguns autores, como Christine Korsgaard, defendem 
uma visão bastante tradicional sobre o agir moral prático. Ao referir-se 
sobre “razões práticas”, Christine Korsgaard invoca Aristóteles e Kant para 
explicar que razão é “o aspecto ativo da mente” (KORSGAARD, 2011, p. 
36), deixando claro que a razão contrapõe-se à percepção, à sensação e à 
emoção, que são passivas. 

Uma pessoa que age com razão é aquela que ajusta suas crenças e ações 
conforme certos princípios. No que diz respeito à motivação para a ação, 
ela diz que “a escolha do agente é apenas uma reação à benevolência da 
ação em sua totalidade” (KORSGAARD, 2011, p. 58). Ela afirma ainda que 
as razões deveriam ser “uma consideração normativamente motivadora” 
(KORSGAARD, 2011, p. 36), isto é, as pessoas deveriam ser estimuladas a 
praticar ações pela normatividade das razões que elas têm para executá-las. 

Essas razões estão relacionadas com as propriedades do bem fazer. 
Logo, ser motivado pela razão, segundo Korsgaard, é agir com a convicção 
de que a ação realizada é boa. Seguindo essa visão, o agente do fair play 
deveria estar ciente de que sua ação, naquele momento, estava de acordo 
com seus princípios, princípios esses diferentes e “externos” às regras que 
regulamentam constitutivamente o esporte.
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Alasdair MacIntyre, em After Virtue (1981), buscou estabelecer, a partir de 
uma recuperação da ética aristotélica, os fundamentos adequados das virtudes 
como solução filosófica para os problemas morais vividos na modernidade. 
MacIntyre parte do conceito de virtude para explicar e justificar as ações 
humanas num contexto moral. Partindo do pensamento de MacIntyre, é 
possível compreender a ação do jogador Marcelo Moreno como exibindo 
um comportamento virtuoso. 

Segundo MacIntyre, uma virtude é uma disposição do caráter necessária 
para que o agente moral possa alcançar no curso de sua conduta os bens 
internos da prática que exercita. Práticas são atividades humanas guiadas por 
regras; formas socialmente estabelecidas de atividade humana cooperativa, 
ordenadas de forma complexa, porém, coerente, por meio das quais certos 
bens humanos (internos ou imanentes a tais práticas) são promovidos ou 
alcançados. 

“Uma prática”, diz MacIntyre, “envolve padrões de excelência e obediência 
a regras, além do alcance de bens” (MACINTYRE, 1981; 2007, p. 187). Um 
agente humano, ao exercer uma prática de forma voluntária, aceita eo ipso 
a autoridade desses padrões e a inadequação de sua performance, caso entre 
em conflito com eles. Com efeito, exercitar uma prática envolve sujeitar 
suas próprias atitudes, escolhas, preferências e gostos “aos padrões que 
correntemente, e parcialmente, definem a prática” (MACINTYRE, 1981; 
2007, p. 190). 

MacIntyre (2007, p. 187) cita explicitamente o futebol americano como 
uma prática. Porém, lembra ele, não se exercita uma prática apenas ao chutar 
uma bola de futebol com habilidade. MacIntyre (1985, p. 188) inclui, assim, 
jogos junto em sua lista de práticas: “(A) variedade de práticas é ampla: 
artes, ciências, jogos e a política (no sentido que lhe atribuiu Aristóteles), a 
geração e sustentação da vida familiar, todos caem sob o conceito”. 

MacIntyre classicamente propôs também a distinção entre uma prática e 
suas instituições. A ciência é uma prática; a universidade é uma instituição. 
Um jogo é uma prática; o clube, a instituição que fornece as condições para 
sua execução. Mas é plausível que jogos e esportes sejam “práticas” distintas 
(AZEVEDO, 2014). Assim, talvez a definição de MacIntyre seja de fato 
incompleta. 

Jogos, como tais, não são (ainda) práticas, mas apenas atividades que 
podem ser exercitadas reiteradamente de forma voluntária. Esportes, por 
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outro lado, são empreendimentos cooperativos para a prática de certo jogo 
protegidos por instituições. Segundo alguns, foi a falta dessa distinção 
o que provavelmente levou MacIntyre a ter uma visão pessimista sobre a 
possibilidade de chamarem-se certas atividades de “práticas” em sentido 
próprio (MOORE, 2002; AZEVEDO, 2014).

Pode-se dizer que o conceito de virtude proposto por MacIntyre admite, de 
todo modo, três momentos distintos; porém, relacionados entre si. Práticas são 
atividades sistemáticas guiadas por critérios de excelência e bens internos a 
serem alcançados. O papel das virtudes nessa situação é garantir a excelência 
na realização dos bens internos nas ações, isto é, o fim último de cada uma 
delas. Sem as virtudes, as ações tendem a degenerar-se, consagrando apenas 
os bens externos. 

O primeiro momento da atitude de fair play (pensemos no caso do jogador 
em questão, Marcelo Moreno) corresponde ao ato de exibir externamente (por 
meio da exteriorização de uma ação) esses traços de excelência capazes de 
promover a prática, em nossa discussão, o esporte (no caso do exemplo acima 
discutido, o futebol). Ou seja, sem as virtudes que caracterizam internamente 
a prática esportiva do futebol, essa prática esportiva corromper-se-ia. Note-
se que aqui não falamos da corrupção das instituições que abrigam a prática, 
mas da prática do esporte em si. 

Na falta de ações capazes de exibir as disposições do caráter que permitem 
aos desportistas buscar os objetivos internos que Suits chamou de lusórios 
(competir visando vencer jogos ou competições em meio à cooperação dos 
atletas em buscar os objetivos pré-lusórios – fazer gols, no caso do futebol – 
respeitando as regras do jogo), o esporte deixaria de ser praticado no decorrer 
do tempo, podendo vir a extinguir-se (dada a corrosão da confiança mútua 
entre seus praticantes na disposição de que todos cooperam para promover 
o sucesso da atividade), ao menos que viesse a tornar-se algo diferente em 
sua essência (sendo difícil, porém, imaginar em que tipo de prática diversa o 
esporte transformar-se-ia). 

O segundo momento do conceito de virtude de MacIntyre está relacionado 
à concepção do bem humano, levando em consideração a vida do agente 
moral em sua totalidade. Isso significa colocar as virtudes como disposições 
de caráter necessárias para que um ser humano realize-se independente 
das dificuldades, problemas ou qualquer tipo de distrações que possam se 
apresentar. 
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Nesse segundo momento, o jogador exibe sua qualidade virtuosa, 
indispensável para a busca da excelência, como momento de sua trajetória 
pessoal como desportista. No caso de Marcelo Moreno, seu gesto de informar 
ao juiz o que realmente aconteceu levou o próprio jogador a reconhecer-se 
como tendo agido de forma correta, independente das demais circunstâncias 
do jogo (dificuldades, pressões, apelo da torcida ou de dirigentes), o que 
pode vir a ser identificado a posteriori como motivo de orgulho e admiração 
por seus pares, amigos ou familiares.

O último momento do conceito de virtude diz respeito à historicidade 
das normas morais. Nenhuma trajetória pessoal faz-se sozinha, pois nossa 
conduta e vida está sempre de algum modo entrelaçada com a vida dos 
indivíduos e grupos sociais com quem convivemos. Nesse caso, as virtudes 
são disposições que promovem a sociabilidade humana, bem como o esforço 
cooperativo de proporcionar a cada indivíduo oportunidades de alcance 
disso que Aristóteles chamava de a finalidade última da existência humana, 
a felicidade (tanto em seu sentido objetivo, como em seu sentido subjetivo, 
como defendiam os epicuristas, a saber: a prazerosa sensação de viver uma 
vida bem realizada). 

No mundo desportivo, a prática do fair play é parte fundamental desse 
processo de sociabilidade moral, algo destacado por Loland (2002), bem como 
por Simon, Torres e Hager (2015). Sigmund Loland entende o fair play como 
um sistema completo e coerente de normas morais (a moral norm system). 
De nossa parte, destacamos as ações de fair play como ações eventuais que 
somente se explicam pelo fato dos desportistas compreenderem-se como 
agentes que executam uma prática compreendida, e nisso estamos de acordo 
com Loland, como um sistema de normas morais (ainda que nem todas as 
normas e regras da atividade sejam estritamente normas ou regras “morais”). 

Essas normas estabelecem uma ética desportiva em que se exige o jogo 
limpo, o companheirismo, a ausência da burla de resultados, a proibição 
ao doping (em respeito à igualdade de condições), entre outros valores. 
Diante disso, o atleta virtuoso deve resistir à corrupção em todos os níveis 
de envolvimento como seu esporte. Marcelo Moreno, ao menos naquela 
oportunidade, não se deixou influenciar por objetivos e pressões externas que 
pudessem desviá-lo dos valores que guiam sua vida como um desportista. 
O reconhecimento público reforça seu exemplo como a ser seguido pelos 
demais.
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Vimos acima que a virtude, na concepção de MacIntyre, é condição 
para o raciocínio prático independente. Através do exercício das virtudes, 
o agente capacita-se a emitir juízos práticos. Essas qualidades do caráter 
são imprescindíveis para a promoção de relações harmoniosas. Todavia, o 
lance de fair play protagonizado por Marcelo Moreno, na partida Cruzeiro 
x Botafogo, teve uma repercussão distinta entre os torcedores. Observe-se 
abaixo algumas manifestações dos leitores do Diário Lance: 

• Menos fair play e mais gols. Cruzeiro é prejudicado em todo jogo. 
Lembre-se disso.

• Marcelo Moreno mantendo o fair play até agora. Deixou de marcar um 
gol feito.

• Legal demais, juiz estava marcando o recuo e Marcelo Moreno teve a 
dignidade e o fair play de demonstrar que a marcação foi equivocada.

• Já defini o caráter deste Marcelo Moreno: é canalha. É fácil praticar o 
fair play quando se está vencendo.

• Todos deviam ter tal atitude perante um erro. Parabéns, Moreno pelo 
seu caráter.

Trata-se de cinco manifestações diferentes, algumas delas bastante 
divergentes. Uma explicação para essa divergência de opiniões é a influência 
das emoções sobre os juízos dos torcedores que, não sendo desportistas, não 
se acham mobilizados pelos mesmos princípios que guiam a conduta dos 
jogadores. Pode-se dizer, assim, que a emoção dominou os juízos morais 
expressos pela torcida a respeito do caso. A ação do jogador foi entendida e 
aceita por alguns, mas foi motivo de crítica por outros. 

É plausível que a reação de antagonismo desses torcedores à prática do 
fair play seja explicada pelo intenso desejo de vitória da torcida. Suits, como 
vimos, destacava a vitória como um objetivo lusório, isto é, um objetivo que 
o jogador deve almejar em meio ao esforço cooperativo de respeitar as regras 
do futebol ao jogar uma partida. Mas torcedores não estão jogando o jogo; 
estão assistindo. Talvez o fenômeno do esporte seja algo mais do que a mera 
prática de um jogo (coletivo, no caso do futebol). Talvez ele envolva também 
a ação dos torcedores. Mas é plausível que a diferença de opinião entre 
torcedores e desportistas sobre os méritos da prática do fair play encontre 
explicação justamente no fato de que os torcedores não participam da partida 
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como os desportistas, que assumem desde o início a condição de membros 
que cooperam para a promoção de uma prática guiada igualmente por regras 
morais.

O fair play, com efeito, tem a função importante no futebol, como 
em qualquer esporte, de evitar trapaças, más condutas, primando pelo 
jogo justo. No entanto, esse tipo de comportamento pode estar sendo 
banalizado ou abandonado, pois há formas de jogar limpo que, às vezes, 
são contraproducentes ao resultado. A torcida costuma exigir que sua equipe 
busque a vitória de qualquer forma, a despeito inclusive de jogar bem ou não 
(não é sem razão que torcedores celebram até mesmo um gol irregular – quem 
não lembra aqui do lance conhecido de Maradona na Copa do Mundo?). Em 
vista disso, a gentileza e a solidariedade, características do fair play, estão 
sempre sob o risco de serem rejeitadas pela torcida. 

Mas há algo de curioso nisso tudo, pois a verdade é que se o fair play 
fosse realizado a todo o momento do jogo, a competição perderia seu 
brilho. Imagine um jogo entre jogadores santos. Faria sentido que houvesse 
arbitragem num jogo de santos? Assim, a tolerância com certo tipo de 
irregularidade parece fazer parte da própria atividade regular de esportes 
competitivos, especialmente os coletivos.

 No caso do futebol, a posse de bola é essencial para a busca do resultado. 
Em razão disso, é natural que haja certo conflito de opiniões sobre o valor 
do fair play entre os torcedores que não abrem mão de um esporte que 
expresse os princípios de uma sociedade tolerante e respeitosa e aqueles que, 
independente da conduta ser justa ou não, acreditam que a solidariedade (o 
“jogo limpo”) prejudica o sucesso de seu time do coração. Estamos, assim, 
diante de uma situação aparentemente paradoxal: se é um desrespeito com o 
adversário não praticar o fair play, praticá-lo poderia parecer “desrespeitoso” 
com o clima de uma decisão. Com efeito, a interpretação do fair play pelo 
torcedor parece estar relacionada à sua vontade de vencer de qualquer maneira. 
Um jogador que pratica o fair play, como Marcelo Moreno, pode, assim, ser 
criticado por torcedores como um jogador que não está comprometido com 
sua equipe e com a busca da vitória.

As razões para que um jogador decida praticar o fair play pode encontrar 
seu argumento em Korsgaard (2011, p. 48): 
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(...) na teoria de Aristóteles, uma boa ação é uma ação que incorpora o orthos 
logos, ou princípio correto; ela é feita no momento correto, da maneira correta, 
para o objeto correto, e – mais importante para meus propósitos – com o objetivo 
correto. 

Intimamente sabemos que é da responsabilidade de cada indivíduo exercitar 
princípios morais. Talvez, esses princípios não sejam de fácil aplicabilidade, 
se forem unicamente exigidos por convenções implícitas numa competição 
onde os valores, muitas vezes, são sublimados pela busca desenfreada da 
vitória. Vimos, nas manifestações dos torcedores, críticas conflitantes, 
baseadas algumas em princípios morais, outras em preconceitos ou emoções 
guiadas pelo desejo da vitória – em detrimento de qualquer restrição moral. 

Requer-se, todavia, do desportista que assuma os conceitos éticos 
constitutivos do fair play como não facultativos, mas essenciais à competição 
em seu esporte. O problema é que, como também se requer dele que se 
empenhe ao máximo pela vitória de sua equipe, pode ocorrer que o interesse 
pela vitória assuma um patamar imperativo, como ocorre com frequência 
nos momentos finais de uma partida decisiva. É de esperar-se que, nesses 
momentos decisivos, os jogadores possam eventualmente inclinar-se a não 
praticar o fair play.

Fair play: uma norma além das regras do jogo

De acordo com o Dicionário Houaiss (2014), fair play é uma unidade 
de análise sintática composta de um núcleo – o adjetivo fair (justo, franco, 
limpo) e o substantivo play (jogo) que unidos formam uma locução 
substantiva. O fair play tem um significado universal propagado pela FIFA 
como a “regra de ouro” no futebol, conjugando uma série de valores que 
pretendem determinar o que é bom e correto nas situações de jogo, bem 
como nos comportamentos esportivos.

Os elementos existentes no fair play, apesar de não estarem explicitamente 
presentes nas conhecidas 17 regras do futebol, são compreendidos pelos 
praticantes desse esporte como essenciais ao espírito esportivo que é a 
expressão da boa vontade compartilhada em comum pelos desportistas 
durante uma competição. Conforme o Código de Ética Desportiva, o Fair 
Play significa:
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(...) muito mais do que o simples respeitar das regras; engloba as noções de 
amizade, de respeito pelo outro, e do espírito desportivo. (Ele) representa um 
modo de pensar, e não simplesmente um comportamento. O conceito abrange a 
problemática da luta contra a batota, a arte de usar a astúcia dentro do respeito 
das regras, o doping, a violência (tanto física como verbal), a desigualdade de 
oportunidades, a comercialização excessiva e a corrupção (CÓDIGO DE ÉTICA 
DESPORTIVA, 2014).

Como sabemos, quebrar as regras do jogo não implica sua ausência; no 
entanto, para ter fair play, é indispensável segui-las. Não se pratica fair play 
contra as regras do jogo. Com isso, nota-se que o fair play representa sempre 
um ato intencional de boa vontade. Porém, como a norma que recomenda o 
fair play é uma norma implícita, conflitos de interpretação são inevitáveis.

Para compreendermos a dimensão ética da prática do futebol é necessário 
admitir-se igualmente que algumas situações de infração às regras do jogo 
são inevitáveis. Faltas são praticadas durante todas as partidas, tanto é que 
é costume dizer que fazem parte do próprio jogo. Há um tipo de ruptura 
normativa que caracteriza a falta de fair play. Mas como não há uma regra 
ou norma explícita, a exigência ou não de fair play, dado o contexto, torna-se 
alvo de interpretação. 

A norma que exige o fair play está assim para além da mera formalidade 
da aplicação das regras do esporte. No caso do futebol, há várias situações 
em que, dadas as divergências naturais sobre a interpretação correta dessa 
norma, é possível, mesmo agindo em respeito às 17 regras do jogo, que 
haja violação da norma que exige o jogo limpo. Isso se deve às diferenças 
com que cada situação no futebol é resolvida, pois os valores assumidos por 
desportistas, gerentes e torcedores influenciam no modo como cada jogador 
respeita (ou desrespeita) as regras do jogo e pratica (ou não) a norma que 
exige o fair play. 

Assim, estamos diante de uma norma moral que controla a aplicação de 
outras regras; um valor que é usado para corrigir algumas possibilidades 
“legais” do jogo. Dessa maneira, podemos afirmar que o fair play é sustentado 
por uma atitude moral que determina o cumprimento de uma norma, ainda 
que não se trate de uma regra constitutiva do jogo (no sentido dado tanto por 
Bernard Suits como por John Searle – veremos isso adiante).

Sheridan (2003) constatou que, apesar da clara identificação do fair 
play com o terreno da ética e da moral, não existe um consenso na filosofia 
do esporte sobre o que é fair play, levando a várias perspectivas do seu 
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significado. Esse autor identificou seis interpretações sobre o conceito de 
fair play, que destacaremos a seguir, as quais ele critica:

• Fair play como formalismo: esse aspecto pondera que todas as ações 
em um jogo são validadas pelas regras que regem esse esporte. Diante 
disso, a prática do fair play coincide com o cumprimento das regras de 
cada esporte específico. O problema com o formalismo é que as regras 
do fair play são implícitas.

• Fair play como ludicidade: nessa concepção, a experiência dos jogos 
realiza-se num modo de vida diferente do cotidiano. O prazer, o respeito 
pelo outro e a alegria são da natureza do jogo. A dificuldade dessa 
explicação está quando nos deparamos com esportes de competição, onde 
a vitória é a ação-fim dos jogadores, o que parece admitir a possibilidade 
de trapaças intencionais como elementos da própria ludicidade.

• Fair play como respeito pelo jogo: de acordo com essa perspectiva, o 
fair play envolveria adotar uma postura particular diante das regras do 
jogo, ou seja, seria muito mais do que o respeito às regras. O respeito 
pelo outro, o autorrespeito e o respeito pelo espírito do jogo são algumas 
posturas seguidas neste item. Fazer o fair play, nesse caso, seria mais 
do que cumprir uma convenção social; seria um engajar-se de tal forma 
que, mais do que seu próprio interesse, está o interesse pelo jogo, 
transformando o ethos do jogo como seu próprio interesse. Todavia, há 
algo por demais abstrato nessa versão. 

• Fair play como contrato: sendo o futebol uma prática cooperativa, cada 
jogador, ao iniciar um jogo, estaria aceitando o cumprimento de suas 
regras. Segundo Sheridan, no entanto, embora entender o fair play em 
termos de um contrato ou acordo seja melhor do que meramente entendê-
lo, como na abordagem formalista, como simples adesão às regras, essa 
noção resume o fair play ao ato “negativo” de não violação do contrato 
assumido ao iniciar o jogo, o que acaba por reduzir a ação e a atitude de 
fair play ao mero ato de jogar o jogo (SHERIDAN, 2003, p. 171).

• Fair play como um sistema de normas racionais: nesse caso, o fair play 
equivaleria a compartilhar a essência ética através dos esportes, dado 
certo consenso sobre a necessidade de justiça e imparcialidade em toda 
e qualquer forma de comportamento. Contudo, sob essa abordagem, 
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perde-se de vista a particularidade do contexto moral inerente à prática 
dos esportes.

• Por último, fair play com virtude. Segundo essa abordagem, o fair 
play não se reduz a apenas adesão a regras escritas. Ao invés disso, o 
fair play representa o conjunto de atitudes corretas de desportistas e o 
espírito correto com que se conduzem no jogo (SHERIDAN, 2003, p. 
174). Sheridan, no entanto, entende que a abordagem do fair play como 
virtude também é falha, pois ela não nos mostraria com clareza quais 
características ou comportamentos devem ser incluídos e por que devem 
ser incluídos como elementos da prática virtuosa.

Embora cada uma dessas abordagens revele algo do significado do fair 
play, para Sheridan, todas falham em não capturar a essência da prática. Sua 
proposta, ao final, é compreender o fair play como o ethos do (ou de um) 
jogo. Essa seria, então, uma sétima abordagem. Haveria, assim, conforme 
Sheridan, um ambiente ético peculiar na atividade esportiva, que não 
se reduz ao mero comportamento de respeito formal às regras do jogo. A 
noção do fair play como um ethos levaria em consideração a variedade dos 
esportes e as múltiplas interpretações de um conjunto de regras de jogo em 
diversos contextos culturais. Seria algo com a “interpretação relativamente 
compartilhada das normas e regras que justificam e regulam quem participa 
da prática” (SHERIDAN, 2003, p. 178).

Entendemos, porém, que também a versão interpretativa do fair play 
como ethos do jogo não corresponde fenomenologicamente ao que acima 
descrevemos como exemplos de práticas de fair play. Muito embora a 
prática do fair play somente se dê sob o pano de fundo de um ethos peculiar 
a cada esporte, quando falamos em “fair play” não nos referimos certamente 
a esse contexto ético que subjaz à prática do desportismo. Referimo-nos 
a condutas determinadas. A prática do fair play, assim, exige que valores 
morais influenciem de fato a deliberação dos jogadores.

Fair play: uma prática guiada por uma regra regulativa 
implícita

A origem do futebol vem de um acordo de cavalheiros que alguns 
clubes ingleses selaram no ano de 1863. Esses clubes adotaram as regras já 
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estabelecidas, anteriormente, pela Universidade de Cambridge. Em 1904, o 
mundo da bola passou a ser regido pela Federação Internacional de Futebol 
Associado (FIFA) e, desde então, poucas regras foram introduzidas para 
a organização de uma partida de futebol (COX, RUSSELL, VAMPLEW, 
2002; GALEANO, 2010).

Regras proporcionam não apenas estrutura ao jogo, pois elas constituem 
os jogos, configurando uma identidade específica a cada esporte. Há uma 
preocupação com o respeito às regras também com o fim de garantir que 
as condições da disputa sejam semelhantes a todos os jogadores. Todavia, 
isso implica que jogos, para que sejam disputas justas, envolvem igualmente 
regras comuns nem sempre explícitas. Dessa forma, as regras que são 
seguidas pelos jogadores ou desportistas em cada jogo ou esporte, seguindo 
uma distinção proposta pelo filósofo John Searle, são de dois tipos distintos: 
as constitutivas e as reguladoras. Aqui temos uma apresentação clara da 
distinção entre esses dois tipos de regras:

Regra Constitutiva: termo geral que refere o tipo de regra que regula e, sobretudo, 
constitui uma determinada atividade que depende logicamente dessa regra e de 
outras como ela. Ao contrário das regras reguladoras, as regras constitutivas 
não são regras que se limitam a regular: elas criam ou definem novas formas de 
comportamento, oferecendo definições parciais das noções que regulam.
Regra Reguladora: termo geral que se refere o tipo de regra que regula formas 
de comportamento, mas que não as define. As atividades reguladas por estas 
regras existem independentemente das mesmas, pois são lhes pré-existentes. 
Esta noção é contraposta a de regras constitutivas que, constituem a própria base 
de funcionamento da atividade que regulam (SEARLE, 2014).

Essa distinção foi desenvolvida por John Searle no corpo de sua teoria 
dos atos de fala, mas ela se aplica perfeitamente a todo domínio normativo. 
Fischborn explica assim a visão de Searle: 

As regras reguladoras regulam formas de comportamento anterior e 
independentemente (de tais regras) existentes; por exemplo, muitas regras de 
etiqueta regulam relacionamentos interpessoais que existem independentemente 
das regras. Mas as regras constitutivas não meramente regulam, elas criam ou 
definem novas formas de comportamento. As regras do futebol ou xadrez, por 
exemplo, não meramente regulam o jogo de futebol ou xadrez, mas, tal como 
são, elas criam a própria possibilidade de jogar tais jogos. As atividades de jogar 
futebol ou xadrez são constituídas pelo agir de acordo com as (ao menos um 
vasto subgrupo de) regras apropriadas (FISCHBORN, 2009).
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Seria o fair play uma prática guiada por uma regra constitutiva ou 
reguladora do esporte? No caso do futebol, parece claro que as regras 
constitutivas são as 17 regras que há mais de um século caracterizam-no 
(talvez devamos dizer que é esse conjunto de 17 regras que constitui o 
esporte que chamamos de “futebol”). Resta concluir que o fair play é uma 
regra reguladora implícita (pois a prática não é, como sabemos, regulada por 
nenhuma dessas 17 regras). É bem possível que muitas (senão todas) normas 
morais que se aplicam à prática dos esportes sejam regras reguladoras no 
sentido de Searle. 

Não obstante, na análise da ação de fair play (como naquela praticada pelo 
jogador Marcelo Moreno) devemos considerar, além das regras constitutivas 
(aquelas formais que devem ser aceitas por todos os jogadores para que se 
possa dizer que todos jogam o mesmo jogo) e das regras reguladoras (que 
podem ter diferença entre os esportes, e que refletem o código de valores 
praticado pelos jogadores ou desportistas), a atitude do jogador diante desses 
dois tipos de regras. Essa atitude reflete diretamente seus valores pessoais. 
Sua atitude pode ser positiva ou negativa. No caso do fair play, independente 
dos dois grupos de regras, uma atitude positiva de honestidade em relação 
ao seu adversário pode ser influenciada pelo caráter do jogador, por seus 
princípios morais, além de características culturais.

Entretanto, alguém ainda poderia pôr em dúvida a atitude do jogador 
Marcelo Moreno no caso descrito acima. Como alguém poderia com tanta 
rapidez responder de forma deliberada a uma situação? Não seria seu ato 
fruto de uma decisão não deliberada, talvez algo feito ao acaso? Seria sua 
reação de fato provocada por um ato deliberativo? Afinal, a ação de fair 
play necessita ser decidida no calor do jogo, sem tempo para reflexão, no 
momento exato em que ocorre o lance. Seria essa decisão fruto apenas da 
emoção? Como poderia ela ser “racional”? Como poderia a decisão ser fruto 
da aplicação de princípios ou juízos morais usualmente abstratos? 

Há um debate acirrado entre os filósofos sobre se os juízos morais são 
determinados fundamentalmente pelas emoções e sentimentos do agente 
(como pensava Hume) ou por suas capacidades puramente racionais (como 
pensava Kant e plausivelmente também Aristóteles). Não cabe aqui entrar 
nesse tema, mas vale ressaltar que deliberações não precisam resultar de 
processos longamente pensados. Uma deliberação pode ser um processo 
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rápido, às vezes quase instantâneo. Assim, mesmo em se tratando de uma 
competição, onde a vitória é o principal resultado buscado, se a ideia de 
um jogo limpo prevalecer na mente do desportista, não é absolutamente 
implausível que ele possa reagir guiado por essa visão moral mesmo no 
intenso fogo da disputa.

Considerações finais

No futebol, onde a competição é acirrada e todos buscam um único 
resultado, isto é, a vitória, os jogadores profissionais precisam desenvolver 
hábitos, habilidades e competências deliberativas para fazer prevalecer a 
equidade na disputa com os adversários. O fair play, ou a jogada limpa, foi 
considerado, neste artigo, como uma ação voluntária de deliberação moral 
guiada por princípios e regras morais regulativas, as quais, independente das 
regras constitutivas explícitas que regem o futebol, justificam, no caso do 
futebol, entre outros exemplos, a decisão de um jogador de interromper o 
jogo a fim de garantir a equidade em uma disputa. 

Desse modo, quando a prática do fair play acontece com a intenção de 
colocar os valores morais à frente do desejo pela vitória, a “filosofia” da 
jogada limpa acaba refletindo também os princípios fundamentais de respeito 
ao esporte, bem como de respeito ao próprio adversário. A prática retrata, 
com isso, o ideal de um desportista que busca excelência, não apenas técnica, 
mas ética. Isso reforça a opinião de muitos de que o futebol, assim como os 
demais esportes competitivos, é capaz de estimular e desenvolver valores 
morais. Neste artigo, nossa reflexão tomou como exemplo um ato isolado, 
em que um jogador apropriou-se de bons motivos para interromper o jogo e 
chamar a atenção do juiz. 

Mas para que esse tipo de ação não se perca como momento isolado, 
o fair play precisa representar um hábito elogiável (tal como defendiam 
Aristóteles e Hume sobre o valor da virtude). Somente assim atos eventuais 
de fair play são capazes de reorientar o jogo de forma equitativa e de auxiliar 
o próprio árbitro a identificar um erro ocasional capaz de eventualmente 
prejudicar injustamente um dos contendores. Todavia, a disseminação da 
prática deliberada do fair play somente é possível dada à força moral de seu 
exemplo. 
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10. COMPORTAMENTO ÉTICO NAS                           
ORGANIZAÇÕES ESPORTIVAS

Selda Engelman1 e Alberto Reinaldo Reppold Filho2

Introdução

O comportamento ético de autoridades e dirigentes esportivos é objeto 
de recorrentes críticas dentro e fora do esporte. Estas se referem aos casos 
de corrupção, fraude, compra de votos, lavagem de dinheiro, entre outros, 
que envolvem, por vezes, os membros mais ilustres das organizações 
esportivas. Tais práticas vêm ocorrendo ao longo de décadas e comprometem 
a credibilidade do esporte.

Uma rápida pesquisa nos arquivos de jornais evidencia que os escândalos 
envolvendo autoridades e dirigentes são comuns na história do esporte. A 
mídia tem dedicado especial atenção ao assunto. Em 1992, Vyv Simson e 
Andrew Jennings apresentaram ao mundo os bastidores do esporte Olímpico. 
Os dois jornalistas britânicos narram as disputas de poder, o comercialismo, 
a distribuição de favores e outras desonestidades presentes no dia a dia das 
organizações esportivas. 

Simson e Jennings responsabilizaram dirigentes do Comitê Olímpico 
Internacional (COI) pelo desvio do Movimento Olímpico, transformando os 
Jogos Olímpicos de festivais amadores que visavam apenas o valor intrínseco 
da participação saudável em espetáculos manipulados por empresários cujo 
objetivo é fazer dinheiro e vencer a qualquer preço (SIMSON; JENNINGS, 
1992). Nessa visão, a crise do Olimpismo seria uma consequência das 
ações dos principais membros desta organização esportiva e não dos ideais 
Olímpicos. Estes jornalistas não foram os primeiros a apontar as mazelas do 

1 Pesquisadora do Centro de Estudos Olímpicos e Paralímpicos da Escola de Educação Física, 
Fisioterapia e Dança da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil. 
2 Professor Titular da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Dança da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, Brasil. 



Comportamento ético nas organizações esportivas  164

mundo do esporte. A sua obra, contudo, representou um divisor de águas. 
Desde então, os jornalistas investigativos têm escrutinado os tortuosos 
caminhos percorridos por dirigentes de organizações esportivas nacionais e 
internacionais.3

A preocupação com o comportamento dos dirigentes e autoridades 
esportivas não é uma exclusividade dos jornalistas. Os próprios membros das 
organizações esportivas têm se esforçado para tornar público o que acontece 
no esporte. Richard Pound, vice-presidente do COI em dois mandatos (1987-
1991 e 1996-2000) e respeitável membro da organização, revelou episódios 
de suborno, corrupção e outras trapaças ocorridas no Movimento Olímpico 
(POUND, 2006). 

No meio acadêmico, em especial nas áreas da sociologia, da ética e da 
gestão do esporte, o comportamento das autoridades e dirigentes esportivos 
também chama a atenção. São inúmeros os estudos sobre o assunto. Em 
1986, John Hoberman já apontava os descaminhos do esporte. Para ele, o 
Movimento Olímpico nunca possuiu uma ética. Segundo o autor, Pierre de 
Coubertin não forneceu uma sólida doutrina moral para seus seguidores. 
“De fato”, diz Hoberman, “suas Memórias Olímpicas congratulam o COI 
por ‘ter desempenhado o papel de camaleão’ para reduzir sua própria 
vulnerabilidade política.” Para substanciar a sua argumentação, o acadêmico 
norte-americano apresenta o seguinte depoimento de um antigo membro do 
Movimento Olímpico: “Coubertin estava disposto a fazer concessões por 
escrito e em atos para qualquer um … desde que os Jogos continuassem.” 
(HOBERMAN, 1986, p. 29). 

Na visão do autor, a crise do Olimpismo é uma crise permanente, pois 
busca atingir a participação global a qualquer custo, mesmo que isso 
signifique o sacrifício de valores morais. Hoberman caracteriza essa posição 
de amoralismo universal. Em relação às organizações que governam o 
futebol, em particular a FIFA, os sociólogos do esporte britânicos John 

3 Ver: Jennings, Andrew. The New Lords of the Rings: Olympic corruption and how to buy gold 
medals. London: Pocket Books, 1996; Jennings, Andrew. The Great Olympic Swindle: when 
the world wanted its games back. London: Simon & Schuster, 2000; Jennings, Andrew. Foul! 
The Secret World of FIFA: bribes, vote-rigging and ticket scandals. London: HarperSport, 
2006; Smit, Barbara. Sneaker Wars: the enemy brothers who founded Adidas and Puma and 
the family feud that forever changed the business of sport. New York: HarperCollins, 2008; 
Jennings, Andrew. The Dirty Game: uncovering the scandal at FIFA. London: Arrow, 2015. 
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Sugden e Alan Tomlinson (1999) publicaram um detalhado estudo em que 
demonstraram como o comercialismo está destruindo este esporte. Estes 
autores revelaram os negócios obscuros promovidos pelas autoridades do 
futebol mundial. 

Mais recentemente, Arnout Geeraert (2018) examinou a corrupção nas 
federações esportivas internacionais. Para o pesquisador belga, dois elementos 
contribuem para que os dirigentes e outras partes interessadas envolvam-
se em práticas corruptas: a comercialização e a instrumentalização política 
do esporte. Ele aponta para práticas ilícitas em organizações de voleibol, 
atletismo, levantamento de peso e futebol. 

Em que pesem os esforços de jornalistas, acadêmicos, membros das 
próprias organizações, atletas e outros segmentos da comunidade esportiva em 
trazer a público as impropriedades cometidas pelas autoridades e dirigentes 
do esporte, e dos agentes da lei de investigá-las e puni-las, a solução para 
o problema ainda parece distante. Alguns exemplos são suficientes para 
ilustrar a situação nas duas primeiras décadas deste século.

Quando da definição da sede dos Jogos Olímpicos de Sidney, em 2000, 
e dos Jogos Olímpicos de Inverno de Salt Lake City, em 2002, levantou-se 
a suspeita de suborno envolvendo membros do COI. As acusações, depois 
confirmadas, culminaram com a expulsão de alguns membros da entidade. 
O mesmo aconteceu com a FIFA, quando da escolha da Rússia e do Qatar 
como sedes da Copa do Mundo de Futebol de 2018 e 2022. Antes da eleição, 
dois membros do Comitê Executivo da FIFA foram afastados por suspeitas 
de corrupção. 

Outro acontecimento de repercussão internacional veio a público 
com a investigação criminal sobre a falência da International Sport and 
Leisure (ISL), empresa suíça de marketing parceira da FIFA, do COI e da 
International Association of Athletics Federations (IAAF). Os documentos 
examinados evidenciaram o suborno de altos dirigentes da FIFA em troca 
da concessão dos direitos de transmissão das Copas do Mundo de 2002 e 
2006. Em 2010, os advogados da FIFA e os dirigentes acusados pagaram 5,5 
milhões de francos suíços para resolver o caso e manter suas identidades em 
segredo. 

Na Copa do Mundo de Futebol no Brasil, em 2014, as tentativas da 
FIFA de interferir nas leis do país com o propósito de melhor atender às 
exigências contratuais dos seus patrocinadores tornaram-se foco de enorme 
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polêmica, evidenciando que essa organização esportiva opta por trabalhar 
para o benefício de seus membros e parceiros comerciais em detrimento dos 
interesses das comunidades do país sede.

Com a participação ou conivência de autoridades e dirigentes esportivos, 
podem-se agregar outros casos, que se tornaram amplamente conhecidos e 
estão associados à realização dos Jogos Olímpicos e da Copa do Mundo de 
Futebol no Brasil: violações aos direitos humanos, falta de transparência, 
superfaturamento em obras e desvio de dinheiro público. 

As situações acima ilustram o problema do comportamento ético de 
autoridades e dirigentes de organizações esportivas e, ao mesmo tempo, 
justificam a necessidade de elaborar um quadro teórico que sirva como ponto 
de referência para uma ética nessas organizações. 

Considerando que as escolhas de um agente moral têm lugar no particular, 
na contingência e na autenticidade histórica das situações, buscamos, nesse 
estudo, desenvolver o conceito de ética organizacional como prática. A ética 
como prática traz-nos, assim, para reflexão, que no mundo das organizações 
esportivas as questões morais não são meramente teóricas; elas surgem na 
prática e merecem um tratamento também prático (CARTER et al., 2007).

Ética nas organizações

A ética nas organizações é um território peculiar, único e não consensual. 
Historicamente, os estudos sobre as questões éticas têm sido objeto de 
discussão sempre que a solidez e a continuidade dos valores quebram-
se, quando as normas que pareciam óbvias são postas em xeque, quando 
os critérios de legitimação e os princípios estabelecidos para diferenciar o 
certo do errado deixam de ser operacionais. Neste contemporâneo, percebe-
se que as correntes éticas quebraram-se ou deixaram de produzir efeito em 
determinados contextos, o que gera um mal estar generalizado. 

Neste campo de tensão, pensar a ética nas organizações é adentrar em um 
território móvel, sem consensos teórico-práticos. Para Costa et al. (2019, p. 
586), “a responsabilidade é usualmente atribuída de maneira individual, ou 
seja, cada pessoa é entendida como um agente moral em sua individualidade”. 
Entretanto, quando se trata de organizações, os autores argumentam que é 
necessário focar em dois aspectos: a cultura corporativa e a autonomia moral 
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do indivíduo dentro da corporação. Assim, não há uma ética organizacional 
apartada das pessoas que nela atuam. Quem tem responsabilidade moral são 
os agentes morais que trabalham nas organizações. Responsabilidade esta 
que se multiplica pela quantidade de instâncias para as quais as pessoas têm 
deveres e pela contradição entre os interesses de umas e de outras. 

Da mesma forma, a organização tem um conjunto de valores que 
fundamenta e orienta suas ações. Nesta perspectiva, uma organização pode 
e deve ser responsável. Na verdade, as exigências de responsabilidade social 
e de comportamento ético por parte das organizações são mais fortes do 
que nunca nos dias de hoje, envolvendo desde as questões ambientais até 
cidadania empresarial e desenvolvimento sustentável. Somente seguir as 
leis, pagar impostos e salários, produzir com qualidade não é mais suficiente; 
as organizações são obrigadas a influenciar ativamente o desenvolvimento 
da sociedade trazendo a responsabilidade social como um comportamento 
inevitável no mundo corporativo. 

É com Max Weber que se intensifica este dilema ético do sujeito dentro 
das organizações. Em A Política como Vocação (1974), Weber explicitou as 
contradições éticas existentes entre o que distingue o sentido de moralidade 
do de responsabilidade pelos nossos atos. O conflito é que coexistiriam 
duas éticas, não na sociedade, mas em um mesmo indivíduo. De um lado 
a ética da convicção, de que se uma ação bem-intencionada resulta em 
algo mau, isso só pode dever-se à estupidez dos homens. É uma ética na 
qual eu sou sempre responsável por minhas intenções; do outro a ética 
da responsabilidade, segundo a qual eu sou responsável não por minhas 
intenções, mas por meus atos, pelas consequências de minhas ações. Há nas 
duas éticas uma permanente tensão, uma vez que, obedecendo à ética da 
convicção, desligo-me do compromisso com os resultados das minhas ações, 
enquanto obedecendo a ética da responsabilidade passo a justificar os meios 
pelos fins. 

Segundo Cherques (2008), são problemas de extrema complexidade que 
lidam com as questões filosóficas mais difíceis suscitadas tanto pela ética 
kantiana do dever quanto pela crítica ao consequencialismo moral anglo-
americano. Ao evidenciar a discrepância entre a norma ética baseada nos 
princípios e a fundada nas consequências, Weber deslocou a questão moral 
da vertente das instituições para a dos indivíduos: o que se dá pessoalmente 
no íntimo de cada indivíduo, no embate entre suas convicções e suas 
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responsabilidades. Quanto mais se abre o descompasso entre as convicções e 
as ações, maior a precariedade ética no contexto social, maior a fuga, a recusa 
ao questionamento ético e, consequentemente, maior desconforto social dos 
indivíduos, que se poderia manifestar tanto pela apatia, pelo conformismo, 
quanto pela revolta, pela crítica sistemática à sociedade em que vivem. 

Qual seria então a resposta ao conflito moral? A solução proposta por Weber 
é a de que o homem “autêntico” terá que combinar as duas éticas (FREUND, 
1970, p. 174). Se e como é possível combinar duas éticas conflitantes, Weber 
não chegou a dizer (CHERQUES, 1997).

Dilemas éticos nas organizações

O sujeito e seus dilemas éticos são uma constante na vida organizacional. 
A célebre questão “o que você faria?” ilustra a rotina, como realmente agem, 
principalmente os gestores, no âmbito da tomada de decisão dentro de uma 
organização. Uma das abordagens a ser considerada nesta tomada de decisão 
do gestor seria a ética normativa. 

A ética normativa, para Clegg, Kornberger e Pitsis (2011, p. 407), busca 
estabelecer os meios e se as práticas de negócios estão certas ou erradas. Está 
relacionada com regras e/ou normas culturais que governam ou deveriam 
governar a conduta organizacional. Isso significa que a administração 
da ética é feita por meio de códigos formalizados de conduta, que devem 
orientar ações e decisões cotidianas. Isto provoca a criação de códigos de 
comportamento como orientadores de um estilo de vida corporativa. Nesse 
sentido, a ética toma a forma de uma lição de casa, na qual o código de 
comportamento recobre as escolhas individuais organizadas a partir do 
significado dos objetivos organizacionais.

Algumas instituições, frente à necessidade de equilibrar necessidades 
organizacionais e necessidades sociais e assim resolverem o dilema ético, 
propuseram códigos de conduta, declaração de valores, documentos de 
autocontrole, contratação de gerência de responsabilidade social e outras 
ações. Com isso, transforma-se o dilema ético em imagem positiva: a 
organização eticamente responsável. Entretanto, a pauta da responsabilidade 
social organizacional é vasta e complexa. E mesmo hoje se configurando, 
muitas vezes, como uma boa prática organizacional, não impediu os 
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escândalos relacionados com questões de ética organizacional, marcando o 
caráter contraditório destes princípios para gerir esta comunidade. 

As ideias de Bauman (2007), para além da ética normativa, ajudam 
a teorizar o corpo da literatura que reconhece a ética como situada e com 
características contextuais, pois a sua proposta é a de uma ética além das 
regras (CLEGG; KORNBERGER; RHODES, 2007; IBARRA-COLADO, 
2006; LOACKEN; MUHR, 2009; KELEMEN; PELTONEN, 2001). Como 
ele assinalou, ser moral significa o conhecimento de que as coisas podem ser 
boas ou más. Mas isso não significa conhecer verdadeiramente quais coisas 
são boas e quais são más. 

Esta posição indica que a ética está ligada a situações de ambiguidade nas 
quais dilemas e problemas serão enfrentados sem o conforto do consenso 
ou da certeza. Trata-se da mesma ideia defendida por Bennington (2000) de 
que a ética inicia quando o caso não corresponde exatamente a uma regra. 
Rossouw e Van Vuuren (2003) sugerem que a neutralidade das regras cria 
uma “ética complacente” que resulta em falta de autonomia, burocratização, 
sentimentos de irresponsabilidade individual e a mentalidade de que aquilo 
“que não é proibido, é permitido”.

A ética organizacional, deste modo, passa a ser pensada como um entre-
lugar dos comportamentos e atitudes individuais e dos sistemas sociais e 
organizacionais. Há a rejeição das abordagens universalistas, pois os processos 
de tomada de decisão começam e organizam-se com teorias e práticas locais. 
A tomada de decisão nasce dentro do contexto de cada organização. Portanto, 
o estudo da ética necessita de um acerto de contas em relação à organização 
em toda a sua complexidade, ambiguidade e perspectivismo. 

Não há julgamentos pré-definidos, mas uma interação dinâmica em tempo 
real com o local, com a cultura específica e com um contexto de negócios 
também específico (DONALDSON, 2003). Pode-se dizer que a ética assume 
uma condição prática, prática esta que ainda não responde se o julgamento 
moral é determinado por condições individuais ou organizacionais. E este 
dilema reflete-se também nas organizações esportivas, ou seja, quais são os 
pressupostos desta ética como prática nas organizações esportivas?
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Ética do Esporte

O esporte, sendo uma atividade humana, possui uma dimensão ética. No 
entanto, cabe destacar o caráter de descontinuidade existente entre os ideais 
colocados por Pierre de Coubertin, que pensou o esporte como uma atividade 
que servia a seus próprios fins e em si mesmo prazeroso, com caráter 
essencialmente moral e livre de interesses, com o esporte como big business.

Bernard Jeu (1972, 1977, 1987) argumenta que podemos pensar a formação 
da ética esportiva a partir da escolha ética que repousa na articulação dialética 
do princípio da lei com o da liberdade. O contrato esportivo materializa-se 
através da adesão voluntária a uma organização autônoma – uma associação 
– promotora de práticas, de regras e de códigos constitutivos de uma cultura. 
Estes elementos, formadores de um saber e de um ethos, desenvolvem-se e 
instituem normas fundadoras de uma moral. No entanto, a institucionalização 
das instituições esportivas nunca está definitivamente estabelecida; seus 
fundamentos são permanentemente revisitados produzindo novos valores.

Nesse sentido, Jeu assinalou a importância da sociabilidade contemporânea 
ligada ao esporte como elemento determinante da ética esportiva. A 
sociabilidade é confrontada com a emergência de novos valores no século 
XX e início do século XXI. De modo abreviado, podemos caracterizar esta 
mudança como a queda das ideologias e a mudança na concepção do Estado 
e sua relação com os cidadãos a partir das concepções neoliberais, com a 
consequente ascensão do mercado como credo regulador. Este é contexto da 
nova sociabilidade. 

Cada vez mais confederações, federações e clubes esportivos organizam-
se a partir dos modelos empresariais. As tradicionais equipes e organizações 
que marcaram a emergência do esporte no século XIX transformam-se 
em equipes e organizações que absorvem os preceitos de uma empresa. 
O objetivo final é a excelência, mas também o lucro. Impõe-se o culto da 
performance (EHRENBERG, 1991). 

No início do século XXI, tornam-se mais claros os efeitos generalizados 
da cultura que une empresas, ciência e técnica. As práticas corporais 
consolidam-se na ligação entre performance, culto da imagem narcísica 
e consumo apartados do substrato moral. A significação cultural das 
práticas são individualizadas e seus valores são da ordem do hedonismo, 
do esteticismo, da performance e da distinção social. A marca coletiva do 
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esporte é o espetáculo e o megaevento. O universo esportivo passa a ser 
regido pela ideologia econômica e transforma-se em um modo genérico de 
troca de serviços. 

Lipovetsky (1999) qualificou a ética que rege este momento histórico como 
pós-moderna. O sistema de valores não é mais organizado pelos princípios 
morais, mas por uma racionalidade constituída pelas condições de trocas. 
Há um deslocamento da ética esportiva da ordem imaterial (valores) para o 
substrato material (serviços). O seu programa é o mesmo da sociabilidade de 
consumo: seduzir, consumir, satisfazer, fidelizar com o menor custo possível. 

A concepção utilitária e econômica transforma o status dos participantes e 
torna clara a espetacularização do esporte, construído a partir da performance 
e de uma nova biogenética estética dos corpos em um contexto transnacional. 
O desafio de pensar a ética do esporte é o da hibridização entre a ética 
tradicional e a pós-moderna como contexto de ação do sujeito. E novamente 
centra-se no agente moral o dilema de como se comportar, o que deverá ou 
não fazer, o que está contextualizadamente certo ou errado. 

Ética nas organizações esportivas

No mundo que Bauman (2007) intitula “modernidade líquida” não há mais 
setas que indiquem os caminhos que devemos seguir e mesmo o sentido de 
passado, presente e futuro embaralharam-se, não nos permitindo mais uma 
localização espaço-temporal tão bem delimitada como era antes. Sem um 
“para sempre” no casamento, na carreira, nas relações, não é de se estranhar 
que os preceitos éticos e os valores sociais que antes estavam estabelecidos 
de forma tão clara a ponto de serem valores universais inquestionáveis 
também tenham se perdido em meio à dissolução, ao caos e ao pandemônio 
que é hoje o mundo contemporâneo. E isto não é diferente no esporte, mais 
precisamente nas organizações esportivas que buscam incessantemente 
cobrir este resíduo ético, seja junto às organizações, seja junto ao agente 
moral ali instalado. Também o sistema esportivo convive atualmente com 
diferentes interesses que respondem a diferentes preceitos éticos. Citaremos 
como exemplo os stakeholders.

Os stakeholders são pessoas, grupos e instituições dentro e fora da 
organização que afetam e são afetados pelas suas ações e decisões. Por um 
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lado, possibilitam que a organização agregue valores, mas, por outro, exigem 
seus direitos para tanto (HEINEMANN, 2006). Entre os stakeholders de 
organizações esportivas, encontram-se os patrocinadores oficiais.

No Brasil, quando dos preparativos para a Copa do Mundo FIFA 2014, 
o Congresso Nacional, após inúmeras discussões, aprovou a Lei Geral da 
Copa, que dispôs sobre as medidas relativas à Copa das Confederações 
FIFA 2013, à Copa do Mundo FIFA 2014 e aos eventos relacionados, que 
seriam realizados no Brasil. O texto da Lei suprimiu o artigo do Estatuto do 
Torcedor que vedava a venda e o consumo de bebidas alcoólicas nos estádios 
brasileiros.

Uma das polêmicas criada com relação a esta lei refere-se ao seguinte: 
apesar da venda e consumo de bebidas alcoólicas ser proibida nos estádios 
de futebol do país, a FIFA colocou como condição ao Brasil suspender essa 
lei durante a Copa do Mundo de 2014. O motivo para tal iniciativa e pressão 
sobre o governo vinha ao encontro de apoiar e manter os interesses de um 
de seus stakeholders, ou seja, a aprovação da venda e consumo da bebida 
nos estádios da Copa do Mundo era uma questão fundamental para a FIFA 
que tinha, e ainda tem, entre os patrocinadores das suas competições, uma 
indústria de cerveja. Abre-se uma questão ética no momento em que não 
somente a lei local é atingida, mas também a falta de preocupação com as 
questões estruturais, sociais e econômicas vigentes no país. 

Cabe às organizações esportivas envolvidas em tais situações resolverem 
estes dilemas éticos e atenderem de maneira justa os diferentes interesses 
em jogo. Cabe destacar que a legislação que vedava a venda e consumo de 
bebidas alcoólicas nos estádios brasileiros emergiu como uma das medidas 
necessárias para combater a violência entre torcedores de futebol, em grande 
parte associada a esse consumo. Nesse sentido, a insistência da FIFA para 
que o governo brasileiro liberasse a bebida alcóolica nos estádios indica 
que, para essa organização esportiva, os interesses comerciais da empresa 
cervejeira estavam acima dos interesses de segurança e bem-estar das pessoas 
nos estádios.

Para além disto, visualiza-se a pressão dos patrocinadores que ocupam 
o corpus do esporte para além do próprio esporte. A gestão deste corpus 
desviou o foco do principal (a competição esportiva, o prazer pelo esporte, o 
fair play) para a gestão dos lucros, a utilização do esporte como fim altamente 
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lucrativo. A multiplicação destes casos está relacionada com a transformação 
do esporte em big businesses fazendo do processo de competição uma 
produção de comoditização.

Comentários Finais

Sugerimos a necessidade de compreender a ética como uma prática que 
constitui a realidade, incluindo a realidade ética (KELEMAN; PELTONEN, 
2001). Seguindo Foucault (1985), um sujeito pode constituir-se através do que 
ele denominou “práticas de si”, mesmo que tais práticas sejam impostas a ele 
por sua cultura, sua sociedade, o corpus social. Reforça-se, assim, a condição 
de constituição do agente moral frente às práticas que ele desenvolve, o que 
ele faz na organização a partir das forças que o produzem como agente moral. 
O fazer ético oportuniza o debate, a discussão plurivocal, o intercâmbio, o 
diálogo. O resultado não nos traz uma unanimidade em relação à ética, mas 
um processo contínuo de adequação das organizações esportivas em relação 
a novas situações e contextos em que se encontram.

A responsabilidade ética pode ser vista como uma questão de escolha e 
reflexão entre alternativas indecidíveis: como o agente moral experimenta 
a escolha ética frente a dilemas e paradoxos que envolvem os indivíduos, a 
organização, os imperativos sociais e ambientais, o público externo.

Em vez de procurar “quem é ético”, essa abordagem incidirá sobre a 
questão de como é o trabalho das organizações esportivas com relação à ética. 
Pressupõe-se que existem vários elementos envolvidos que transcendem 
sujeitos individuais, centrando-se na complexa rede heterogênea que forma 
as organizações esportivas: discursos, agentes, apoio técnico, infraestrutura, 
stakeholders e assim por diante. Neste caso, a construção de uma matriz de 
preceitos e diretrizes éticas faz-se importante.

Nesta matriz, pode-se pensar nos processos éticos que as organizações 
esportivas trazem no seu planejamento e no seu cotidiano. Dentre estes 
processos inclui-se a questão de responsabilidade social, de accountability, 
de governança corporativa e de desenvolvimento sustentável. Assim, 
é necessário que as organizações esportivas incorporem conceitos da 
ética, não se atendo simplesmente aos aspectos da legalidade jurídica que 
reconhecidamente opera com falhas. O desafio é construir, a partir desses 
elementos, um ethos de governança que suporte, incentive e traga à vida um 
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comportamento ético permanente. 
Esta instrumentalização para prática de valores éticos propicia um 

processo de subjetivação dos sujeitos que trabalham nas organizações 
esportivas voltado para a ética. Por um lado, os saberes que ali se concentram 
produzem-se em uma organização que muito além de seu discurso promove 
na prática de sua gestão ações que incorporam valores éticos. Exemplifica-se 
através das relações que estas organizações mantêm com seus stakeholders, 
ou seja, negociar, contratar, apoiar, fazer parceria com outras organizações e 
sujeitos que estejam eticamente alinhados. O mesmo com relação ao poder e 
suas abordagens, um poder participativo, envolto de decisões de colegiados, 
conselhos e órgãos representativos e deliberativos tanto de gestão quanto de 
controle. 

O conceito de ética como prática não pode oferecer uma fórmula mágica 
na qual existe uma dicotomia que divide o mundo entre os bons e os maus. 
As questões são bem mais complicadas. A abordagem recomendada procura 
encorajar direções inovadoras, permitindo que membros de organizações 
esportivas possam compreender e gerir melhor os impasses hoje enfrentados 
por aqueles que dirigem o esporte.
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11. A VISÃO DO ATLETA OLÍMPICO COMO MODELO 
E A COMISSÃO DE ATLETAS DO COMITÊ OLÍMPICO 

INTERNACIONAL1

Stephan Wassong2

Introdução

As associações de atletas não são uma invenção do esporte moderno, 
que começou, durante o século XIX, a cunhar sua estrutura profissional 
com o impacto da industrialização na Inglaterra. Existem evidências do 
estabelecimento de associações de atletas de caráter local já no século IV 
a.C., na Grécia Antiga. Em meados do século I a.C., os atletas começaram a 
organizar suas representações em associações profissionais, que extrapolavam 
suas localidades e abrangiam o mundo grego. Para tornar-se membro de 
tais associações era preciso demonstrar excelente capacidade atlética e, de 
igual importância, bons traços de caráter. Grande parte da compreensão que 
hoje temos dessas primeiras associações vem das inscrições encontradas 
no sítio arqueológico de Olímpia, onde aconteciam os Jogos Olímpicos na 
Antiguidade, sendo de maior significância a escavação do prédio que abrigava 
as associações de atletas localizadas fora da Altis3 ao sul do Leonidaion4 
(SINN, 2004).

As associações de atletas que operavam no mundo grego antigo eram 
organizadas profissionalmente com três altos sacerdotes, que corresponderiam 
nos dias de hoje aos seus presidentes. Os sacerdotes eram apoiados por 
um representante oficial do respectivo festival esportivo (Xystarch), dois 

1 A versão original em inglês deste texto foi apresentada na Sessão da Academia 
Olímpica Internacional, na Grécia, em 2018.
2 Professor do Instituto de História do Esporte e do Centro de Estudos Olímpicos da 
Universidade Alemã de Esportes de Colônia, Alemanha.
3 Altis: nome do antigo santuário religioso de Olímpia, na Grécia.
4 Leonidaion: local de hospedagem dos atletas que participavam dos Jogos Olímpicos 
na Grécia Antiga.  
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assistentes (archons), um tesoureiro e o secretário geral da respectiva 
associação local de atletas. Todos tinham que ser ex-atletas de destaque, o 
que era, acima de tudo, verdade para os três sumos sacerdotes que muitas 
vezes eram periodonikes.5 

A principal responsabilidade da associação era fornecer aos atletas 
vencedores documentos oficiais sobre suas vitórias nos festivais pan-
helênicos e nos festivais locais. Os atletas podiam usar esses documentos, que 
tinham que ser assinados por todos os membros da diretoria da associação, 
para solicitar dinheiro e privilégios sociais às suas cidades de origem, por 
suas vitoriosas realizações atléticas (DECKER, 2012).

Estes breves comentários iniciais servem para evidenciar o importante 
papel dos atletas e de suas associações, na antiguidade. Se mudarmos o 
foco dos tempos antigos para os modernos e, mais precisamente, das antigas 
associações de atletas para a Comissão de Atletas do Comitê Olímpico 
Internacional (COI), veremos que os atletas e suas representações ganham 
cada vez mais força na organização e na gestão do esporte. 

Em 1982, pela primeira vez, o perfil e os objetivos da Comissão de Atletas 
do COI foram tratados na Academia Olímpica Internacional (AOI), em 
discurso proferido pelo medalhista olímpico de esgrima, Thomas Bach6, atual 
presidente do COI. A Comissão, ainda recente, havia sido fundada na reunião 
do Conselho Executivo do COI, em Sarajevo, em dezembro de 1981.7 

Desde o discurso de Bach, em 1982, a Comissão de Atletas tem sido tema 
frequente das falas de representantes oficiais, palestrantes e participantes 
das sessões da AOI, assim como de encontros promovidos pelo COI e por 
outras organizações esportivas e acadêmicas. Sendo fiel a esta tradição, o 
presente estudo propõe-se a analisar como a Comissão de Atletas do COI 
vem contribuindo para o desenvolvimento da visão do atleta olímpico como 
modelo.8

5 Periodonike: título honorário concedido aos atletas que venciam os quatro festivais 
pan-helênicos dentro de um ciclo. 
6 Bach, Thomas. The participation of athletes in the XIth Olympic Congress. In: International 
Olympic Academy. Report of the 22nd Session, 11-25 July 1982. Lausanne, 1985, p. 184-189.
7 Minutes of the IOC Executive Board, 2-4 December 1981, p. 45-46. 
8 A expressão empregada no texto original em inglês é “role model”, traduzida aqui 
por “modelo”.
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Fundação e Principais Pontos de Mudança Institucionais da 
Comissão de Atletas do COI: Uma Breve Visão9

Em 1973, a tradição de organizar Congressos Olímpicos foi revivida 
em Varna, na Bulgária. Sob o lema Esporte para um mundo de paz, o X 
Congresso Olímpico foi restabelecido após uma parada de 43 anos. O último 
congresso havia ocorrido em Berlim, em 1930. Entretanto, mesmo antes de 
Berlim, os Congressos Olímpicos tinham acontecido de maneira irregular: 
1894, em Paris (conhecido como o congresso fundador dos Jogos Olímpicos 
Modernos); 1897, em Le Havre; 1905, em Bruxelas; 1906, em Paris; 1913, 
em Lausanne; 1914, em Paris; 1921, em Lausanne; e 1925, em Paris. A 
decisão de reviver e reinventar o Congresso Olímpico havia sido tomada 
em 1968 na sessão do COI na Cidade do México. O objetivo principal desta 
reinvenção foi de utilizar o Congresso Olímpico como uma plataforma de 
comunicação para fortalecer os processos de comunicação entre o COI, os 
Comitês Olímpicos Nacionais (CONs) e as Federações Internacionais (FIs) 
(MÜLLER, 1994).

O Congresso Olímpico em Varna representou um marco no papel 
organizacional dos atletas olímpicos, pois, pela primeira vez, eles foram 
convidados a participar. A iniciativa partiu da Comissão Tripartite do COI, 
que na época era composta por três vice-presidentes do COI, três membros 
dos CONs, três membros das FIs e o Comitê Organizador Búlgaro do 
Congresso Olímpico.10 No total, 11 atletas foram convidados. Com a exceção 
de dois, todos os demais eram medalhistas de ouro dos Jogos Olímpicos de 
Munique, em 1972. 

Bem recebida pelo então presidente do COI, Lorde Killanin, a lista de 
atletas convidados incluía: Ulrike Meyfarth, da República Federal da 
Alemanha (ouro em salto em altura), Aleksandr Medved, da União Soviética 
(ouro na luta, categoria superpesado), Rudolf Kárpáti, da Hungria (seis 
medalhas de ouro na esgrima nos Jogos Olímpicos de Londres, em 1948; 
Helsinque, em 1952; e Roma, em 1960), Lasse Virén, da Finlândia (ouro 

9 Esta parte do texto está baseada no artigo publicado pelo próprio autor no número especial 
do The International Journal of the History of Sport, intitulado Sport Development and 
Olympic Studies, em 2018. 
10 Minutes of the IOC’s Tripartite Commission for the preparation of the Olympic Congress, 
28th August, Munich 1972, Annex 3, 11. 
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nos 5000 m, atletismo), Sandra Lynn Neilson, atleta de natação dos Estados 
Unidos (três medalhas de ouro nos 100 m estilo livre, nos 4x100 m estilo livre 
e nos 4x100 m combinado), Teófilo Stevenson, boxeador cubano (ouro na 
categoria superpesado), Serge Maury, da França (ouro na vela, classe Finn), 
Jósef Zapedzki, da Polônia (ouro na pistola olímpica), Wolfgang Nordwig, 
da República Democrática Alemã (ouro no salto com vara), Mary Peters, 
da Grã-Bretanha (ouro no pentatlo moderno) e Degaga Wolde, da Etiópia 
(medalhista de bronze na maratona) (KLUGE, 2000, 1998).

Embora convidar atletas para Varna fosse considerado um passo 
revolucionário na época, eles receberam apenas o status de observadores. 
Assim, não lhes foi permitido discursar ou contribuir para as discussões 
sobre o futuro do Movimento Olímpico. Apenas alguns delegados criticaram 
a passividade imposta aos atletas. Richard Pound, então Secretário Geral 
do Comitê Olímpico Canadense, declarou que ignorar as perspectivas dos 
atletas seria passar por cima do próprio processo de reforma do Movimento 
Olímpico.11 Entretanto, foi acima de tudo Raoul Mollet, Presidente do Comitê 
Olímpico Belga, que sublinhou a importância de aumentar a representação 
dos atletas no COI:

O (Comitê Olímpico da Bélgica) recomenda que o COI estude a criação de 
um ‘Comitê de Atletas’ com um papel consultivo. Esse comitê, entre outras 
coisas, seria responsável por um levantamento, imediatamente após os Jogos 
Olímpicos, sobre as reações de seus colegas.12

Killanin reagiu à proposta de Mollet de forma diplomática, mas passiva, 
nas observações finais de seu discurso no encerramento do congresso. 
Segundo o Presidente do COI, a responsabilidade deveria recair sobre os 
CONs e IFs para fortalecer o diálogo com os atletas. A representação de 
atletas dentro do COI ou o estabelecimento de pelo menos uma comissão 
foi considerada, provavelmente, uma reforma muito desafiadora na época, 
levando-se em conta, especialmente, que não existia algo comparável em 
outro lugar e que não havia experiência anterior em trabalhar com atletas em 
tal capacidade.

11 IOC. 10th Olympic Congress. The Olympic Movement and its Future. Sport for a World of 
Peace. Varna, 1973, p. 91-2.
12 Ibidem, p.125.
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O COI decidiu mudar essa política de passividade no XI Congresso 
Olímpico realizado em Baden-Baden, Alemanha, em 1981. Sob o título de 
Unidos por e pelo Esporte e com forte apoio de Juan Antonio Samaranch, 
que havia sido eleito presidente do COI em junho de 1980, 30 atletas foram 
convidados para o Congresso. Ao contrário de Varna, a escolha dos atletas 
participantes não foi realizada apenas pelo COI, sendo o resultado de uma 
colaboração com a Comissão Tripartite. Os critérios de seleção incluíram, 
entre outros, faixa etária entre 18 e 30 anos, equilíbrio razoável de atletas 
femininos e masculinos e representação de atletas da ampla maioria dos 
esportes olímpicos.13

Como no Congresso de Varna, em 1973, os atletas convidados detinham 
o status de observadores. Entretanto, ao contrário de Varna, seis atletas 
receberam o direito de discursar no Congresso em Baden-Baden. Um ponto 
interessante a esse respeito, que deve ser enfatizado, foi o processo de 
escolha dos atletas que fariam uso da palavra. Os atletas convidados foram 
solicitados a nomear quem deveria receber o direito de falar. Sobre isso, 
Bach fez uma referência específica em discurso proferido na IOA, em 1982, 
reforçando a importância destas falas para o desenvolvimento da Comissão 
de Atletas. 

Bach listou os atletas escolhidos e suas contribuições para os diferentes 
tópicos do congresso: Ivar Formo (Noruega), Svetla Otzetova (Bulgária) e 
Thomas Bach (República Federal da Alemanha) abordaram o tema O futuro 
dos Jogos Olímpicos. Kipchoge Keino (Quênia) e Vladislav Tretyak (União 
Soviética) representaram os atletas na sessão sobre O Movimento Olímpico 
em Perspectiva. Por fim, Sebastian Coe (Grã-Bretanha) foi selecionado para 
apresentar a declaração dos atletas no encerramento do congresso.14 Com 
referência à ideia de implementar uma Comissão de Atletas, Coe disse o 
seguinte:

Sugerimos fortemente que este grupo de atletas seja considerado como o corpo 
consultivo para nos ajudar a alcançar a maneira pela qual os atletas podem 
participar nos processos de tomada de decisão do nosso movimento. Para 
conseguir isso, pedimos seu apoio na organização de uma reunião do grupo no 
próximo ano, para que possamos continuar nosso trabalho.15

13 IOC. 11th Olympic Congress in Baden-Baden 1981. v. 1. Lausanne 1982, 20-21.
14 Thomas Bach, op. cit., p. 185.
15 IOC: 11th Olympic Congress in Baden-Baden 1981. v. 3. Lausanne 1982, p.103.
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Ao comunicar o desejo do grupo de atletas, as palavras de Coe ressoaram 
claramente com as de Samaranch, que expressou seu desejo de ajudar o 
empreendimento dos atletas. Ele explicitamente garantiu que o COI sentia-se 
responsável por apoiar os atletas a organizarem-se para seguir as discussões 
entre eles e o Mundo Olímpico, iniciadas em Baden-Baden.16

Os preparativos para estabelecer a Comissão de Atletas começaram logo 
depois de Baden-Baden e não demorou muito para que se realizassem. 
Especificamente, foi na reunião da Diretoria Executiva em Sarajevo, em 
1981, que a Comissão de Atletas foi oficialmente criada. Os primeiros 
membros da Comissão de Atletas do COI foram Tomas Bach, Sebastian Coe, 
Ivar Formo, Kipchoge Keino, Svatla Otzetova, Vladislav Treytak e Peter 
Tallberg, membro do COI, como presidente.17

Samaranch, embora tivesse adotado uma postura mais pró-ativa do que 
Killanin, não era menos cauteloso. Ele prometeu apoio para estabelecer 
uma Comissão de Atletas no COI com base em sua confiança nos atletas 
e no controle institucional que o COI exerceria sobre suas futuras ações: 
a representação de atletas no COI era guiada pelo presidente e, portanto, 
menos tangível em sua esfera de influência. Como em todas as Comissões 
do COI, tais como a Comissão Médica, a Financeira, a de Elegibilidade e 
a da Solidariedade Olímpica, os membros da Comissão de Atletas foram 
nomeados pelo Presidente do COI, sendo-lhes permitido apenas um papel 
consultivo.18 Com exceção do presidente, que foi nomeado pelo Presidente 
do COI, nenhum dos membros da Comissão de Atletas tornou-se membro 
do COI.

16 Ibidem, p. 107.
17 Minutes of the IOC Executive Board, 2-4 December 1981, p. 45-46. Os membros 
fundadores da Comissão de Atletas do COI, com suas respectivas medalhas conquistadas nos 
Jogos Olímpicos foram: Sebastian Coe, Moscou, 1980 (prata nos 800 m e ouro nos 1500 m, 
atletismo) e Los Angeles, 1984 (prata nos 800 m e ouro nos 1500 m, atletismo); Kipchoge 
Keino, México, 1968 (prata nos 5000 m e ouro nos 1500 m, atletismo) e Munique, 1972 
(prata nos 1500 m e ouro nos 3000 m com obstáculos, atletismo); Svetla Otzetova, Montreal, 
1976 (ouro no double skiff, remo); Thomas Bach, Montreal, 1976 (ouro no florete por equipe, 
esgrima); Vladislav Treytak, Saporo, 1972 (ouro no hóquei no gelo), Innsbruck, 1976 (ouro 
no hóquei no gelo), Lake Placid, 1980 (prata no hóquei no gelo) e Saraievo, 1984 (ouro no 
hóquei no gelo); Ivar Formo, Saporo, 1972 (bronze 15 km e prata revezamento 4x10 km, 
esqui) e Innsbruck, 1976 (outo 50 km e prata revezamento 4x10 km, esqui). 
18 O impacto desse papel consultivo é um campo interessante de pesquisa, cujos resultados 
podem ressaltar o perfil da Comissão de Atletas.
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O próximo marco no desenvolvimento da Comissão de Atletas pode 
ser atribuído à criação da Comissão de Reforma 2000 do COI. Devem-se 
mencionar especificamente as mudanças ocorridas no processo de tomada 
de decisão sobre a composição da Comissão de Atletas como resultado do 
trabalho e das recomendações da Comissão de Reforma. Os atletas podiam 
agora eleger, entre seus pares, 12 representantes para a Comissão de Atletas; 
o Presidente do COI pode nomear de três até 11 atletas; e 15 do máximo 
de 23 membros são nomeados membros do COI; entre eles, 12 dos atletas 
eleitos e 3 dos atletas nomeados. O presidente da Comissão de Atletas é um 
dos membros da própria Comissão, mas é nomeado pelo presidente do COI; 
e é membro do Conselho Executivo do COI (KOSS; PEEL; ORLANDO, 
2012).

Desde a sua implementação em 1981, a Comissão de Atletas tem lidado 
com uma ampla variedade de tarefas. Como campos de atividades de elevada 
importância, pode-se nomear os seguintes:

• Fortalecer e expandir a representação intra e interinstitucional dos 
atletas;

• Apoiar os atletas em suas carreiras esportivas e profissionais.

Em ambos os campos, a Comissão de Atletas abordou, explicita ou 
implicitamente, o tema do atleta olímpico como um modelo. Isso teria sido 
apreciado por Pierre de Coubertin, que defendia a ideia de que os atletas 
olímpicos deveriam servir como modelos para estimular as pessoas a praticar 
esportes nos momentos de lazer (WASSONG, 2016). Surge aqui a questão 
de como a Comissão de Atletas vem tentando proteger, ao longo das décadas 
de sua existência, a visão de Coubertin do atleta olímpico como modelo, em 
um mundo do esporte moderno e em constante mudança. Isso será explicado 
com dois exemplos nas partes seguintes.

Questionando o atleta amador como um modelo

Até a década de 1980, a elegibilidade dos atletas para competir nos 
Jogos Olímpicos era baseada no estatuto do amadorismo (LLEWELLYN; 
GLEAVES, 2016). Apenas os atletas livres de qualquer influência comercial, 
que não dependiam de uma medalha para ganhar sua vida diária, eram 
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vistos como atletas justos e íntegros. Eles eram considerados os modelos 
que representavam os valores de fair play, honestidade, respeito e lealdade. 
O profissional, afirmava-se, não atendia a essas expectativas honrosas. O 
esporte profissional era visto como contaminado pela corrupção e exagero, a 
fim de garantir a vitória, mesmo que a todo custo. 

Esse entendimento foi claramente cunhado por Coubertin e protegido 
por seus sucessores até que Samaranch assumiu a presidência do COI, em 
1980. Para Avery Brundage, Presidente do COI no período de 1952 a 1972, 
a sentença de morte chegaria para o Movimento Olímpico se as portas 
fossem abertas ao profissionalismo. Já em 1894, Coubertin desaprovou o 
profissionalismo afirmando:

O esporte só pode produzir bons efeitos morais, manter de fato a sua existência, 
quando se baseia no desinteresse, lealdade e sentimento cavalheiresco 
(COUBERTIN, 1894, p. 699).

A aderência do COI às antiquadas regras amadoras estava, no entanto, 
completamente fora de sintonia com a realidade dos tempos em mudança. 
O mundo do esporte moderno, com as crescentes influências comerciais e 
políticas, exigiu uma compreensão revisada da situação dos atletas, já que, 
em alguns aspectos, era quase impossível para eles combinarem a prática 
de esporte em alto nível com treinamento educacional ou profissional. 
No entanto, como o COI não respondeu a isso, a consequência foi o 
desenvolvimento de um profissionalismo disfarçado. 

Para serem elegíveis a participação nos Jogos Olímpicos, os atletas 
profissionais passaram a camuflar-se como amadores universitários, recendo 
bolsas de universidades, como era o caso, por exemplo, de atletas norte-
americanos, ou como amadores estatais (por exemplo: soldados e policiais) 
mantidos pelo governo, como na União Soviética e outros países do antigo 
bloco socialista. Pagamentos ocultos feitos aos atletas tornaram-se um segredo 
aberto. Glader (1978, p. 158) comenta essa situação, que se desenvolveu 
rapidamente desde a década de 1960, com a seguinte declaração:

Muitos achavam que as regras eram tão rígidas, restritivas e aristocráticas que, 
na realidade, eram poucos os amadores que participaram dos Jogos Olímpicos 
durante esse período.
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O atleta amador, que deveria ser um modelo para a honrosa excelência 
atlética, foi tentado a tornar-se um trapaceiro por regras amadoras 
desatualizadas. Na verdade, o atleta profissional, que era a pessoa íntegra, 
foi excluído dos Jogos Olímpicos devido ao estatuto amador em vigência na 
época (BERTLING; WASSONG, 2016).

No XI Congresso Olímpico em Baden-Baden, a questão do amadorismo foi 
abordada. Entre os atletas que receberam o direito de falar, foram, sobretudo, 
Bach e Coe que falaram a favor de uma liberalização pragmática das regras 
de elegibilidade (MÜLLER, 1994). Essa posição também foi enfatizada 
durante a fundação da Comissão de Atletas do COI. Isso ocorreu porque seus 
membros perceberam a questão como relevante e recomendaram ao Comitê 
Executivo do COI um código de elegibilidade que correspondesse à situação 
dos atletas em um mundo do esporte que se encontra em constante mudança 
(PALÁCIOS; MONT-ROIG; SURROCA, 2016). Eventualmente, isso 
resultou na quase completa abertura dos Jogos Olímpicos para profissionais. 
A partir dos Jogos Olímpicos de Inverno e de Verão de 1984, em Sarajevo 
e Los Angeles, respectivamente, as políticas de elegibilidade foram cada 
vez mais liberalizadas e finalmente abandonadas. Os Jogos Olímpicos de 
Seul, em 1988, foram os primeiros Jogos “abertos” na História Olímpica 
(BERTLING; WASSONG, 2016).

As discussões e recomendações da Comissão de Atletas contribuíram de 
maneira substancial para o desenvolvimento da visão atual do atleta olímpico 
como modelo. A partir de então, o profissional que não recorria ao truque 
da camuflagem para participar dos Jogos Olímpicos era o atleta honesto e 
justo e, portanto, aceito quando assumia a responsabilidade como modelo. 
Este perfil de atleta desfrutou de uma expansão adicional desde 2000 para 
o qual a Comissão de Atletas foi mais uma vez instrumental. O Movimento 
Olímpico, olhando para o futuro, cunhou um modelo de atleta ligado ao 
conceito de atleta com dupla carreira. 

Iniciativas da Comissão de Atletas do COI para promover o 
conceito de dupla carreira

É preciso admitir que os programas de dupla carreira no esporte não 
constituem uma ideia original do COI. Vários órgãos nacionais do esporte, 
como o Comitê Olímpico dos Estados Unidos e a Associação Alemã de 
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Esporte Olímpico, haviam implementado programas de carreira de atletas 
antes das iniciativas do COI (STAMBULOVA; RYBA, 2013). No entanto, 
como órgão mundial do esporte, o COI queria expandir esse conceito e 
sentiu que tinha a responsabilidade de introduzir um programa educacional 
internacional acessível a todos os atletas.

A ideia que fundamenta o conceito educacional do COI é preparar o 
caminho para os atletas terem uma carreira depois do esporte. Com isso, 
o atleta deve ser orientado para não seguir um foco unilateral no sucesso 
esportivo. Tal iniciativa é importante, pois é preciso refletir criticamente 
sobre as alternativas se o sucesso atlético for curto, o que pode acontecer 
devido a várias razões, incluindo lesões, bloqueios psicológicos ou mesmo 
como consequência de situações inesperadas na competição. Além disso, 
a busca por uma carreira dupla é essencial para que a maioria dos atletas 
sobreviva financeiramente após o esporte de alto nível.

Em vista disso, a posição do COI é de que o atleta que gerencia uma 
transição suave da carreira à pós-carreira atlética deve ser valorizado 
como um modelo. Sem dúvida, não é fácil para um atleta combinar, com 
sucesso, treinamento intensivo e calendários de competição com treinamento 
educacional/vocacional. Isto não passou despercebido pelo COI, onde 
numerosas iniciativas foram levadas a efeito ou fortemente apoiadas pela 
sua Comissão de Atletas. 

Ao longo de todas essas atividades, a importância de iniciar e seguir 
uma carreira dupla foi muito enfatizada. Pode-se referir, entre outras, às 
várias edições dos Fóruns Internacionais de Atletas (International Athletes’ 
Foruns)19 e ao Programa Atleta Modelo (Athlete Role Model Programme).20 
Ambas as iniciativas são plataformas de diálogo úteis nas quais o conceito 
de uma carreira dupla, com seus objetivos e desafios, é discutido. O suporte 
prático é fornecido aos atletas pelo Programa de Carreira dos Atletas 
(Athletes’ Career Programme – ACP), que foi lançado em 2005 e continuou 
a desenvolver sua reputação global desde então.21

19 Ver: https://www. olympic. org/ news/ athletes- break- new- ground-at-ioc- international-
athletes- forum, Acesso: 11 Maio 2018.
20 Ver: https://www.olympic.org/news/role-models-whose-commitment-goes-beyond-their-
careers, Acesso: 11 Maio 2018.
21 Ver: https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/IOC/What-
We-Do/Protecting-Clean-Athletes/Athletes-Space/Athlete-Career-Programme/EN-ACP-
IOC-Athlete-Career-Programme-ACP.pdf#_ga=2.40534946.1429505279.1526029654-
1925155058.1524209209 Acesso: 11 Maio 2018.

https://www.olympic.org/news/athletes-break-new-ground-at-ioc-international-athletes-forum
https://www.olympic.org/news/athletes-break-new-ground-at-ioc-international-athletes-forum
https://www.olympic.org/news/role-models-whose-commitment-goes-beyond-their-careers
https://www.olympic.org/news/role-models-whose-commitment-goes-beyond-their-careers
https://stillmed.olympic.org/media/Document Library/OlympicOrg/IOC/What-We-Do/Protecting-Clean-Athletes/Athletes-Space/Athlete-Career-Programme/EN-ACP-IOC-Athlete-Career-Programme-ACP.pdf#_ga=2.40534946.1429505279.1526029654-1925155058.1524209209
https://stillmed.olympic.org/media/Document Library/OlympicOrg/IOC/What-We-Do/Protecting-Clean-Athletes/Athletes-Space/Athlete-Career-Programme/EN-ACP-IOC-Athlete-Career-Programme-ACP.pdf#_ga=2.40534946.1429505279.1526029654-1925155058.1524209209
https://stillmed.olympic.org/media/Document Library/OlympicOrg/IOC/What-We-Do/Protecting-Clean-Athletes/Athletes-Space/Athlete-Career-Programme/EN-ACP-IOC-Athlete-Career-Programme-ACP.pdf#_ga=2.40534946.1429505279.1526029654-1925155058.1524209209
https://stillmed.olympic.org/media/Document Library/OlympicOrg/IOC/What-We-Do/Protecting-Clean-Athletes/Athletes-Space/Athlete-Career-Programme/EN-ACP-IOC-Athlete-Career-Programme-ACP.pdf#_ga=2.40534946.1429505279.1526029654-1925155058.1524209209
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É vital que os membros da Comissão de Atletas do COI promovam 
essas iniciativas e contribuam para o seu desenvolvimento futuro. Isto é 
particularmente verdadeiro para o ACP, que é realizado em colaboração com 
o Grupo Adecco. A Comissão de Atletas não tem capacidade para executar 
este programa, mas seus membros podem fornecer informações valiosas 
para desenvolvê-lo da maneira mais desejável. 

Uma maneira pela qual eles podem fazer uma contribuição valiosa a esse 
respeito é fornecer conhecimento baseado em evidências a partir de suas 
próprias experiências como atletas. Este é um exemplo de implementação de 
conhecimento prático para influenciar a governança, que muitas vezes é mais 
valioso do que colocar ênfase em modelos e propostas teóricas. É claro que 
se deve valorizar as contribuições teóricas, mas apenas quando combinadas 
com as experiências dos atletas, sobretudo àquelas vividas pelos membros 
da Comissão.

Conclusão

O conceito do atleta olímpico como modelo é um elemento tradicional 
do Olimpismo. Esta filosofia, concebida por Pierre de Coubertin, tem se 
alterado e adaptado às constantes mudanças no mundo do esporte. Esta 
característica do Olimpismo é essencial, pois somente assim ele pode ser 
percebido como eficaz, e não meramente uma vitrine política para o público. 
Desde a sua implementação, a Comissão de Atletas tem sido fundamental na 
modernização do conceito do atleta olímpico como modelo.

Em conclusão, pode-se dizer que a Comissão de Atletas do COI é um 
campo interessante de pesquisa que merece mais atenção. Até o momento, 
existem escassos estudos sobre as atividades realizadas pela Comissão de 
Atletas antes de 2000. Realizar um exame aprofundado deste período, que 
abrange os anos de 1981 a 2000, pode ser de grande importância para o 
entendimento da governança e do papel dos atletas. Tal investigação poderia 
revelar-se muito esclarecedora à medida que estamos ainda aprendendo 
sobre o status da Comissão de Atletas e seu impacto nos processos de tomada 
de decisão no COI.
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12. A PERENIDADE DO AGÔN NO ESPORTE:                      
UMA ANÁLISE A PARTIR DA MITOLOGIA

Alberto Oliveira Monteiro1, Rui Proença Garcia2                                   
e Leonardo Palma Monteiro3

Introdução

O movimento e a ação são características essenciais do esporte. O 
movimento é uma propriedade de todos os seres, de tudo que existe. 
O universo como um todo é a prova deste intenso dinamismo. Mesmo 
corpos aparentemente inertes, quando vistos em detalhe, apresentam uma 
extraordinária movimentação. O movimento pode ser ou não intencional; 
depender ou não de uma deliberação humana. Já a ação é sempre intencional 
e encontra-se subordinada à inteligência, à vontade e ao desejo. No sentido 
que aqui lhe atribuímos, a ação é uma característica essencialmente humana. 
Ninguém vive, no sentido pleno, sem agir (TILAK, s/d).

Não é à toa que na língua portuguesa a palavra ação aparece ligada a 
tantas outras: superação, educação, formação, determinação. É a ação 
que dá sentido e significado à realização de alguma coisa. Encontramos no 
Evangelho Segundo São João a expressão “No princípio era o Verbo”.4 Ora, 
o verbo é uma palavra que indica uma ação, que faz acontecer, o que lhe 
confere uma importância primordial na vida humana.

Entretanto, nunca sabemos antecipadamente se os resultados de nossas 
ações serão bons, se atingirão os fins desejados, se nos farão felizes. Além 
disso, as nossas ações podem ser ou não virtuosas, movidas ou não por boas 

1 Professor da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Dança da Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul, Brasil.
2 Professor Catedrático da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, Portugal.
3 Pesquisador do Núcleo de Estudos e Investigação em Futebol da Universidade Lusófona de 
Humanidades e Tecnologias, Portugal.
4 Em muitas versões encontramos em vez de Verbo o termo Palavra.
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intenções, justificáveis ou não do ponto de vista ético. 
Preparar as pessoas, sobretudo as mais jovens, para esses embates da 

vida, para essa necessidade existencial de agir fundadas em princípios e 
valores eticamente justificáveis, talvez seja o desafio mais importante para 
a educação atual. Afinal, em nossa contemporaneidade, a busca do prazer a 
curto prazo, a alegria fugaz e o proveito pessoal ocuparam o imaginário das 
pessoas. Por consequência, não é imperioso que elas invistam energia ou 
sacrifício para conquistar algo que lhes exija esforços mais duradouros. Ou 
seja, criamos a falsa ideia de que o sucesso, a vitória, o êxito, a alegria e a 
felicidade são possíveis sem esforço. É a ética indolor dos nossos tempos, 
como postula Lipovetsky (1994).

O princípio agônico, noção central deste ensaio, é aquele que nos impele 
a agir. Diante das situações mais desafiadoras, é o agente que desperta nas 
pessoas o sentimento de lutar pelas soluções dignas, instalando a esperança 
de superação de obstáculos. Conforme se pode conferir nos dicionários de 
Língua Portuguesa, agônico é um adjetivo relativo à agonia, sendo agonística 
a parte da ginástica (na Grécia Antiga) referente às lutas ou combates 
corporais. Entretanto, esta noção tem um significado filosófico e histórico 
mais extenso e profundo. 

Na cultura grega antiga, o agôn manifestava-se nos festivais atléticos 
(dentre eles, nos Jogos Olímpicos), nos debates políticos, nas contendas de 
poesias e em outras manifestações da vida social. Entre os gregos antigos, o 
espírito agônico era um agente motivador que desencadeava a ação humana, 
podendo ser entendido como um elemento garantidor da sobrevivência 
pessoal e coletiva. Na mitologia grega, pode ser visto no mito da Fênix5, 
como fator determinante da vida e da sobrevivência humana, anunciado pela 
ideia de renascimento das cinzas, de ressurgimento e de recriação.

Na Educação Física atual, o significado mais profundo de agôn é 
ainda pouco conhecido, sendo sua importância contestada como instância 
educativa. Há, hoje em dia, um discurso que orienta a ação educativa (quase) 
exclusivamente para o ludus (dimensão lúdica), esquecendo a dimensão 
agônica. Esta discussão chega, por vezes, ao universo do treino esportivo, 
numa clara depreciação da ideia de esforço físico.

5 Na mitologia grega, pássaro que morria queimado na fogueira e depois renascia das próprias 
cinzas.
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Neste contexto, o enfrentamento das dificuldades, o empenho na superação 
de obstáculos e a persistência na busca de algo que dê sentido à vida não são 
considerados elementos fundantes da satisfação pessoal. Spinoza (2013), ao 
afirmar que a alegria é o estado mais potente do agir, acabou por demostrar 
que os princípios lúdicos e agônicos constituem uma unidade harmônica. 
Mesmo assim, a relação do lúdico e do agônico, na maioria dos debates 
sobre educação, passa a ser presidida pelo antagonismo entre os defensores 
do lúdico, que são maioria, e os que advogam em favor do agônico, como 
elemento educativo. 

Huizinga, no prefácio da sua obra Homo Ludens, alertou que a antropologia 
e as ciências a ela ligadas haviam prestado pouca atenção ao conceito de 
jogo e à importância do fator lúdico para a civilização (HUIZINGA, 2003). 
Acrescentamos, para sermos mais incisivos, que a educação e as ciências 
a ela ligadas têm, em certas ocasiões, dado escassa ou nenhuma atenção à 
importância educacional e axiológica do elemento agônico.

Neste ensaio, a nossa intenção é discutir este tema, que consideramos 
de fundamental importância para a educação e para o esporte. Para tal, 
convidamos as leitoras e os leitores a acompanharem-nos numa jornada pela 
mitologia grega. O diálogo teórico/mitológico que nos propomos a realizar 
tem como base os estudos de Joseph Campbell (2008), Junito Brandão 
(2009a, 2009b) e Mircea Eliade (1989, 2011), considerados referências para 
o entendimento dos mitos e dos rituais. Além desses, encontramos nas obras 
poéticas de Hesíodo e Homero, nas reflexões filosóficas de Sócrates, Platão 
e Nietzsche e nos escritos de Luc Ferry (2009, 2010) e Michel Serres (2004), 
elementos para fundamentar as discussões de ordem filosófica e educativa 
relativas ao tema em apreço.

O Agôn e a Cultura Grega Antiga

Na mitologia, os temas fundamentais que afligem, dramatizam, espelham 
e conformam a vida humana possuem uma origem, um centro irradiador. 
Neste estudo, o lugar de origem é a Grécia Antiga, pois é na cultura grega que 
se encontram os traços mais emblemáticos e os vestígios mais significativos 
dos costumes e dos comportamentos ligados ao agôn e ao espírito agônico.

Na cultura grega antiga, o tema agônico encontrava-se tanto nos mitos 
como na vida real. Sobre os mitos, sabemos que são narrativas de eventos 



A perenidade do agôn no esporte: uma análise a partir da mitologia  192

que ocorreram in illo tempore (ELIADE, 1989). Para Brandão (2009a), 
são relatos de acontecimentos que se passaram no tempo primordial, sob 
a interferência de seres sobrenaturais. Os personagens destas narrativas 
são seres extraordinários (deuses, semideuses e heróis) cujos esforços e 
enfrentamentos serviram de inspiração e modelo à humanidade. Neste 
cenário mitológico, o agôn possivelmente estava ligado ao início da vida, 
pois, para que a vida surgisse, foi necessário “lutar” para superar a “não-
vida”. 

O espírito agônico era tão valorizado entre os gregos antigos que Marillier 
(2000, p. 11) considera a Grécia como a terra do agôn. Esse agôn era a 
substância impulsionadora na busca do mais alto ideal já criado por uma 
cultura, a areté6, ou seja, a perfeição. Somente aqueles que primavam pela 
busca da perfeição seriam capazes de gerar uma civilização da mais alta 
estirpe.

O nascimento da ideia de agôn não é preciso, mas seu conceito é, desde 
sempre, polissêmico. “Era um vasto agôn generalizado constituído por um 
conjunto de agôn específicos, sendo o agôn ginástico apenas um aspecto 
particular” (MARILLIER, 2000, p. 19). Inicialmente, o agôn estava vinculado à 
assembleia, reunião, luta (judicial e atlética), praça diante do templo, competição, 
combate e agonia. Esta ambivalência e os seus múltiplos significados aparecem 
nas competições atléticas no momento da expectativa, às vezes angustiantes, dos 
atletas e do público em geral (ENCICLOPÉDIA EINAUDI, 1994; BRANDÃO, 
2009b; MARILLIER, 2000).

O agôn manifestava-se nos afazeres e modos de vida dos gregos. Estava 
nas competições entre as polies7 para a construção de templos, que envolviam 
escultores, ceramistas, pintores e outros (PAUSÂNIAS, 2000). Era um estilo 
de vida baseado na ideia de fazer o melhor possível, de contribuir para o 
desenvolvimento da sua polis, para o reconhecimento pessoal e familiar. Era 
comum identificar os antagonistas como parceiros de um debate de ideias 
e de um confronto atlético. Aquele que saía derrotado poderia aproveitar a 
oportunidade para refazer-se, fortalecer-se e, consequentemente, para tornar-
se melhor. Quanto ao vencedor, seria razoável que se cuidasse para não cair 

6 Sobre este tema seguimos a obra de Jaeger, Werner. Paideia: a formação do homem grego, 
2003.
7 Plural de polis (cidade).
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na tentação da hybris8 (descomedimento, arrogância, falta de moderação). 
Quando incorriam neste erro, as pessoas sofriam a punição dos deuses, como 
ocorre no mito de Ícaro.9

Um dos casos que melhor ilustra o espírito agônico presente entre os 
gregos acontece no certame entre Homero e Hesíodo, que ocorreu nos jogos 
fúnebres em homenagem à Anfidamante10, na cidade de Eubeia. Em meio 
aos competidores de velocidade, força e combate estavam também os que 
se confrontavam através de palavras, os poetas. A narrativa dá-nos notícia 
de que os adversários eram considerados os melhores poetas da antiguidade, 
estando de um lado a poesia popular de caráter rural (Hesíodo) e de outro 
a poesia guerreira (Homero), “tendo, ambos os poetas, competido de modo 
admirável, dizem, contudo, que Hesíodo venceu...” (HESÍODO, 2005b, p. 
148).

O agôn e a areté conformaram um ideal de cultura baseada numa visão 
dinâmica e competitiva do mundo. Nas narrativas mitológicas gregas, o herói 
ilustra o valor de sermos manifestamente os melhores, os mais corajosos, os 
mais argutos. Com isso, tornaram-se modelos de educação, cujo baluarte 
mais puro e mais coerente era o atleta (MARILLIER, 2000).

Celebrar os jogos seria como saborear a ambrosia dos deuses, uma vez 
que estes eventos situavam-se na mais alta dimensão. Segundo Pires (2007), 
entre os gregos, o espírito agônico estava intimamente conectado ao jogo, à 
festa e ao sagrado, sendo uma prática de extrema relevância ritual.

Jaeger (2003) acrescenta que a essência do homem agonístico era 

8 Hybris significa descomedimento, arrogância, falta de moderação. Os atletas vencedores 
muitas vezes se deixam levar pela vaidade, pela não observância da efemeridade dos triunfos 
e agem de modo arrogante. Por isso, acabam encontrando a desventura. A esses, contam os 
antigos, os deuses enviam um castigo. Quantos atletas sofrem derrotas em competições em 
que são francos favoritos; quantas equipes esportivas perdem jogos contra outras de menor 
talento e qualidade. Tais derrotas podem estar ligadas à hybris.
9 Ícaro, filho de Dédalo (construtor do labirinto onde foi colocado o horrendo Minotauro), 
recebeu de seu pai um par de asas, presas com cera aos seus ombros. Apesar da recomendação 
do pai para não voar muito alto, Ícaro não resistiu ao impulso de se aproximar do sol, subindo 
demasiadamente. Com isso, a cera que mantinha as asas unidas derreteu e o jovem, para o 
desespero de Dédalo, caiu no mar Egeu, que passou, por causa disso, se chamar Mar de Ícaro 
(Brandão, 2009a). Para esse autor (p. 68), “Ícaro, (…) é o próprio símbolo da hybris, da 
désmesure, do descomedimento.”
10 Na mitologia grega, havia vários personagens com o nome de Anfidamante. Aqui, trata-se 
provavelmente de um dos guerreiros que estava dentro do lendário Cavalo de Troia.
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encontrada na arte e na vigorosa harmonia das suas formas, ganhando vida 
na poesia de Píndaro. Além disso, registra que ainda hoje esta essência, 
pela força espiritual e pela profundidade religiosa, exerce uma influência 
misteriosa junto às criações únicas e imutáveis do espírito humano. Na 
cultura grega, moldada em deuses, semideus e heróis, a obra humana deve 
ser o resultado de um esforço desmedido em busca da perfeição. 

Para muitos, essa forma de ver o mundo estava identificada com combates 
violentos e cruéis. Tal até podia acontecer, como nos ensina o mito do deus 
Ares, mas o espírito que ornamentava aquela cultura era de que o homem é 
um ser capaz de superar-se rumo ao autoconhecimento e de transcender a 
vida ordinária na direção das camadas mais profundas do ser. Ares e Apolo, 
deuses olímpicos e filhos de Zeus, são opostos na sua natureza e, portanto, 
servem como modelos educativos distintos. Enquanto o primeiro era o 
deus da guerra virulenta e da força irascível, o segundo era associado à luz 
(conhecimento), à verdade e à cura.

A proposta educativa estava vinculada a um pensamento filosófico – que 
vamos desenvolver mais tarde – em que o atleta era o modelo formativo 
que inspirava a busca dos mais altos sentidos do viver. Os atletas, pelos 
seus feitos, eram premiados com ramos de oliveira, simbolizando que os 
homens em geral deveriam lutar para encontrar os meios necessários para 
coroar a sua alma. Tanto era assim que, para Platão, em sua obra A República 
(FRAGMENTO 410 c-d), a razão pela qual os gregos atribuíam uma especial 
atenção à ginástica e à música era de que a educação do corpo e do espírito 
estavam tão intimamente ligadas que não se podiam separar uma da outra. 
Sintetizar a ginástica em harmonia com a música era uma obra que só podia 
ser obtida com esforço, coragem, persistência e dedicação suprema; em 
suma, valores do agôn.

O Agôn e a Mitologia 

Os mitos gregos narram combates que levam à fundação do Cosmos. 
Segundo Brandão (2009b), nestas narrativas os deuses também participam 
do culto agonístico. As histórias da origem do universo e do nascimento 
dos deuses são as mesmas que fundam o espírito da agonística. Já nos 
festivais atléticos, o culto agonístico liga-se ao combate leal, pois, embora 
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os competidores possam arriscar a sua integridade física, o agôn não visa à 
destruição do adversário.

Na Teogonia, poema mitológico escrito por Hesíodo (FRAGMENTOS, 
176-181), vemos os traços marcantes do agôn quando Cronos, deus do 
tempo, com o firme propósito de libertar seus irmãos e sua mãe (Gaia), 
luta e vence o tirânico pai. Na sequência mítica, Cronos foi o progenitor 
de Zeus e, por causa da sua maldade e truculência, acabou sendo despojado 
do poder ao ser vencido pelo seu divino filho (FRAGMENTOS, 481-506). 
Essa luta de caráter cosmogônico, na perspectiva mítica, é o agôn pelo poder 
(PAUSÂNIAS, 2000, V, Fragmentos 7,10). Depois de derrotar Cronos, Zeus 
organizou os jogos agônicos em honra da sua vitória, onde competiram os 
deuses olímpicos (Apolo, Ares, Hermes entre outros).

Em outra parte da Teogonia (Fragmentos 629-720), Hesíodo narra a luta 
celestial para fazer surgir o Cosmos: 

Havia muito tempo que lutavam, suportando penas dolorosas, uns contra os 
outros, em violentos combates, (...), os Titãs (...), os deuses. (...), combatiam sem 
tréguas, durante dez anos completos (...), o resultado do conflito mantinha-se 
indeciso. (Zeus falou) Mostrai, vós, grande força e punhos invencíveis contra os 
Titãs, neste confronto atroz. (...); e um combate horrível os opôs a todos, deusas 
e deuses, naquele dia, os deuses Titãs. (...) o estrondo do interminável confronto 
e dos golpes violentos. (...) E até Zeus já não continha o seu vigor, e agora 
esse vigor enchia o seu espírito e manifestou-se em toda a sua força. Então, ele 
desceu do céu e do Olimpo, relampejando sem parar. E os raios, juntamente com 
o trovão e o relâmpago, voavam da sua mão poderosa, fazendo andar à roda a 
sua chama sagrada.

A vitória foi conseguida por Zeus e pelos demais deuses e deusas. O 
Cosmos (ordem) foi instaurado e a justiça reestabelecida.

A teogonia e a cosmogonia gregas foram possíveis e conseguiram 
prosperar a partir de embates de forças gigantescas, um agôn do tamanho 
da ação divina e na proporção da força titânica. Talvez seja esta a narrativa 
de fundação do mito e do culto agonístico ligado aos heróis, pois, segundo 
Ferry (2009), são os heróis que se incorporam às fileiras dos deuses e deusas 
com o objetivo de manter a ordem cósmica instituída. “Os deuses, uma vez 
consolidada a sua posição divina e de juristas da unidade cósmica, e como 
não podiam morrer, deixaram de lutar...” (BRANDÃO, 2009b). A luta, o 
agôn, permaneceu no reino dos mortais e dos semideuses. 
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Na Ilíada e na Odisseia, poemas épicos atribuídos a Homero, somos 
remetidos aos feitos de guerreiros como Ulisses, Aquiles, Heitor, Ajax e 
outros. A razão de existência do herói é a luta (BRANDÃO, 2009b). O culto 
ao mito do herói acontecia, como advoga Jaeger (2003), no sentido do dever 
de alguém que se orgulha em impor uma medida exigente. Esse homem, esse 
guerreiro, pertence ao grupo daqueles que se satisfazem lutando pela sua 
areté e não apenas para a superação física do adversário.

O culto heroico fazia parte da cultura, uma vez que, na perspectiva da areté, 
os gregos fundamentavam a sua conduta num ideal de educação integral do 
Homem, em que o comportamento exterior era expressão e cópia da atitude 
interior, surgindo daí sua nobreza e honra. O agôn e a areté, quando ligados, 
formavam o ciclo virtuoso de todas as ações humanas.

A relação entre o culto agonístico e o mito do herói era tão séria que os 
mais célebres atletas foram heroicizados (BRANDÃO, 2009b), muitos tendo 
atingindo o estatuto de semideuses. Mesmo durante o período de paz, os 
gregos manifestavam, nos festivais atléticos, a sua satisfação na rivalidade 
pela busca da areté (JAEGER, 2003). Foram, inicialmente, os agônes fúnebres 
que serviram de estuário natural para o desenvolvimento e o aprimoramento 
do espírito que albergava a grandeza de um estilo pleno de vida. 

Os jogos fúnebres honravam o herói morto e auxiliavam sua alma a 
migrar para outro mundo, assegurando a sua imortalidade. Aliavam-se a isso 
os rituais de fecundação e de renascimento dos heróis, onde a fertilidade 
da terra simbolizava a crença de que a vida e morte encontravam-se numa 
interdependência dialética (MARILLIER, 2000). Com isso, podemos 
considerar o agôn, entre outras interpretações, como um ritual de fecundidade 
e de eterno retorno ou, ainda, uma luta ritual de renascimento! O renascer, o 
renovar e o reviver no sentido encontrado, como já mencionamos, no mito 
da Fênix.

Deuses, semideuses e heróis são personagens míticos do culto agonístico 
e do ritual de busca da perfeição. O universo dos deuses e o mundo humano 
não eram diferentes. O combate guerreiro e os embates atléticos eram 
representações simbólicas e rituais daquilo que fora realizado pelos deuses 
num tempo ancestral. Serviam, assim, de modelo, indicando o caminho a 
ser seguido na busca da perfeição: um estímulo educativo voltado às ações 
humanas perpetrados pelos atos agônicos dos deuses. Aqueles que seguiam 
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o itinerário divino, tornavam-se senhores do seu destino e modelos para os 
demais.

Aqui, pode-se estabelecer um paralelo entre os festivais atléticos da 
antiguidade grega com os eventos esportivos modernos. De Hércules a 
Michael Phelpse de Pélops a Usain Bolt, a história mítica dos certames 
agônicos foi contada com suor, lágrimas, riso e êxtase. O esforço, a 
determinação e a superação desses semideuses, heróis e atletas são condições 
necessárias para atingir-se a morada celestial dos deuses olímpicos e os 
seus feitos são realizações humanas de toda a espécie; portanto, joias que 
ornamentam a coroa da nossa cultura.

Seja pela conquista de um reino, a mão de uma princesa, a morte de um 
herói, as boas-vindas ao visitante ilustre, uma coroa de oliveira ou uma 
medalha, os heróis e os atletas competem em busca da honra, do mérito e da 
excelência. Esses momentos vitoriosos, embora fugazes, como o relâmpago 
de Bolt ou raio de Zeus, possuem grande repercussão. Para Jaeger (2003, p. 
29), a “luta e a vitória são, no conceito cavalheiresco, a autêntica prova de 
fogo da virtude humana”. A grandeza desse espírito faz com que o “homem 
se eleve acima da sua natural efemeridade e pequenez” (SILVA, 2000, p. 57).

Na mitologia grega, a construção do universo foi uma conquista a partir 
de uma longa luta entre os seres celestiais e os titãs. O agôn encontra-se 
assim na raiz da fundação do espaço cósmico da cultura ocidental. No poema 
de Hesíodo, intitulado Trabalhos e Dias, encontramos uma narrativa que 
elucida a importância do agôn. Diz Hesíodo (FRAGMENTOS, 10-20):

Não há um só género de Lutas (competição), mas sobre a terra existem duas: 
uma, louva-a quem a conhece, a outra merece reprovação; tem índole diversa e 
oposta. Uma, com efeito, favorece a guerra e a discórdia, cruel que é; nenhum 
mortal a ama, mas por necessidade, por vontade dos imortais, venera a amarga 
Luta. A outra (...), colocou-a (a Boa competição) o Cronida, de alto assento, que 
habita o éter, nas raízes da Terra, é muito melhor para os homens (...).

As reflexões poéticas de Hesíodo apontam para três questões: a primeira 
é que existem duas competições, a boa e a má; a segunda, ainda mais 
importante, é que Zeus coloca a boa competição nas raízes da terra; ou seja, 
desde as origens do universo e enquanto durar o mundo, o influxo dessa 
boa competição estará entre os mortais; e a terceira, é que a má competição, 
por vontade dos imortais – especialmente Ares – e venerada pelos mortais, 
insiste em permanecer entre nós.
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A deusa grega que simboliza a competição chama-se Éris. Ao que parece, 
o nome Éris tem uma origem indo-europeia, de erei (perseguir, acossar) 
e, neste caso, estaria ligada à discórdia. Por outra via, éris, na literatura, 
significa luta, combate, querela que se resolve por um combate, contestação, 
rivalidade, emulação (BRANDÃO, 2009a, p. 245). Portanto, a literatura 
mítica apresenta-nos uma deusa de dupla face: uma é nociva e a outra é 
edificante, saudável, benéfica e estimula o espírito de emulação. 

São muitos os modos de competir-se: na política, na guerra, na economia, 
no esporte, na ciência... Muitas vezes, em função dos recursos ilegais ou 
injustos empregados numa competição, essas disputas deixam de ser 
saudáveis. Mas, por outra via, na competição esportiva, busca-se um ideal 
competitivo onde existe e procura-se a honradez dos mais elevados valores 
humanos, especialmente aqueles ligados à excelência e à superação. Ou seja, 
essa competição, antes de fomentar a discórdia, busca formar e transformar 
pessoas comuns em semideuses. Mas, pergunta-se, como saber se estamos 
diante da boa ou da má Éris?

Hesíodo, no poema acima mencionado, dá-nos conta de que a má deusa 
favorece a guerra, a discórdia e a crueldade. Contudo, ressalta que existe 
“ainda uma virgem, a Justiça, nascida de Zeus (e da deusa Têmis), gloriosa 
e respeitada pelos deuses que habitam o Olimpo” (FRAGMENTOS, 56-
57). Na mesma obra, o poeta aconselha o seu irmão Perses: “escuta agora 
a Justiça e esquece a violência para sempre” (p. 275). Essa deusa da Justiça 
era chamada de Diké.11

De acordo com Brandão (2009a, p. 192), “A Diké real consiste em apaziguar 
com justiça as querelas, em arbitrar os conflitos provocados pela Éris má.” 
Logo, a Éris má, ao ser submetida à Justiça (Diké), assume a condição de 
Éris virtuosa, desviando a luta cruel e desmedida para a competição capaz de 
enaltecer os esforços humanos; no lugar de destruir, constrói um ambiente 
saudável e promissor, engrandecendo o homem em vez de diminuí-lo.

O esporte é uma das poucas instituições que busca insistentemente 
organizar as suas regras a fim de promover uma competição boa (Éris boa) e 
justa (Diké). Na perspectiva do agôn esportivo, não pode haver competição 

11 Diké é filha de Zeus e Têmis (Teogonia, Fragmento 902). Em Platão, (Leis, 12, Fragmento 
943e) é considerada como virgem, porque tudo que diz respeito ao direito e à justiça deve ser 
sem vestígios de corrupção, portanto puro.
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sem que esteja sob o signo da Justiça. Qual o sentido de um faixa branca 
competir com um faixa preta de judô? Ou de um atleta olímpico disputar 
com um atleta iniciante? Estes exemplos apontam para a desigualdade 
e o desequilíbrio de uma competição e, portanto, uma demonstração de 
injustiça. No esporte, as regras são projetadas visando o equilíbrio entre os 
antagonistas. É por isso que os esportes são organizados em categorias por 
idade e peso, em 1ª, 2ª e mais divisões, em graus de deficiência, em naipes 
masculino e feminino, entre outras. 

O Agôn e a Filosofia

Atualmente, há um intenso debate sobre a importância do jogo e da 
competição na educação de crianças e jovens. Esse debate encontra-se 
permeado por orientações que obedecem a critérios ideológicos, doutrinais e, 
por vezes, dogmáticos, ou seja, com pouca reflexão filosófica, antropológica 
e pedagógica. Neste sentido, as reflexões que aqui apresentamos têm a 
intenção de justificar um ideal educativo baseado nos princípios do jogo e da 
competição agônica. 

Na narrativa mitológica, quando o pai de todos os deuses instala o ideal 
agônico (luta, disputa, competição etc.) nas raízes do mundo, fê-lo porque 
há embates que precisam ser enfrentados, lutas que são necessárias à 
preservação da vida e competições justas que justificam um grande esforço 
– o bom combate.

Tal competição trava-se em diversos espaços e dimensões humanas e, por 
isso, precisa ser vivida ritualmente, repetida e reatualizada. Como nos ensina 
Eliade (1989, p. 17) sobre as narrativas mitológicas, “se o mundo existe, se 
o homem existe, foi apenas porque os Seres Sobrenaturais desenvolveram 
uma atividade criadora nas origens”, pelo que se o ideal agônico existe é 
porque um deus o disponibilizou aos homens. Estas reflexões mitológicas 
remetem-nos à filosofia, dado que, como sentencia Jüng (p. 107): “A vida é 
uma batalha. Sempre foi e sempre será. E se não fosse assim, ela chegaria 
ao fim.” Embora a sentença seja de um psicoterapeuta, há nela muito de 
filosofia. 

Na vida existem competições boas e más, mas também há o bom e o mau 
prazer, ou seja, o prazer sem nenhum investimento, o de curto prazo, o que 
causa arrependimentos, o mórbido e o masoquista. Portanto, não é apenas 
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a competição que causa sofrimento e/ou agonia. O deus Ludus não é tão 
pacífico como imaginamos.

Os atores são protagonistas12 de uma peça que retrata, em maior ou 
menor grau, o drama e a comédia da existência humana. Esse é um jogo de 
representação, sendo uma luta interpretativa para construir um personagem 
convincente e arrebatador; público e atores lidam assim com um estado de 
tensão e arrebatamento digno do mais intenso entusiasmo, da mais elevada 
expectativa e de firme denodo, experimentados especialmente por atletas 
durante a competição agônica.

Seja na poesia, seja no debate de ideias, por “detrás de toda expressão 
abstrata se oculta uma metáfora, e toda metáfora é um jogo de palavras. 
Assim, ao dar expressão à vida, o homem cria um outro mundo, um mundo 
poético, ao lado da natureza” (HUIZINGA, 2003, p. 7). E, acrescentamos, na 
esfera das ideias não devemos esquecer que a dialética constitui-se também 
num espaço de confronto de argumentos e contra-argumentos.

Conseguimos notar que a natureza agônica, em estreita interação com a 
dimensão lúdica, encontra-se agindo com mais ou menos intensidade por 
toda parte. O mesmo acontece no ramo da interpretação, da oratória, dos 
debates jurídicos, acadêmicos, políticos e outros. Estas são algumas das 
inúmeras manifestações que fazem parte de jogos de oposição nos quais a 
brincadeira e a seriedade, a fantasia e a realidade são elementos balizadores 
e estimuladores, ligados ao espírito agônico. 

Se entrarmos na seara dos autores que falam sobre jogo e competição, 
notamos que Caillois (1990) e Huizinga (2003) consideram que há laços 
atrativos entre o jogo e o agôn. Caillois, ao tratar dos jogos esportivos, relata 
que esses certames inauguram e oferecem o exemplo de uma rivalidade 
delimitada, regrada e especializada, mas com requintes cerimoniais de 
gestos e ações. Além disso, sugere que o “agôn – o desejo de triunfar – vem 
normalmente contrabalançar o excesso de fatalismo (p. 150)”, em qualquer 
setor da vida quer seja administrativa, esportiva, econômica, universitária, 
judiciária e outras.

Já Huizinga (p. 26) salienta que é “totalmente impossível separar a 

12 Protagonista é aquele que combate na primeira fila; que ocupa o primeiro lugar; personagem 
principal. As três referências indicam que esta palavra, de fato, possui o mesmo sentido do 
termo agôn.
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competição, como função cultural, do complexo jogo-festa-ritual.” Afirma 
também que “o jogo é um combate e um combate é um jogo” (p.32). Em 
todas as esferas, conforme os desígnios dos deuses, seja na batalha, na poesia, 
na arte e nas demais áreas do viver humano, tanto a luta como a competição 
fazem parte do substrato cerimonial de incorporação da divindade fundadora 
do Cosmos e da atualização da energia essencial à sua edificação que, por 
sua vez, são partes integrantes do domínio lúdico. Desse modo, não existe 
diferença entre a delimitação de um espaço sagrado e de uma atividade 
competitiva ou de um simples jogo. A pista de atletismo, a piscina, o campo 
de futebol e a quadra de tênis não se distinguem, formalmente, do templo ou 
do círculo mágico (HUIZINGA, 2003).

Além das discussões sobre o valor do agôn na educação, devemos 
lembrar-nos da relevância do agonismo na existência humana. Na verdade, 
precisamos conhecer e saber lidar com os aspetos existenciais e formativos 
do agôn. Wooden e Jamison (2010) não entendem o motivo que leva as 
pessoas a temerem as dificuldades e as adversidades enfrentadas no dia a dia, 
tanto no esporte como na vida ordinária, pois são esses os momentos que nos 
possibilitam crescer e desenvolver, como atleta e pessoa.

O enfrentamento de desafios, os esportivos em particular, pode levar-nos 
ao encontro do transcendente, mas envolve riscos. Para atingir a excelência, 
teremos de enfrentar provas de alta dificuldade. Afinal, não se atinge um 
patamar de plenitude sem esforço, dedicação, superação e alta dose de 
resistência ao risco, à frustração e ao perigo. Em função da grandeza de certas 
ações humanas, há desafios que valem a pena ser enfrentados. O homem é 
aquele que é capaz de subjugar a sua natureza instintiva à sua vontade, pois é 
o único ser capaz de dizer não àquilo que lhe é nefasto e de dizer sim àquilo 
que o eleva, dignifica e aperfeiçoa (MONTEIRO, 2007).

Aquilo que foi dito até ao momento, obriga-nos a pensar que talvez a ideia 
central, representada pela cultura grega antiga e os seus ideais de educação 
espiritual13, vinculada à essência agônica, são bem mais do que uma 
competição de caráter material, concreta e profana. É uma “luta do homem 
para superar a si mesmo, para superar os seus limites e a sua caducidade. Por 
isso, nós encontramos ao longo da história e das realizações humanas a força 

13 Para Patrício (2005), a paideia e a educação são obras do espírito. 
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deste espírito” (URBANO, 2000, p. 183). Este pensamento remete-nos para 
a ideia de que na luta contra os seus limites e a superação de si mesmo o ser 
humano empreende um combate, munido dos valores agônicos, “para que 
nele triunfe a sua centelha divina” (URBANO, 2000, p. 191).

Nesta perspectiva, surgem, na nossa interpretação, indícios de que o agôn, 
além de acompanhar-nos e estimular-nos nas ações e lutas do mundo exterior, 
possui o sentido de uma luta interna, de autoconhecimento. O projeto de 
Educação espiritual contido na Paideia pode ser resumido em duas frases: 
a primeira, instalada no portal de entrada do templo de Apolo, em Delfos, 
a célebre inscrição gnōthiseauton (Conhece-te a ti mesmo) e a segunda, de 
Píndaro (o primeiro cronista dos Jogos Olímpicos), “Homem, torna-te no 
que és” (JAEGER, 2003, p. 263).14 

Fazer-se Homem é acordar toda a humanidade e inspirá-la através de algo 
profundamente pessoal e próprio e, por isso, universal. Concomitantemente, 
a busca do autoconhecimento exige uma profunda atenção e reflexão na 
intenção de investigar-se a si mesmo. São estágios essenciais à Paideia e que 
exigem, além de lucidez, discernimento e sensatez, também, determinação, 
superação e coragem no enfrentamento de uma luta que acontece no interior 
do ser, portanto, um agôn de dimensão espiritual.

As batalhas serão contra gigantes, monstros e inimigos ocultos e, na 
maioria das vezes, a vitória não estará garantida. A esperança de sair vencedor 
pode ser notada nas palavras de Hesíodo (Trabalho e Dias, 289-292): “Mas 
diante do Mérito colocaram o suor os deuses imortais, longa e íngreme é a 
senda que leva até ele, árdua no início, mas quando se chega ao cimo, torna-
se acessível em seguida, por difícil que seja.”

No mesmo sentido, Pereira (1982, p. 147), apoiada em Simónides, escreve: 
“Que Arete habita em rochedos inacessíveis, na companhia de um coro 
sagrado de céleres ninfas. Porém não é visível aos olhos de todos os mortais, 
– apenas aos daquele que, alagado de suor que devora o ânimo, chega ao 
cume, graças à sua coragem”. Não é uma tarefa fácil, mas, na maioria das 
ocasiões, aquilo que possui alto teor axiológico vem acompanhado de um 
desafio heroico.

Com isso, tanto a luta, como a batalha e a competição podem ser vistas 

14 Goethe reformulou esta sentença para: sê quem és; e Ortega y Gasset para: llega a ser lo 
que efetivamente es.



A perenidade do agôn no esporte: uma análise a partir da mitologia  203

a partir de uma textura dialética, pois os derradeiros embates acontecem a 
partir de um aprofundado entendimento de educação e cultura. Em defesa 
deste argumento, consideremos Sócrates (PLATÃO, 1989, Fragmento 
191d), quando se refere à expressão multidimensional do valor da coragem. 
Conversando com Laques, um general, afirma: “Eu procurava saber de ti 
quais são os corajosos, não apenas entre os hoplitas, (…), e não apenas os 
corajosos na guerra, mas também os que são corajosos nos perigos do mar 
e aqueles que são corajosos nas doenças, ou na pobreza, ou na política”. E 
mais ainda: “(…), mas também os que são intrépidos no combate aos desejos 
e prazeres, ora enfrentando-os, ora evitando-os.”

A sabedoria socrática ensina que um homem corajoso, mas irracional, 
injusto e desregrado poderá ser um bom soldado na guerra, mas nunca será 
um valente para si próprio e para os seus inimigos internos e invisíveis, 
que são os seus instintos desenfreados e os sentimentos deformadores e 
paralisantes.

O homem corajoso é aquele que luta para vencer-se e o sensato é aquele 
que vê, nesta experiência, uma oportunidade especial de realizar-se na sua 
humanidade. Sendo assim, o teor filosófico do agôn apresenta-nos categorias 
para análises mais elaboradas e rebuscadas do que supõem alguns educadores 
contemporâneos.

A busca por um padrão elevado de formação axiológica, individual e 
coletiva exige muito da alma humana e, em certas ocasiões, o enfrentamento, 
em cada um de nós, da falta de empatia e do individualismo característicos 
da nossa contemporaneidade. Para Ferry (2010), quando se trata da relação 
com alguém e a necessidade ética da integração e da consideração com as 
demais pessoas (conhecidas ou não), é necessário fazer um esforço, uma luta 
(agôn) contra si mesmo, até mesmo violentar-se para a concretização dessa 
aspiração.

Vivemos num mundo (interno e externo) marcado por desafios e o 
enfrentamento agônico faz parte da nossa natureza e condição. Como já 
referimos, ninguém pode viver sem agir. A ação faz parte da nossa condição 
humana. Por isso, precisamos conhecer como discipliná-la e torná-la justa. 
Como postula Ferry (2010), as virtudes da ética e da justiça, assim como 
uma modalidade esportiva ou um instrumento musical, são passíveis de 
serem treinadas, pois “é preciso, sem dúvida, exercício para alguém se tornar 
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o melhor, o excelente (...)” (p. 122). Se esta é a condição para uma nova 
ordem de coexistência mais pacífica entre os seres humanos, então seria 
recomendável que se reconhecesse a importância do treino como unidade 
educativa na instalação dessa nova ordem.

Nietzsche (Fragmento 385) tem razão ao afirmar que a vida é composta por 
forças contraditórias, entre elas as forças ativas e reativas.15 Para Nietzsche, 
ao se entrechocarem, tais forças bloqueiam uma a outra, enfraquecem-se, 
opõem-se em nós e fora de nós. Isso pode ser visto no nosso dia a dia no 
confronto permanente de ideias e ideais, sejam políticos, éticos, educacionais, 
etc. É o nosso mundo agônico que faz concessões, como vimos nas narrativas 
mitológicas, à Éris má, a discórdia. 

Qual é a sugestão de Nietzsche para a superação da tensão gerada pelo 
confronto dessas forças? Ele aponta que a saída “é o mundo da vontade de 
poder” (Fragmento 385)16 e nada mais. Essa vontade, segundo a interpretação 
de Ferry (2010, p. 166), é “a vontade que quer intensidade, que quer evitar a 
qualquer custo os dilaceramentos internos (causados pelos embates de forças 
antagónicas), (...) que, (...), nos diminuem, já que as forças se anulam umas 
às outras, de modo que a vida em nós se estiola e apequena.” 

Estamos, conforme este autor, diante de uma possibilidade de integração 
das forças antagônicas que passariam assim a cooperar entre si, mesmo que 
seja sob o primado de umas, as forças ativas certamente, de preferência às 
outras, as reativas. É a vontade da vontade; a vontade que se sente forte e que, 
ao equilibrar os vetores de forças, promove o equilíbrio e a harmonia que 
tanto precisamos para viver uma existência com leveza e fluidez. Significa 
que, mais do que a vontade de querer, a vontade de poder é aquela que quero 
e tenho – sinto o poder, a fibra, a determinação que instiga à realização de 
alguma coisa: uma vontade inquebrantável e destemida, o agôn. E que, neste 
caso, é fazer uso desses atributos na direção de um nobre e digno ideal de 
vida.

Na reflexão sobre o alinhamento, equilíbrio e sintonia das forças que 
compõem a vida humana, encontramos um espaço de discussão sobre a 

15 Forças ativas são as que se poderiam instalar no mundo e nele empregar todos os seus 
esforços sem necessidade de alterar ou reprimir outras forças. As forças reativas, ao contrário, 
são aquelas que só podem expandir-se no mundo e produzir todos os seus efeitos, reprimindo 
e aniquilando outras forças (Ferry, 2010).
16 Esse tipo de vontade não tem a ver com os ideais da atualidade, como o interesse pelo 
poder político, estatuto financeiro ou ocupação de um alto cargo executivo.
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contribuição do esporte e do espírito agônico. Um claro exemplo disso que 
acabamos de dizer é encontrado na ação de um atleta. Pensemos num drible 
em movimento, num top spin17 ou num kata18. Essas ações efetuadas pelos 
atletas parecem ser de uma simplicidade, de uma facilidade desconcertantes 
(FERRY, 2010). Aparentemente, não há muito esforço; ao contrário, há 
fluidez. É que “as forças em jogo no movimento são perfeitamente integradas. 
Todas cooperam para a mais perfeita harmonia, sem resistência alguma, sem 
desperdício de energia, logo, sem reação, no sentido que Nietzsche dá ao 
termo” (FERRY, 2010, p. 167). De facto, são aqueles momentos em que 
atingimos os limites da perfeição, a exuberância do kalos, a Beleza suprema. 

A finalidade última do esporte, visto aqui como uma expressão do agôn, 
não seria a busca da superação dos desequilíbrios corporais, emocionais, 
psicológicos e outros, através da concretização da integridade, perfeição e 
unidade do ser humano? Pelo menos, ao que parece, é pelo intermédio dessas 
práticas que o poder pode surgir – fluir – e renovar a vida, a qual deixa de ser 
reduzida, enfraquecida e aborrecida (FERRY, 2010). E, por outra via, há uma 
ótima oportunidade de celebrarmos a superação da oposição de polaridades, 
tarefa pedagógica especialmente cara aos intelectuais, filósofos e educadores 
em geral.

Até aqui procuramos demonstrar a importância do agôn, nas suas 
diferentes manifestações (potência de agir, desejo de triunfar, vontade de 
poder) e as suas expressões exemplares (treino e competição esportiva). 
Acrescentaremos agora outra ponderação não menos importante.

Um dos temas mais controvertidos, tanto para mitologia como para 
filosofia, é aquele que trata da possibilidade de experimentar-se a interação 
dos considerados pares opostos da existência humana.19 Campbell (2008, p. 

17 Essa ação caracteriza-se por uma batida na bola de baixo para cima. O contato com a bola 
é feito na superfície superior da raquete, causando um efeito giratório para frente.
18 O kata geralmente é conhecido como uma sequência de golpes endereçados a um inimigo 
imaginário. 
19 Jüng (citado por Campbell, 2008) chama de conjunção dos opostos. Brandão (2009a) 
fala-nos de complexiooppositorum, a reunião dos contrários. Já Eliade (2011) vislumbra a 
ideia de coincidentiaoppositorum, ou seja, a coexistência dos contrários que no pensamento 
chinês aparece na fórmula yin e yang; aspetos opostos (antitéticos), mas complementares 
da realidade: dia/noite, positivo/negativo, fecundidade/esterilidade, vida/morte. Estes termos 
surgiram para superar o recrudescimento do dualismo espírito-matéria o qual se expressa na 
crença religiosa do bem em oposição ao mal e se manifesta através de inúmeros exemplos de 
díades e polaridades: cósmicas, sociais, religiosas, ideológicas entre outras.
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162), ao referir-se a esse ideal utópico, curiosamente, nomeia a competição 
esportiva como um exemplo de como podemos fundir e equilibrar os 
diferentes aspectos que fazem parte da configuração dual: 

Sempre que penso nisso me vem à cabeça uma partida de tênis. Não existe jogo 
de tênis sem os dois lados da rede e, se um jogador quiser ser afirmativo, é preciso 
que ele confirme a condição de estar de um lado da rede de cada vez. Mas ele 
tem que jogar sério (o imperativo ético é que se joga para vencer) defendendo 
o seu lado, de contrário não há jogo. Então, ele deve reconhecer o seu caráter, a 
sua posição na partida, o lado da rede em que está; e estar lá, o que não significa 
que a pessoa do outro lado da rede não tenha o mesmo valor que a do lado de cá.

Esta reflexão estimula a nossa imaginação no sentido de aceitar que o 
componente agônico, situado no ambiente esportivo, é constituído por uma 
substância anímica capaz de revelar, incorporar e transcender a relatividade 
de posições opostas. Conforme anotou Campbell (2008, p. 162), “não é 
necessário se identificar com o outro para assimilá-lo e reconhecer que ele 
representa um aspecto diferente daquilo que você é.” Afinal, jogamos contra 
quem? A quem vencemos? Qual o lado do campo que defendo e qual o lado 
que ataco? Quem, de fato, é o perdedor ou o vencedor? Os antagonistas e o 
jogo passam a fazer parte de uma unidade irreduzível e, como consequência, 
atingindo um estágio de satisfação e prazer apenas traduzido pela palavra 
êxtase. Ou seja, a melhor expressão do lúdico está intimamente entretecida à 
dimensão agônica: o agônico é apenas a ponta do iceberg lúdico.

Todas as reflexões sobre a competição que aqui foram resumidamente 
tratadas somente tornam-se realidade em um processo mais amplo, que inclui 
o treino. A fim de demonstrar a importância do treino para o esporte e para 
a educação geral, vejamos a visão de alguns filósofos. Sócrates, conforme 
Jaeger (2003, p. 547), utilizava a palavra grega askesis (equivalente à inglesa 
training, que em português é treino) para designar o desenvolvimento e 
aprimoramento da educação para o autoaperfeiçoamento, o autoconhecimento 
e o autodomínio. 

Outra exaltação do conceito de treino vem do filósofo francês Michel 
Serres (SERRES, 2004, p. 43) quando diz que “nada resiste ao treino” e 
que na língua francesa esta última palavra não está circunscrita apenas ao 
conjunto de exercícios corporais, mas atingindo qualquer atividade humana. 
O autor cita como exemplo o pianista que, se não treinar (ensaiar) todos os 
dias, por várias horas, a qualidade do seu desempenho diminui e os ouvidos 
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treinados percebem a falha em algumas notas musicais.
Serres (2004, p. 45) assume que “o treino é paradoxal, porque ao repetir 

o mesmo gesto, a mesma procura, a mesma preocupação que desperta cedo, 
obriga a mudar de corpo ou de mundo e promove o novo”. No treino, do mais 
simples ao mais complexo exercício, há um permanente apelo à superação, 
traduzível talvez incorretamente por um apelo à transcendência, sendo um 
toque de inspiração na busca da excelência da pessoa, pois, mais que uma 
aptidão motora, requer a mobilização da vontade ou do espírito agônico.

A competição é nossa eterna companheira de vida. No entanto, Jaeger 
(2003, p. 253) sublinha que quando “o espírito foi considerado contrário e 
até inimigo do corpo, foi degradado sem esperança de salvação o ideal da 
velha agonista”, ou seja, quando se estabeleceu a dicotomia corpo/alma, o 
espírito agônico perdeu sua aura. Por isso, ao refletirmos sobre esta herança 
cultural, deparamo-nos com o fato de que a competição pode dar-se nas 
esferas externas e internas. 

Os fios de Ariadne, que cruzam o labirinto que vai das raízes da Terra ao 
Olimpo, são moldados pelo espírito agônico e percorrido pelo homem na 
luta de tornar, pelas suas ações, a sua vida algo belo, digno, significativo e 
valoroso. Consideramos que faz sentido a afirmação de Brandão (2009b, p. 
42), quando diz que “a razão de existência do herói é a Luta.” É por isso que 
cada um deve tornar-se o herói da sua vida. O agôn, segundo Brandão, é a 
substância mais sublime e característica do culto heroico.

O culto agonístico, contudo, não é exclusivamente heroico, porque também 
os deuses têm, como vimos, a sua participação no mesmo. Os deuses como 
seres imortais e perfeitos pararam de lutar, pois tal não era mais necessário. 
Esta tríade agônica formada por deus, heróis e homens conforma um ideal de 
educação na busca da virtude, da excelência e da perfeição. O treino é uma 
dessas expressões.

Então, qual a resposta para a questão que muitos educadores colocam-se: 
competir para quê? A resposta que oferecemos é a seguinte: competimos para 
aprender como chegar eticamente à perfeição. A perfeição é o estágio dos 
deuses: felicidade, sabedoria e amor plenos. Outra reflexão sobre o substrato 
educativo do agôn diz respeito à possibilidade de superarmos a bipolaridade 
da Éris boa e Éris má, pois, quando atingimos esse estágio, o que sobra é 
justiça, a mais alta virtude dos deuses. A competição não seria, então, um dos 
conteúdos da pedagogia divina a fim de tornarmo-nos mais justos e éticos?



A perenidade do agôn no esporte: uma análise a partir da mitologia  208

Este ideal orienta a sabedoria educacional na direção da vitória sobre as 
dificuldades e os desafios da vida, sobre si mesmo, sobre o bem e o mal 
e na conquista da transcendência. Neste sentido, o ser homem, o ser herói 
e o ser deus fazem parte de um trajeto de vida que a nossa educação, nos 
tempos atuais, não está atenta. A competição parece ter sido arredada da vida 
e substituída pelo prazer enquanto meio e fim.

Na narrativa mitológica, a sabedoria dos deuses ofereceu a raiz, mostrou 
o caminho e indicou a direção. Compreende-se que a lógica da vida é fazer 
com que o indivíduo cresça e desenvolva-se; que percorra os caminhos 
tortuosos com honra e dignidade a fim de ajudar os deuses, semideuses e 
heróis na manutenção do Cosmos e a atingir a meta suprema de elevação da 
humanidade para o nível do divino. É esta a meta suprema de toda educação, 
mas não conquistaremos tal desiderato sem luta, batalhas, combates e 
competições.

Para isso, precisamos disciplinar, fortalecer e educar. E um dos meios 
mais significativos para atingir-se tais objetivos é o treino e a competição 
esportiva. Ambos, vistos como metáforas do agôn, exigem que se treine e 
compita para melhorar, objetivando a superação. A superação é areté e o 
agôn é a energia, o alento, o influxo, o movimento e o incentivo na luta 
constante à transcendência. Talvez esse sentido da vida seja encontrado no 
simbolismo da Niké, pois a deusa, ao representar a ideia de que as vitórias e 
as derrotas são efêmeras e que fazem parte do processo de impermanência 
(conhecimentos, doutrinas, regras, sistemas de pensamento, normas e 
convenções) da vida concreta, tanto na perspectiva da dimensão extrínseca 
como na da intrínseca, regista, também, que a grande vitória está na luta por 
construir-se um ideal de perfeição e de suprema felicidade; um triunfo sobre 
os limites da condição humana na assunção da reconciliação entre o humano 
e o divino.
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13. A FILOSOFIA DO ESPORTE COMO SUBÁREA DA 
FILOSOFIA: PREMISSAS E CAMPOS DE ESTUDO

Odilon José Roble1 e Marcus Vinicius Simões de Campos2

Introdução

Lemos em Schopenhauer que a filosofia tem sua fonte na apreensão 
intuitiva do mundo (SCHOPENHAUER, 1851/2020)3. Com isso, o filósofo 
alemão afasta de sua proposta tanto um abstracionismo vazio, próprio ao 
racionalismo por ele condenando, como também não confunde o método 
filosófico com o experimental, próprio das ciências. Trata-se de compreender 
os elementos da experiência, do mundo cotidiano, como matéria essencial 
da reflexão, mas também de submetê-los ao tratamento conceitual próprio 
da fortuna crítica construída no campo filosófico, inclusive quando a tarefa 
do filósofo é a de formar conceitos e princípios (SCHOPENHAUER, 
1813/2019). Partindo desse pressuposto, para encontrarmos o fenômeno 
tomado aqui como central, o esporte, podemos assumir que a filosofia do 
esporte, em uma acepção não racionalista, seja esse campo de reflexão que 
investe na apreensão intuitiva (interpretativa) do esporte e seu universo. 
Essa divisão de fato já é bastante considerada no campo epistemológico da 
filosofia do esporte, reconhecendo duas aproximações essenciais, a analítica 
e a continental (KRETCHMAR, 2017).

De maneira bastante resumida, temos que a filosofia analítica está 
mais ligada a um modo de operação lógico-argumentativo ao passo que a 
continental reúne um esforço mais interpretativista. No passado, houve certo 
enfrentamento entre os modelos, sendo a analítica acusada de formalismo 
ingênuo e a continental de mera exegese dos pensadores escolhidos. Hoje, 

1 Professor da Faculdade de Educação Física da Universidade Estadual de Campinas, Brasil.
2 Doutor em Educação Física pela Universidade Estadual de Campinas, Brasil.
3 Quando nos referimos a obras clássicas optamos por mencionar o ano da publicação original, 
seguido do ano da edição consultada.
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trata-se mais de buscar compreensões que associem os dois modelos ou 
que, ao menos, se respeitem mutuamente, pois os desafios filosóficos 
exigem esforços distintos para questões diferentes (LOPEZ-FRIAS, 2017; 
KRETCHMAR, 2014). Nesse sentido, teríamos como recursos para a 
apreensão intuitiva do mundo tanto a capacidade de formar conceitos e 
analisar fenômenos isolados, próprios da filosofia analítica, como a leitura 
mais interpretativa da realidade, como se faz na filosofia continental (de 
caráter hermenêutico). Mas quais seriam os temas atuais que poderiam ser 
considerados como objetos particularmente vantajosos de se analisar pelas 
lentes da filosofia do esporte nessas duas vertentes (analítica e hermenêutica)? 

Temos na pergunta anterior um problema e um desafio. O problema reside 
no fato de que a filosofia, como apreensão intuitiva do mundo, não precisa 
escolher objetos. Em tese, qualquer tema pode se apresentar como objeto 
congnoscível para o sujeito cognoscente da filosofia. O desafio, contudo, 
é que, em um mundo de saberes especializados e intensa circulação de 
informações, torna-se mais profícuo circunscrever os objetos que podem 
ser de especial interesse da filosofia do esporte. Com isso, afasta-se um 
teor generalista, ainda comum em alguns estudos sobre esporte, ao mesmo 
tempo que se propõem núcleos de pesquisa razoavelmente coesos, ou 
seja, a formação de um campo, de modo a qualificar a produção em locais 
próprios como as associações acadêmicas e universidades. Nesse sentido, 
esse capítulo tem a intenção de apresentar conhecidas premissas do fazer 
filosófico, considerando-as essenciais para a formação da subárea filosofia 
do esporte.

Cabe ressaltar que não desconsideramos que já se produz material de 
qualidade na literatura nacional em torno da filosofia do esporte. Contudo, 
também é perceptível que esse material, por vezes, encontra-se disperso, 
frequentemente associado a outros campos, até mesmo pela carência de 
fundamentação específica entre nós do termo filosofia do esporte. Também 
não é adequado se supor que a amplitude própria do saber filosófico elimine 
qualquer fronteira ao ponto de que todo raciocínio intuitivo ou abstrato se 
configure como reflexão filosófica. O uso do pensamento de um ou mais 
filósofos em um texto não compõe, de imediato, um argumento filosófico. 
São as premissas do fazer filosófico que configuram um argumento como, 
de fato, filosófico.
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Ao iniciarmos esse texto com Schopenhauer, fazemos uma opção de força 
no caminho da filosofia. Nesse recorte das chamadas filosofias do impulso 
(BARBOZA, 2009; FONSECA, 2012; GIACOIA, 2015), no qual também 
encontramos Nietzsche e Freud, teremos que associar o filósofo com um 
sujeito ativo, imerso em seu mundo e em busca de objetos potentes para sua 
reflexão, como lemos em Nietzsche (1886/2005, p. 176):

Um filósofo: é um homem que continuamente vê, vive, ouve, suspeita, espera 
e sonha coisas extraordinárias; que é colhido por seus próprios pensamentos, 
como se eles viessem de fora, de cima e de baixo, constituindo a sua espécie de 
acontecimentos e coriscos; que é talvez ele próprio um temporal, caminhando 
prenhe de novos raios; um homem fatal, em torno do qual há sempre murmúrio, 
bramido, rompimento, inquietude.

Pensamos que essa compreensão vitalista nos aproxima do esporte, 
uma vez que o entendamos como uma manifestação humana carregada 
de emoções específicas e não específicas (TUNCEL, 2018). Não se trata, 
portanto, de se cruzar temas da filosofia com temas do esporte, buscando 
conexões por semelhança. Antes disso, é preciso mergulhar filosoficamente 
no esporte como se ele fosse uma síntese da existência4. 

A filosofia do esporte é, assim, uma espécie de aplicação da reflexão 
filosófica em terreno específico e autônomo, a exemplo do que podemos 
nomear como filosofia da linguagem, filosofia do direito ou filosofia da 
educação. Podemos encontrar sobreposições de pensamentos em campos 
de aplicação distintos, o que parece esperado em razão da parcela comum 
de episteme oriunda da filosofia de base. É preciso cuidado, contudo, para 
que uma mistura pouco nítida desses campos não venha a obnubilar o 
desenvolvimento específico de cada subárea.

Em filosofia temos a compreensão de grandes áreas, variando entre cinco 
e dez, e a acepção de que os campos específicos que se amparam nas áreas 
para o exercício da reflexão filosófica são subáreas. Assim, Metafísica, 
Epistemologia, Lógica, Ética e Estética são inescapáveis ao conjunto das 

4 Evidentemente, há outras correntes filosóficas que atendem às premissas do fazer filosófico 
e, assim, podem nutrir as subáreas. Citamos a filosofia do impulso como exemplo e opção, 
argumentando como há modos filosóficos próximos de fenômenos afirmativos e dinâmicos 
como o esporte e seus temas, mas o filósofo do esporte tem à sua disposição um amplo cabedal 
de possibilidades que atendem às premissas filosóficas.
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áreas. Filosofia do esporte, tal como filosofia do direito ou filosofia da educação 
são subáreas, distintas entre si, que se valem da reflexão filosófica (apreensão 
intuitiva do mundo e capacidade de formar conceitos) em sentido metafísico, 
epistemológico, lógico, ético ou estético. Vale ressaltar que, diferentemente 
de outros saberes, que podem funcionar como uma ferramenta instrumental 
e parcial em certas etapas da pesquisa, a filosofia dificilmente atende a esse 
propósito em razão, justamente, da primeira premissa que trabalharemos 
logo adiante, ou seja, da sua tendência ao universal.

Feito esse panorama inicial e a proposta de pensarmos a filosofia do esporte 
como uma subárea da filosofia, podemos avançar em nitidez se pensarmos 
nas premissas necessárias para essa alocação, o que significa tanto os modos 
do fazer filosófico em geral como, em específico, como o filósofo do esporte 
pode intuir o mundo ou formar conceitos para seus objetos de reflexão. 
Reconhecemos, com clareza, que esse caminho já vem sendo trilhado de 
modo consistente nas associações internacionais (KRETCHMAR, 2017). 
Com relação a produção na literatura nacional especializada, ainda que 
haja reconhecimento da boa produção em temas da filosofia do esporte 
(HOPSICKER; JIRÁSEK, 2014; TORRES; CAMPOS, 2010), muito 
frequentemente essa produção está dispersa e situada em terrenos um pouco 
distintos, como a filosofia da educação ou epistemologia da educação física. 
Parece faltar ainda entre nós uma sistematização mais objetiva da filosofia 
do esporte como subárea da filosofia, capaz de melhor localizar a proposta 
em nosso campo de debates, além de nos propiciar mais interlocução no 
mapa internacional da filosofia do esporte (CAMPOS; ROBLE, 2019). Nisso 
reside o coração desse texto, que pensa poder contribuir para a consolidação 
da filosofia do esporte no Brasil ao apresentá-la como subárea da filosofia, 
sistematizando as premissas dessa opção. Vejamos então quais são estas 
premissas e comecemos a desenhar a filosofia do esporte nessa orientação.

Tendência ao universal

Quando nos dedicamos à reflexão sobre um objeto cognoscível a partir 
da filosofia, encontramos algumas premissas que caracterizam essa forma 
de conhecimento e não outra, por exemplo, vinda do cabedal científico. A 
ciência está de tal modo impregnada na produção de conhecimento atual 
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que pode ser espontâneo supor que seus métodos sejam a única forma de 
apreensão do objeto. Não se trata, por óbvio, de comparações e juízos. A 
ciência presta papel irrefutável na produção de conhecimento em esportes. 
A filosofia do esporte é mais um modo de conhecer esse objeto, por meio da 
reflexão que caracteriza a filosofia. Assim sendo, como subárea da filosofia, a 
filosofia do esporte há de herdar as premissas que orientam o fazer filosófico, 
propondo uma forma de conhecer. Mais que isso, assumindo-se a inevitável 
relação dialética entre objeto cognoscível e sujeito cognoscente, temos que 
supor que, além de herdar tais premissas da filosofia, o objeto específico 
esporte realimenta a filosofia, sofisticando as premissas e ampliando o campo 
de aplicação filosófica.

A primeira premissa que é inescapável quando nos referimos ao modo 
de produção do conhecimento vindo da filosofia é a dedicação ao universal5 
(ABBAGNANO, 2003; ANGELES, 1992; ARANHA; MARTINS, 2003; 
BORNHEIM, 2003). Como apontado por Schopenhauer (1851/2020, p. 30), 
“aquela direção do espírito para o universal é a condição indispensável para 
as verdadeiras realizações na filosofia”. Estamos acostumados com o modo 
de produção das ciências, diametralmente oposto nesse foco, ou seja, atento 
aos particulares mínimos de cada fenômeno e como eles se comportam 
em situações frequentemente isoladas (natural ou laboratorialmente). Na 
filosofia, ao contrário, o que nos interessa é o universal, tanto na observação 
quanto, consequentemente, nas conclusões. 

No que diz respeito à filosofia do esporte, portanto, já temos nosso foco 
suficientemente delimitado no objeto esporte e seus temas específicos. O 
esforço filosófico consiste então em uma visão de conjunto desse objeto. É 
evidente que temas específicos são recrutados ao estudo, mas é premissa que 
eles sempre, de algum modo, estabeleçam interlocuções com o universal. O 
conhecimento filosófico se erige exatamente nesse momento em que vemos 
no texto uma compreensão que nos leva aos sentidos mais amplos, aos 
princípios e noções. Não é incomum pensarmos em uma visão de mundo a 
partir do esporte e isso, em filosofia, não é uma hipérbole, mas um recurso a 
mais para o nosso repertório reflexivo. 

Um cuidado especial é necessário no campo da filosofia do esporte em 

5 Em filosofia, universal é aquilo que se refere ao todo ou a tudo de uma classe, quer seja 
coletivamente ou distributivamente (ANGELES, 1992, p. 322).
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relação a essa premissa. Parece tácito afirmar que o esporte, muitas vezes, 
ocupa um papel de destaque na simbólica do cotidiano, funcionando como 
uma espécie de metáfora da existência (vitórias, derrotas, superações, 
comparações e muitos outros elementos). Sem dúvida, este é um dos grandes 
valores do esporte e algo que nos permite inserção reflexiva no mais universal 
de nossos temas que é a própria existência. Contudo, cabe o cuidado de não 
se tomar o Esporte como um instrumento, um objeto entre objetos, para 
funcionar como mero veículo de reflexão para valores tidos como superiores. 
Ainda que possa colaborar em outros campos de reflexão, o esporte tem o seu 
próprio e, assim sendo, possui, por assim dizer, seu próprio universal. 

Essa desambiguação parece necessária para que não nos percamos nos 
limites do que aqui anunciamos como premissa do universal, uma vez que 
falamos no âmbito de uma subárea e não da área mãe em si. Em outros 
termos, como já mencionado, filosofia do esporte é filosofia aplicada, o que 
nos leva ao sentido de universal como todo, mas também, como tudo de uma 
classe (ver nota de rodapé 3). Um campo constitui de fato uma subárea da 
filosofia na medida em que pode apresentar um universal próprio, ainda que 
esse possa ser contribuir na reflexão sobre o grande universal da filosofia.

Temos um caminho de construção da noção de universal primeiramente em 
Aristóteles (384-322 a.C.), com o princípio de razão teorética, frequentemente 
chamado de contemplação (ANGELES, 1992). Nele, há uma sucessão de 
considerações sobre o necessário e o contingente, condições internas e 
externas, além das causas determinantes (materiais, formais, eficientes e 
finais). O princípio de razão teorética ainda é influente na epistemologia e 
nas teorias da contemplação.

Outro passo nesse caminho de construção da noção de universal é a razão 
pura de Kant (1724-1804). Separando criticamente o mundo dos sentidos 
e a razão pura, Kant assevera que o conhecimento se dá pela conjunção 
entre a experiência e as categorias de entendimento (que estão dispostas a 
priori na razão). Em outros termos, trata-se menos de supor uma verdade 
unívoca no objeto do que aceitar que nomeamos como verdade aquilo que 
é possível ao sujeito conhecer no objeto. Nesse sentido, universalizamos 
nosso entendimento até o ponto que as condições de entendimento mudem, 
propiciando novas verdades. Não há problema nessa mudança, desde que 
ela seja um processo crítico, o que colabora para resolver o problema do 
dogmatismo (HESSEN, 2003).
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Por fim, poderíamos ainda registrar o princípio de razão suficiente, 
tal como desenvolvido tanto por Leibniz (1646-1716) como depois por 
Schopenhauer (1788-1860). Nele, considerando-se a existência única dos 
entes, compreende-se que há uma razão para que um objeto seja este objeto 
e não outro qualquer, o que nos levaria à conclusão que nada acontece no 
universo sem que haja um motivo para isso, ainda que não consigamos 
compreender todos esses motivos. Para Schopenhauer (1813/2019), no 
mundo das verdades que conseguimos conhecer (o mundo da representação), 
o princípio de razão suficiente possui quatro raízes: lógica, matemática, 
física ou ética. Se as três primeiras nos parecem levar a um domínio pouco 
dependente das subjetividades, notemos que o quarto é completamente 
ligado a elas. Contudo, a ética, desde ao menos o princípio do contrato 
social6, também estabelece suas regras e leis próprias, diante das quais nos 
é igualmente possível um princípio de razão na ordem das causas e efeitos, 
temporalidades e espacialidades. A revisão constante do contrato social se 
insere na já comentada necessidade de se compreender que a verdade não é 
assumida epistemologicamente como única e permanente, mas dependente 
da possibilidade de conhecer em cada tempo e espaço, portanto, mutável.

Notemos que as passagens paradigmáticas que escolhemos sobre o 
princípio de razão não se excluem, mas antes, sofisticam-se. A premissa de 
universalização usada pela filosofia busca, analítica ou interpretativamente, 
recorrer à reflexão para encontrar, em cada caso de interesse, o que podemos 
saber, o que podemos fazer e o que podemos esperar7. No caso da filosofia 
do esporte, portanto, a premissa do universal nos levaria a essa tendência 
reflexiva de responder estas perguntas de modo sistemático e situado. O 
que podemos saber do esporte ou dos fenômenos esportivos que estamos 
filosoficamente analisando? O que podemos pensar, analisar, propor sobre 
eles recrutando a fortuna crítica que temos em filosofia e filosofia do esporte? 
O que podemos esperar do esporte a partir do que sabemos e do que estamos 
fazendo nele, com ele e sobre ele? Esse é um caminho no qual o princípio de 
razão nos guia para conclusões de tendência universal e, com isso, cumprimos 
essa premissa do fazer filosófico.

6 O contratualismo tem como seus principais representantes Thomas Hobbes (1588–1679), 
John Locke (1632–1704) e Jean-Jaques Rosseau (1712–1778)
7 Essas são as três perguntas kantianas essenciais, desenvolvidas em “A crítica da razão pura” 
(1781/2021).
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Não é supérfluo precaver que as considerações sobre essa premissa 
exigem atenção ao uso constante que fizemos das palavras “tendência” ou 
“dedicação”, o que nos ajudou a exibir uma ação em busca, ou no sentido, 
de um universal. Com isso, esperamos ter deixado evidente quão difícil e, 
nem sempre desejável, é o universal em sua forma mais ampliada. Tender 
ao universal é uma premissa do fazer filosófico, escravizar-se a ele ou só 
ver conclusões em sua obtenção não está contido de modo prudente nesse 
método.

Para finalizar esse tópico com uma aplicação dessa premissa analisemos 
a definição de Emily Ryall na importante obra contemporânea, Philosophy 
of Sport: Key questions: “sport at its very least is a human practice that 
involves the body to a greater or lesser extent, and is related to practices 
such as games, play and leisure” 8 (RYALL, 2016, p.15).

A subárea da filosofia do esporte pode se dedicar a conceituar qualquer 
fenômeno relacionado à prática esportiva ou, como no caso acima, ao 
conceito de esporte em si. Reservemos atenção à tendência de universalização 
que Ryall aplicou ao próprio conceito de esporte. Notemos que a autora 
buscou uma unidade mínima, deixando de fora qualquer atributo secundário, 
acidental ou ocasional que pudesse caracterizar parte dos esportes, mas não 
todos. Como recurso retórico, ela anuncia que vai dizer o mínimo, para tender 
ao máximo. Do mesmo modo, anuncia o envolvimento do corpo em uma 
extensão variável, para incluir não só os esportes já conhecidos, mas, quem 
sabe, até mesmo os emergentes, como na controvérsia sobre os e-sports, por 
exemplo. Independentemente de concordarmos com a definição de Ryall, 
observamos a premissa da universalidade usada de modo filosoficamente 
irreprimível.

Formação de conceitos e interpretações

Na obra “O que é a filosofia?”, Deleuze e Guatarri (1992/2010, p. 14) nos 
oferecem uma definição enxuta e de tendência universal, como identificamos 
necessária à premissa anterior: “A filosofia é a arte de formar, de inventar, de 
fabricar conceitos”. Temos aí o que, desde Sócrates (470-399 a.C.), sempre 

8 O esporte é, no mínimo, uma prática humana que envolve o corpo em maior ou menor grau, 
e está relacionada a práticas como jogos, brincadeiras e lazer (tradução dos autores).
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iluminou o saber filosófico, o “conhecer a si mesmo”9. Formar conceitos 
é algo como nomear o mundo, conhecer a si e aos outros construindo 
inteligibilidades. Portanto, essa é uma função básica do filósofo, mas também 
de todo aquele que se vale da filosofia para a produção do conhecimento. 
Como provoca Schopenhauer (1851/2005, p. 12), em filosofia, pessoas que 
exibem conhecimento ou erudição, mas sem a capacidade de formar conceitos 
próprios, assemelham-se a uma peruca, uma vez que “adornam a cabeça com 
uma rica massa de cabelo alheio pois lhes faltam os próprios”.

Um certo senso comum parece atribuir a essa premissa de formação de 
conceitos uma originalidade e ineditismo tão únicos que cada texto teria que 
provocar uma revolução em sua área de conhecimento. Evidentemente, não 
seria possível tal projeto na sociedade da informação, em razão da grande 
produção e circulação de conteúdos. Lembremos, entretanto, da extensão 
que vimos no conceito de Ryall, proposta para ilustrar a primeira premissa. 
Mencionava ela a presença do corpo nos esportes em maior ou menor grau. 
Do mesmo modo, a formação de conceitos pode estar presente em um texto 
filosófico em maior ou menor grau. Tampouco tal formação está atrelada 
unicamente à originalidade, mas também a uma espécie de rearranjo. 

Exemplifiquemos com nosso próprio texto, que se pretende, obviamente, 
filosófico. Estrito senso não criamos nenhum novo conceito, mas sim um 
arranjo conceitual de matérias já existentes que, no seu conjunto, busca 
organizar a filosofia do esporte como subárea da filosofia, o que nos obrigou 
a estabelecer premissas e aplicá-las. Tampouco tal arranjo é inédito, pois 
mencionamos a prática corrente no ambiente internacional, mas nos propomos 
a apresentá-lo de modo formal e argumentativo no cenário brasileiro, por 
meio desse capítulo, o que tem sua originalidade. Nesse esforço, pensamos 
cumprir a segunda premissa, o que coloca em movimento essa invenção 
conceitual, estimulando outros passos que, depois deste, são originais em 
si ainda que resultantes do anterior, pois vão acrescentar sua contribuição, 
seja ela de que tamanho for. Tal consideração também ajuda a compreender 
que a formação de conceitos não é exclusiva da filosofia analítica, pois a 
argumentação e interpretação, próprias da hermenêutica, também podem 
ser consideradas partes integrantes dessa formação de conceitos em sentido 

9 Frase gravada no Oráculo de Delfos e que Sócrates, o primeiro filósofo da razão, assumiu 
como seu projeto filosófico.
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amplo.
Essa conjuntura aponta para o que comumente nomeamos de fortuna 

crítica, sem dúvida um cabedal de conhecimentos acadêmicos sobre um tema, 
mas também uma espécie de ativo que atende a papeis diferentes da erudição 
passiva tão bem representada pela peruca na metáfora de Schopenhauer. 
Como aponta Angeles (1992, p. 51), um conceito é aquilo que nos permite 
separar uma coisa de outra. Essa discriminação é um ponto de partida ou 
de chegada para análises e interpretações de cunho filosófico. Avançando 
nas semelhanças e diferenças entre essa premissa na filosofia analítica e na 
filosofia continental, notaríamos, grosso modo, que a formação de conceitos 
na filosofia analítica tende a se dar no campo teórico, abstrato (no sentido de 
afastar-se das variabilidades empíricas para dedicar-se ao universal) ao passo 
que, na filosofia continental, marcadamente na hermenêutica, os conceitos se 
entrecruzam gerando nexos de inteligibilidade. 

Tanto nos procedimentos e interesses próprios da filosofia analítica como 
nos da filosofia continental devemos perceber que essa invenção de conceitos, 
como nos apresentou Deleuze, não é uma criação gratuita, mas um cuidadoso 
trabalho de construção argumentativa ou retórica (KRETCHMAR, 2017). 
Como define Abbagnano (2012, p. 164), o processo de formação de conceitos 
torna possível a descrição, classificação e previsão dos objetos cognoscíveis. 
Repete-se, portanto, o esforço essencial anunciado na primeira premissa em 
torno do que podemos saber, do que podemos fazer e do que podemos esperar, 
agora consubstanciados no método de descrição, classificação, previsão.

Na descrição, trata-se de inicialmente identificar os dados e descrevê-los. 
As inferências, como apreensão intuitiva do mundo, só podem se operar 
a partir do estabelecimento de uma descrição precisa do objeto. De fato, 
um dos maiores entraves para a reflexão filosófica produtiva é, justamente, 
a delimitação do problema. Como escreve Martinich (2002, p. 15), uma 
compreensão confusa costuma gerar uma descrição confusa. Trata-se, 
portanto, primeiro de conseguir descrever da forma mais competente 
possível o problema que se deseja analisar e, ainda com Martinich, essa 
competência costuma se associar à simplicidade e não à complicação: “(…) 
todos podem complicar um assunto; é preciso um pensador rematado para 
tornar um assunto simples” (p. 16). Nesse ponto, parece útil uma digressão 
ao específico da filosofia do esporte. Além de sua associação direta a essa 
premissa em razão de sua condição de subárea, talvez possamos ver também 
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uma associação indireta na medida em que o objeto esporte está presente 
em nossas vidas, via de regra, de modo prazeroso e cativante. Uma dose 
desagradável de obscuridade argumentativa pode tragar a filosofia sobre esse 
belo fenômeno para um academicismo infrutífero, o que certamente resultará 
em um afastamento entre a prática esportiva e sua reflexão.

Classificar, no esforço filosófico da formação de conceitos e interpretações, 
não se resume à construção de categorias estanques. Temos na classificação 
a faculdade essencial do discernimento, elemento chave na compreensão 
de realidades complexas e que nos permite, de modos diversos, atuar 
conceitualmente nos fenômenos. A classificação do conhecimento atua no 
problema filosófico de modo a oferecer inteligibilidade ao conjunto descrito, 
inteligibilidade esta que implica organicamente o filósofo, com vínhamos 
observando. Nas palavras de Schopenhauer (2005, p. 11): “Não é possível 
alimentar os outros com restos não digeridos, mas só com o leite que se formou 
a partir do próprio sangue”. Voltamos à questão do indesejável afastamento 
entre a experiência das práticas esportivas e as reflexões filosóficas sobre 
elas. O envolvimento pulsional do sujeito do conhecimento com o objeto 
das práticas esportivas tende a resultar não em uma classificação como mero 
exercício de sistematização, mas como desejo de apreensão e transformação. 
No exemplo de Schopenhauer, o leite, produzido a partir do próprio sangue, 
conecta, alimenta e transforma.

Como exemplo recente na filosofia do esporte, Parry e Martínková (2021) 
questionam a classificação dos esportes (que eles preferem nomear como 
categorização) a partir de suas regras de eligibilidade e consequências éticas 
implicadas. Para os autores, ao contrário que se supõe em primeira análise, 
os critérios de desejabilidade conduzem os de eligibilidade (supostamente 
funcionais). Com isso, nos termos que nos interessam nesse ponto do texto, 
vemos um exemplo inequívoco de fazer filosófico, arrolando descrição do 
objeto e reflexão crítica sobre suas formas de classificação, especificamente, 
as bases das regras de eligibilidade na lógica das categorizações esportivas.

Por fim, o aspecto da previsão contido na formação de conceitos associa-
se ao caráter especulativo da filosofia. Mais uma vez é preciso desmontar 
preconceitos nesse terreno. Especulação, em acepção comum, costuma ser 
vista com forte desconfiança e inadequação ao trabalho acadêmico. Em 
terreno filosófico, contudo, o esforço especulativo está longe do logro, 
associando-se à pergunta da premissa anterior, qual seja, o que podemos 
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esperar. Nesse sentido, a especulação é essencial ao fazer filosófico, ainda 
que deva ser tratada com rigor, conferida, tal como sugere Bunge (2019, p. 
125), “em sua consistência interna e externa”. 

A previsão é um recurso da formação de conceitos e interpretações que 
permite ao filósofo do esporte ver mais do que a realidade esportiva ofereceu, 
mas, na tessitura geral em que o esporte se enreda, tanto interna como 
externamente, oferece cenários futuros, desdobramentos e expectativas. Mais 
uma vez cabe ressaltar a beleza e profundidade do esporte como objeto de 
conhecimento e, nesse momento, como previsão, que nos dá pistas do que o 
humano fará de si mesmo. Para Andy Miah (2004), por exemplo, haverá, em 
futuro breve, a inserção de atletas geneticamente modificados nos esportes, 
ao ponto de que talvez tenhamos modalidades para não modificados e outras 
para os geneticamente aperfeiçoados. Em terreno filosófico, importa menos 
se a nossa primeira impressão dessa previsão é de recusa ou aceitação, mas 
investigar a formação de conceitos e interpretações propostas por Miah 
de modo a verificar sua lógica interna. Se logicamente válida, será uma 
especulação (previsão) que habitará o terreno da filosofia do esporte até que 
a realidade a comprove ou refute.

Limites e escopo do conhecimento

A última premissa que apresentamos como fundamento formal para a 
filosofia do esporte como subárea da filosofia compreende a preocupação 
com os limites e escopo do conhecimento. Trata-se, na verdade, de uma ação 
ou conjunto de ações que deve atuar durante todo o processo de construção 
do conhecimento, o que nos levaria a considerá-la como uma premissa 
necessariamente reapresentada a cada etapa do fazer filosófico. Essa premissa 
apresenta mais uma questão essencial do fazer filosófico que consiste 
em determinar a fonte, a natureza, a validade e o valor do conhecimento 
(ANGELES, 1992).

Como já explorado, a filosofia se vale de apreensões, inferências e 
especulações. Pensamos ter sido cuidadosos em demonstrar que estas ações, 
em terreno filosófico, não equivalem a procedimentos vagos ou opiniões 
infundadas. O que garante a solidez desses termos como procedimentos 
válidos no fazer filosófico é o tratamento adequado e criterioso dos dados. 

Não parece ter sido de outro modo em outros tempos, mas nos atuais, 
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uma atenção adicional apresenta-se a nós. Para sumarizar bastante o 
assunto, lembramos das palavras de Dunker (2018), para quem, ao estado 
presente, a verdade é apenas mais um participante do jogo, sem privilégios 
e prerrogativas, acrescida de um prefixo que tende a aposentá-la (a “pós-
verdade”). Com essa constatação o psicanalista nos insere nas preocupações 
sobre como a sociedade da informação acelerou o que denominamos de fake-
news. Ainda que o tema tenha desdobramentos que complexificam a questão, 
para nossos propósitos aqui vemos agravada a importância da verificação das 
fontes do conhecimento. No caso do esporte, os componentes de interação 
e engajamento, próprios das formas de se apreciar o fenômeno, podem 
desempenhar um papel crucial nas formas de relação entre os interesses 
comerciais e a produção de conteúdo na área (FILO; LOCK; KARG, 2015). 
A checagem das fontes assume, atualmente, inclusive no campo esportivo, 
uma premissa de trabalho fundamental ao fazer filosófico.

Para avançarmos nessa terceira premissa, mais uma vez nos dediquemos a 
lembrar a natureza do conhecimento, para pensarmos agora em seus limites 
e escopos. Leiamos primeiro Oliva (2011):

Questão destacada pela epistemologia é a referente às fontes do conhecimento. 
Tradicionalmente, são apontadas quatro fontes: a sensação, a memória, a 
introspecção (a apreensão de nossos próprios estados mentais) e a razão. As 
três primeiras costumam ser agrupadas sob a rubrica genérica de “experiência”. 
As duas mais importantes e influentes respostas à pergunta de onde provém o 
conhecimento têm sido: a experiência e a razão.

Já destacamos essa dualidade e complementaridade entre experiência e 
razão, mas nessa premissa que aponta para os limites e escopo do conhecimento 
compensa ainda destacar que a correta compreensão da natureza do 
conhecimento para os quais iremos promover uma reflexão filosófica confere 
maior confiabilidade no fazer filosófico. No terreno da filosofia do esporte 
essa capacidade de discernimento não é pouco importante, pois o objeto 
esporte é, por natureza, uma experiência e o que fazemos enquanto filósofos 
do esporte, é do princípio de razão. Essa passagem de uma natureza a outra 
merece cuidado e uma espécie de atenção flutuante, exemplificando bem o 
que Angeles (1992, p. 227) diz ser o papel da filosofia, ou seja, “ajudar a ver 
o que se diz e dizer o que se vê”. 

Em relação à validade do conhecimento entramos em um terreno 
propriamente lógico, essencial a fazer filosófico. A busca da lógica não é a 
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verdade, mas a validade do raciocínio. Sua tarefa essencial é propor métodos 
e princípios para distinguir o raciocínio correto do incorreto (COPI, 1981). 
Mais que isso, ainda com Copi (1981, p. 20), vemos que “todo raciocínio é um 
pensamento, mas nem todo pensamento é um raciocínio”. Nossa intenção, no 
fazer filosófico, deve ser a do raciocínio filosófico. No nosso caso específico, 
a busca seria a de como realizar um raciocínio em filosofia do esporte, o 
que nos levaria a essa premissa do conhecimento, a partir dos princípios e 
métodos que apontem para a validade do conhecimento em esporte. Pelos 
limites desse texto, não conseguiremos avançar muito além do anúncio que 
os componentes evidentes desse esforço circulam em torno dos conhecidos 
princípios de identidade, de não-contradição, do terceiro excluído, além do 
já mencionado princípio de razão suficiente. 

Como aponta Sacrini (2017), estar atento à validade formal do argumento 
filosófico cumpre duas funções complementares. A primeira é a de se evitar 
a ocorrência de erros lógicos no nosso próprio argumento. A segunda, 
inevitável ao campo do debate filosófico, é a de desmontar argumentos 
contrários aos nossos quando estes se amparam em raciocínios logicamente 
falsos ou inferências logicamente inválidas. No ambiente internacional de 
filosofia do esporte, que podemos anunciar como desperto e aquecido ao 
menos desde os anos 70 do século XX (KRETCHMAR, 2017), não se pode 
ignorar que haja disputas conceituais e argumentativas, o que deixa evidente 
a importância dos componentes acima expostos sobre essa face da premissa.

Por fim, o valor do conhecimento aponta para uma leitura implicada da 
realidade. Como já dissemos, a filosofia pode valer-se de uma abordagem 
desinteressada, uma vez que, em tese, qualquer objeto cognoscível pode ser 
objeto de conhecimento da filosofia. Contudo, quando pensamos no valor 
do conhecimento e o situamos na implicação do sujeito em seu tempo, 
somos levados a pensar nas respostas que a filosofia pode produzir para dar 
sentidos ao contemporâneo, às angústias da vida ou mesmo aos fenômenos 
da experiência. 

Com essa acepção de valor não estamos associando o conhecimento ao 
útil, como propõe o utilitarismo, mas antes, ao pragmático crítico, como 
demonstra Hessen (2012) na filosofia, por exemplo, de Friedrich Nietzsche, 
na qual o verdadeiro é aquele que, no limite, é o fomentador de vida. 
Com isso, o filósofo alemão discute o valor dos valores e busca afastar-se 
de conhecimentos mortos. No que diz respeito à filosofia do esporte, tal 
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concepção de valor do conhecimento é, no nosso entender, especialmente 
interessante, pois coloca no centro da questão esportiva o valor do agon, 
espírito da competição e afirmação da vida entre os gregos antigos (TUNCEL, 
2013). Estudar o valor do esporte, nessa orientação, é refletir sobre a própria 
afirmação da existência em viés não utópico, mas antes, no sentido trágico. 
De um modo ou de outro, seja por um pensamento utópico, seja por uma 
concepção trágica, a filosofia do esporte tem produzido uma discussão 
intensa sobre os valores do esporte (DAVIS; RYALL, 2017; SAMPEDRO; 
TRIVIÑO, 2017; PIKE, 2019; ABANAZIR, 2021), o que a situa no coração 
dessa terceira premissa filosófica.

Considerações finais e uma imagem síntese

Esperamos ter contribuído para promover a circulação, em literatura 
nacional, de que a filosofia do esporte, quando compreendida como subárea 
da filosofia, deve exibir algumas premissas próprias do fazer filosófico. 
Arrolamos três premissas fundamentais, sem ignorar que possa haver outras, 
complementares a estas. Ainda assim, acreditamos que um uso cuidadoso 
destas três aqui trabalhadas possa produzir um fazer filosófico rigoroso para 
a filosofia do esporte. Por ter sido inevitável recorrer a uma constelação 
razoavelmente densa e variada de conceitos e dado o caráter de apresentação 
formal desse texto, propomos abaixo uma imagem síntese, que coloca lado 
a lado os conceitos, por semelhança epistemológica, dando visibilidade 
didática ao corpo teórico mobilizado:
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A imagem acima ilustra o desenho teórico que trabalhamos no argumento 
de nosso texto e demonstra que, do ponto de vista do princípio lógico, há 
uma tendência progressiva entre as etapas internas de cada premissa, embora 
haja, também, uma correlação horizontal quando comparamos as etapas de 
premissas distintas. Com isso, fica evidente que o fazer filosófico é rigoroso 
(pauta-se em método, procedimento organizado) e, ao mesmo tempo, opera 
com interações constantes entre seus elementos. 

Em que pese o esforço realizado até o momento, a pior herança desse 
texto seria a de que temos, nos parágrafos precedentes, ou na imagem 
que os sintetiza, uma receita do fazer filosófico para a subárea da filosofia 
do esporte. O que temos é mais modesto, ainda que, no nosso entender, 
bastante importante. Discorremos sobre um balizamento inicial que indica, 
aos interessados na subárea filosofia do esporte, quais são as premissas 
elementares da área mãe, no caso, a filosofia. Ao longo dessa argumentação, 
fomos realizando pequenos cotejamentos com produções já existentes na 
subárea, em especial ligadas ao ambiente internacional das associações de 
filosofia do esporte e que, na nossa leitura, consubstanciam as premissas 
trabalhadas. Evidentemente, existem outras produções interessantes e, para 
nossa sorte, a filosofia do esporte parece estar em grande expansão. Com 
esse trabalho pretendemos estimular a produção em filosofia do esporte 
entre nós e proporcionar interlocuções ampliadas a partir de enquadramentos 
epistemológicos precisos.

Referências

ABBAGNANO, N. Dicionário de Filosofia. São Paulo: Martins Fontes, 2012.

ABANAZIR, C. Of values and commercialisation: an exploration of e-sports place 
within the olympic movement. Sport, Ethics and Philosophy, p. 1-16, 2021.

ANGELES. P. Philosophy: The Harper Collins Dictionary. New York: Harper 
Collins, 1992.

ARANHA, M.L.A.; MARTINS, M.H.P. Filosofando: Introdução à Filosofia. São 
Paulo: Moderna, 2003.

BARBOZA, J. Metafísica do irracional: mal radical em Schelling e Schopenhauer. 
Veritas, v. 54, n. 2, p. 187-196, 2009.

CAMPOS, M.V.S.; ROBLE, O.J. Mapping philosophy of sport in Brazil: past, 



A filosofia do esporte como subárea da filosofia: premissas e campos de estudo   228

present, and future. The 47th Conference of the International Association for the 
Philosophy of Sport. Kyoto, Japan: 2019.

COPI, I. M. Introdução à Lógica. São Paulo: Mestre Jou, 1981.

DAVIS, P.; RYALL, E. Evaluating violent conduct in sport: a hierarchy of vice. 
Sport, Ethics and Philosophy, v. 11, n. 2, p. 207-218, 2017.

DUNKER, C. et al. Ética e Pós-Verdade. Porto Alegre: Dublinense, 2018.

FILO, K.; LOCK, D.; KARG, A. Sport and social media research: a review. Sport 
Management Review, v. 18, n. 2, p. 166-181, 2015.

FONSECA, E.R. Psiquismo e Vida: Sobre a Noção de Trieb em Freud, Schopenhauer 
e Nietzsche. Curitiba: UFPR, 2012.

GIACÓIA JUNIOR, O. O infinito campo hermenêutico. Ciência e Cultura, v. 67, n. 
1, p. 26-28, 2015.

HESSEN, J. Teoria do Conhecimento. São Paulo: Martins Fontes, 2003.

HOPSICKER, P.M.; JIRÁSEK, I. Sport philosophy around the world. In: TORRES, 
C.R. (ed.). The Bloomsbury Companion to the Philosophy ff Sport. London: 
Bloomsbury, 2014.

KANT, I. Crítica da Razão Pura. Kindle Edition, 2021.

KRETCHMAR, R.S. The philosophy of sport and analytic philosophy. In: TORRES, 
C.R. (ed.). The Bloomsbury Companion to the Philosophy ff Sport. London: 
Bloomsbury, 2014.

KRETCHMAR, R.S. Sport, fiction, and the stories they tell. Journal of the Philosophy 
of Sport, v. 44, n. 1, p. 55-71, 2017.

LOPEZ-FRIAS, F.J. Broad internalism and interpretation: a plurality of interpretivist 
approaches, In: KLEIN, S. Defining Sport: Conceptions and Borderlines (Studies in 
Philosophy of Sport). Lexington Books, Kindle Edition, 2017. 

MARTINICH, A.P. Ensaio Filosófico: o que é, como se faz. São Paulo: Loyola, 
2002.

MIAH, A. Atletas Geneticamente Modificados: Ética Biomédica, Doping Genético 
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