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Resumo 

Devido à importância internacional acerca dos estudos sobre espírito esportivo 

(sportsmanship) na Filosofia do Esporte, a presente pesquisa busca 

compreender o espírito esportivo enquanto filosofia moral e aproximá-lo ao 

contexto esportivo do Brasil. Para tanto, se faz necessário distinguir os diversos 

contextos em que o esporte se faz presente na sociedade brasileira para, 

posteriormente, aplicar aspectos relacionados com o espírito esportivo em cada 

uma dessas práticas. Essa compreensão tem, como consequência, proporcionar 

uma atuação mais adequada e completa de profissionais de Educação Física 

que atuam nas diversas vertentes do esporte. 

 

Introdução 

O esporte tem constituído novas concepções na sociedade com o passar 

do tempo. “Do início dos anos 80 até o presente, o esporte tornou-se uma 

atividade importante na sociedade moderna” (SANTOS, 2005, p. 15). Assim, as 

práticas desportivas transcendem a perspectiva do alto rendimento e passam a 

ser um fenômeno adotado para outras finalidades que vão desde o lazer, 

entretenimento e educação até a qualidade de vida (física e psicológica). O 

                                                             
1 Graduando da Faculdade de Educação Física, UNICAMP. Bolsista CNPq – Brasil. 
2 Doutorando e mestre em Educação Física pela UNICAMP. Coorientador da presente pesquisa. 
3 Professor Doutor da Faculdade de Educação Física, UNICAMP. Orientador da presente 
pesquisa. 



aumento da popularidade e ocorrência do esporte, gerou e gera o 

desenvolvimento de análises e críticas relacionadas com sua ocorrência. Ao 

passo que o esporte ganha novos significados, a Filosofia do Esporte também 

se ressignificou com o passar dos anos e, em uma fase pós-moderna, constitui-

se em um período de filosofia aplicada visando identificar os bens intrínsecos do 

esporte e analisa-los de forma crítica (DEVINE e LOPEZ FRIAS, 2020). Dentre 

as análises desportivas estão as da Filosofia Moral, nas quais se enquadra o 

Espírito Esportivo, tema essencial para o presente trabalho. 

 Tratando-se, mais especificamente, sobre o campo da Filosofia do 

Esporte, é possível dizer que os estudos e análises sobre o esporte a partir de 

uma visão filosófica são recentes, principalmente no campo acadêmico, sendo a 

década de 1970 o marco para o início das discussões dessa temática. 

Entretanto, houve uma grande evolução das produções acadêmicas e, embora 

seja uma área em desenvolvimento, já apresenta quantidade e qualidade 

significativas em relação às produções. Apesar da riqueza dos materiais já 

produzidos, trata-se de um campo de pesquisa pouco estudado no Brasil, sendo 

necessário a ampliação de pesquisas nacionais acerca da temática de Filosofia 

do Esporte, em geral. 

O espírito esportivo, embora pouco estudado no contexto brasileiro, é 

componente cada vez mais presente na literatura internacional em Filosofia do 

Esporte, com produções que visam aprofundar o entendimento sobre o conceito, 

como as obras de Keating (1964) em uma análise de espírito esportivo como 

categoria moral, Sessions (2004) que relaciona espírito esportivo e honra, Abad 

(2010) que analisa a influência de aspectos como justiça e equidade no espírito 

esportivo e Laumakis (2016) que discute o jogar com a força ou fraqueza do 

adversário. Devine e Lopez Frias (2020) classificam o espírito esportivo 

(sportsmanship) como tema central para a Filosofia do Esporte, classificando-o 

como uma virtude desportiva. Entretanto, por tratar-se uma importante temática 

para uma área de estudos do esporte implica na ocorrência de diversas 

interpretações, já que envolve a percepção do autor, influenciada por suas bases 

teóricas, em relação ao assunto. Por isso, se faz necessário a compreensão em 

relação às discussões sobre o espírito esportivo, tal como a proposição de novas 

interpretações que aproximem os estudos acerca do tema a realidade dos 

esportes brasileiros. 



A vitória, na maioria das vezes, é considerada o ponto mais importante do 

esporte, fazendo com que alguns atletas ou praticantes, ao buscarem a vitória a 

qualquer custo, desenvolvam ações antidesportivas, como o descumprimento de 

regras. Entretanto, sem as regras e o jogo regido por elas, não só deixa de existir 

o esporte, como também não há vitória, como consequência da não ocorrência 

do jogo (LAUMAKIS et al, 2017). A discussão transcende, portanto, a conquista 

da vitória, mas passa a ocupar um espaço de diferenciação entre as 

possibilidades de êxito, isto é, uma conquista resultante de uma injustiça 

desportiva pode ter um valor simbólico distinto de uma conquista decorrente de 

um jogo equilibrado e justo. Se ambas as variantes de vitória no contexto 

esportivo detenham do mesmo significado, a própria prática desportiva pode ser 

questionada, já que o objetivo deixa de ser a atividade corpórea ou até mesmo 

a conquista da vitória por meio dela, mas as consequências que a conquista 

pode trazer aos vencedores, sendo que essa consequência acaba se 

distanciando da prática. A questão da vitória no esporte faz com que se 

desenvolva discussões acerca do espírito esportivo. 

 

Métodos 

 Para melhor compreensão acerca das discussões sobre espírito esportivo 

na literatura acadêmica da Filosofia do Esporte foi realizada uma revisão 

bibliográfica de aporte ético filosófico para essa temática, posteriormente, se 

aproximar do contexto esportivo brasileiro. Dessa maneira, o presente projeto 

tem como intuito manter uma constante aplicabilidade do conceito filosófico de 

espírito esportivo no contexto do esporte e Educação Física brasileiros.  

A análise bibliográfica acompanhou a presente pesquisa, e, em um 

primeiro momento (ao início da pesquisa), foram localizados e analisados 

autores que exerceram e exercem produções acerca da ética esportiva, para 

aprimorar os conhecimentos em relação à temática. A busca pelas produções foi 

realizada nas revistas Journal of the Philosophy of Sport e Sport, Ethics and 

Philosophy - periódicos específicos da área de Filosofia do Esporte que tem 

como objetivo discutir questões filosóficas e éticas em relação ao esporte e 

atividades corporais. 

Posteriormente, após a seleção e análise bibliográfica, foi desenvolvido o 

fichamento acerca de todas os trabalhos coincidentes com esta pesquisa, 



buscando sempre estabelecer a relação entre, inicialmente, a ética e o espírito 

esportivo e, posteriormente, projeções para o contexto esportivo brasileiro em 

suas diversas manifestações. 

 

Resultados e Discussões 

 Na área da Filosofia do Esporte, existem teorias que auxiliam na 

compreensão do esporte enquanto um fenômeno de características singulares. 

Devine e Lopez Frias (2020) realizaram uma análise das principais teorias da 

área, sendo que a teoria chamada convencionalismo se destaca para a presente 

pesquisa. Em linhas gerais, o convencionalismo, segundo Antonio, Boccati e 

Roble (no prelo), se caracteriza por um conjunto de convenções sociais que 

estão para além das regras formais da modalidade, porém, são fundamentais 

para o esporte. 

A compreensão de espírito esportivo, portanto, perpassa pelo 

entendimento de que, no esporte, para além das regras descritas para aquela 

modalidade, existem regras que devem ser seguidas, entretanto, não estão 

listadas àquelas modalidades, ou seja, as regras morais (SUITS, 1978). Nesse 

contexto, Keating (1964) classifica o espírito esportivo como uma categoria moral 

e o conceitua como as condutas realizadas pelos praticantes da modalidade 

esportiva.  

Considerando o espírito esportivo como relacionado com a conduta dos 

participantes do esporte, é possível dizer que refere-se aos valores morais 

aplicados ao esporte. Isto é, trata-se da moralidade direcionada ao 

comportamento dos membros envolvidos ao contexto esportivo. Portanto, ao se 

relacionar com a moralidade, o espírito esportivo transcende o respeito às regras 

(apesar de também englobá-las), ou seja, o conceito está, para além do respeito 

às regras – que são características intrínsecas do esporte – mas ao respeito aos 

indivíduos (companheiros e adversários) e, sobretudo, ao respeito pela 

modalidade e pelo esporte em si. Isso implica dizer que uma atitude que contraria 

o espírito esportivo, não necessariamente romperá uma regra da modalidade 

esportiva e o contrário também é válido, sendo que não necessariamente 

quebrar uma regra implica em uma atitude contrária ao espírito esportivo. 
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