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Vitórias e Derrotas no Esporte: Uma Reflexão a partir dos Valores 

 

Para a cultura ocidental o universo nasceu de uma vitória dos deuses sobre os titãs. Na Grécia antiga, 

onde nasceu o desporto, os atletas cultivavam a adoração à deusa Nike (deusa da vitória). Essa deusa 

trazia consigo a notícia de que a vitória, assim como a derrota, são dois momentos que, embora 

significantes, são passageiros e que, por isso, emerge a necessidade de discutir e interpretar os substratos 

axiológicos que estão implícitos junto a essa experiência e que estão além da simplicidade dos resultados. 

Além disso, existem estudos que nos oferecem uma oportunidade de meditarmos sobre a natureza 

axiológica contida na dupla face da moeda esportiva: vitórias e derrotas. Os valores são um tema 

relevante para a filosofia do esporte cuja missão geral, segundo Thomas, Nelson e Silverman (2012), é 

examinar a realidade por meio de técnicas de reflexão. A competição e os seus resultados fazem parte de 

inúmeras discussões, opiniões e reflexões, tanto no que diz respeito ao senso comum, quanto no que é 

descrito pelos meios de comunicação de massa e pelos achados de estudos acadêmicos. Entretanto, ao 

utilizarmos o procedimento reflexivo baseado no método interpretativo queremos aprofundar o 

conhecimento do fenômeno em tela. Os resultados apontam para uma invejável riqueza filosófico-

pedagógica, pois, a despeito de outras opiniões tanto as vitórias como as derrotas nos oferecem um 

conteúdo metafórico capaz de nos colocar diante de uma competição pessoal cuja finalidade (telos) é uma 

vitória sobre as nossas dificuldades, as nossas vilanias e os nossos vícios. 
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