
As novas sociedades e a ética  

Nos tempos que correm, a palavra ética aliada à vida e ao desporto nunca foi 
tão pertinente como agora.  

Tanto na vida como no desporto, a ética é o pilar de todos os nossos 
comportamentos, sejam eles morais ou culturais, variando de sociedade para 
sociedade.  

Quando falamos de ética no desporto, a nossa atenção dirige-se de imediato 
para o fair play, para a luta contra o racismo e para o cumprimento das regras, 
ou seja, para o cumprimento dos valores éticos que nos são transmitidos e 
ensinados pela sociedade em que vivemos, onde cumprimos e aceitamos as 
regras pelas quais a sociedade se rege.  

Quando nos referimos ao fair play no desporto, falamos das práticas 
desportivas como meio promocional dos valores para o desenvolvimento de 
cada um, nomeadamente de quem tem mais capacidades e dedicação.  

Com base nos valores éticos e morais, é necessário incutir a responsabilidade 
individual, sempre apoiada nos modelos séniores da nossa sociedade. Estes 
remetem-nos para a crescente valorização do espírito do desporto e da 
tolerância, valorizando a solidariedade entre os pares, assim como um 
desenvolvimento global e harmonioso dos mesmos. A educação para os 
valores exige o esforço e a cooperação de todos os atores que colaboram para 
esta formação, como por exemplo, a família, a escola e o desporto, 
configurando-se, assim, uma educação de valores, onde se promove a 
principal base da virtude humana, que, na prática, se traduz no 
desenvolvimento pessoal e social do indivíduo para a sua integração no seu 
meio. Através do diálogo, da reflexão e da promoção da educação, a família 
tem um papel importante na transmissão dos valores éticos, levando-nos a 
concluir que a “educação começa na família”. Assim sendo, numa sociedade 
em constante mutação, sob ameaça de valores comerciais, o desporto assenta 
cada vez mais no respeito de regras, mediante certos interesses. Devido a este 
fator, muitas vezes, a ética desportiva falha.  

Na ética da vida compreendemos a essência da palavra como sendo a 
interação do homem com a sociedade em que vive, o seu carácter, ou mesmo 
os seus costumes. Por outro lado, a ética também se pode fundamentar na 
questão que distingue o bem e o mal, ou seja, os comportamentos corretos e 
incorretos. Tanto a ética nas sociedades como a ética no desporto terão de ser 
complementadas na vivência de todos os indivíduos num contexto 
sociocultural, englobando-as numa ética de sociedade moderna que promove o 
desenvolvimento cultural, educativo e cívico.  

Em suma, todos os indivíduos deveriam estar consciencializados acerca da 
defesa dos valores da ética desportiva, assim como da ética da vida, uma vez 
que, ao adotarmos estes valores, fomentamos os comportamentos e atitudes 
que nos tornam diferentes ao promover o desporto com dignidade, honra e 
justiça para todos aqueles que o praticam.  


