
Importância da ética para uma desportista   

Se pararmos para pensar, o conceito de ética é diferente para todos nós. Mas 
se há algo em que todos concordamos é que, uma coisa importante na vida, é 
termos os nossos valores morais presentes e consciência deles nas nossas 
ações do dia a dia, sendo isso muito importante no desporto. 
Só este ano, enquanto atleta, já passei por situações que nunca na vida julguei 
serem possíveis e pelas quais gostava que mais ninguém tivesse de passar, 
até porque acredito que são, infelizmente, cada vez mais frequentes. Eu tive 
colegas de equipa a serem alvo de agressões dentro de campo por parte de 
outras atletas, treinadores fortemente insultados por pais, guerras físicas entre 
pais por causa de arbitragem...e, quando comecei a jogar, o nosso objetivo 
enquanto atletas e pessoas, dentro de campo, era divertirmo-nos, construir 
amizades e promover o respeito e companheirismo umas pelas outras, 
permitindo a muitas de nós criar amizades para toda a vida. Afinal, no fim do 
dia, e como acontece a todos os desportistas, éramos todas iguais, fãs de um 
desporto e movidas pelo mesmo desejo: jogar e dar o nosso melhor, sem nos 
esquecer-mos de nos divertirmos e de respeitarmos todos. Não era raro ouvir 
pedidos de desculpa dentro de campo ou mesmo partilhas de experiências 
entre jogadoras, que serviam muitas vezes para apaziguar a ansiedade das 
atletas menos experientes, além de não haver agressões ou palavras menos 
bonitas entre atletas. 
Claro que, como tudo na vida, não nego que sempre tenham existido este tipo 
de confusões ( como acontece em todo o lado) mas desde que retomamos a 
prática desportiva, melhor dizendo, desde o levantamento das restrições que o 
covid nos levou a impor, o cenário piorou muito. 
No desporto e enquanto atletas, devemos ter a ética e os nossos valores 
morais como uma prioridade, porque o desporto é feito para nos unir, juntar as 
pessoas, o que só se torna possível se nos respeitarmos e não andarmos 
constantemente em guerrinhas uns com os outros. O verdadeiro desafio é, e 
que deixo para todos nós, no final de cada jogo, de cada treino, de cada 
torneio...sermos capazes de olhar para os nossos adversários/colegas e sorrir, 
sorrir porque estamos ali todos pelo mesmo motivo, sem guardarmos qualquer 
mágoa ou ressentimentos, e sem esquecer que, no fim do dia, somos todos 
iguais. 
 
 


