
Ética no Desporto e na Vida 

 

Aprende-se, formalmente, acerca do conceito de Ética no 10º ano, numa das 
disciplinas mais importantes do programa, Filosofia. Porém, víamo-nos 
deparados com situações que envolviam ética antes disto e continuámos a 
deparar-nos com estas muito depois. Atrevo-me até a dizer que o conceito de 
ética, e as suas implicações, nos acompanham, a nós seres humanos, desde o 
momento em que somos concebidos até muito depois da nossa morte.  

Ética é, portanto, por definição, o grupo de valores e normas morais ditas gerais, 
que permitem a distinção entre o certo e o errado. No quotidiano, vemos 
situações que envolvem ética muito frequentemente, talvez mais frequentemente 
do que aquilo que pensamos, visto que uma grande maioria acha o conceito de 
ética demasiado complexo para se conseguir encaixar em todas as nossas 
ações. A ética, evidentemente, pode variar de país para país, tornando aquilo 
que eu acho errado (criar cães para consumo) em algo aceite, e aquilo que eu 
penso normal (criar vacas para consumo) em algo inaceitável. Esta varia também 
consoante o tempo, considerando que o que é certo para mim, por exemplo, 
tratar homens e mulheres como iguais, inimaginável numa sociedade portuguesa 
de há uns anos atrás. Concluindo, o conceito foi evoluindo e, por essa razão, 
nós, enquanto indivíduos sociais, temos que evoluir com ele.  

Tudo aquilo que foi referido anteriormente pode relacionar-se com a temática do 
Desporto. Neste ramo da ética, também os valores vão variando, consoante o 
tempo e o espaço. Vejamos, por exemplo, o caso do futebol e a arbitragem: há 
20 anos, as regras de arbitragem eram menos rígidas do que aquilo que são 
atualmente, deixando correr o jogo com mais faltas por marcar e com menos 
cartões assinalados; vemos, também, que a arbitragem no campeonato inglês é 
menos rígida do que a mesma no campeonato português, promovendo a fluidez 
de jogo e um futebol, de certa forma, mais bonito.  

Assim sendo, é de extrema importância um investimento na formação dos jovens 
atletas na área da Ética do Desporto. A partir das aulas de Educação Física, nós, 
alunos, temos uma iniciação desta formação, já que, entre jogos e modalidades, 
os professores tendem a incentivar o fair-play entre equipas. Porém, é importante 
esta formação ser contínua e permanente.  

Infelizmente, no caso do desporto português vemos, a partir de várias notícias, 
que esta ética não está a ser posta em prática. Desde casos de fraude e 
corrupção a desacatos entre presidentes de clubes, tudo isto é lamentável e não, 
de todo, desejado. Sou, então, da opinião de que deve haver um compromisso, 
por parte de cada jogador, clube e instituição, com esta importante faceta da 
Ética, começando por ter em atenção o valor de cada um dos adversários, 
respeitá-los e perceber que sem cada um deles não seria possível haver uma 
competição. Desta forma, na situação ideal, estaríamos a conseguir formar não 
só atletas, mas acima de tudo, pessoas que cativam o respeito entre si.  

 

 

 


