
A ética na vida e no desporto 

 

Quando somos crianças, todos sabemos brincar. Dão-nos uma bola e 
imediatamente criamos algum jogo, convidamos os nossos amigos e divertimo-
nos por algumas horas. Afinal, quando somos pequenos, acreditamos que o 
mundo é um lugar tão edênico e irrepreensível quanto o pintamos e que todos 
os que nele habitam são tão puros quanto nós. Esta fase inocente da nossa vida 
tem, no entanto, tanto de apolínea como de efémera, uma vez que, num simples 
piscar de olhos, somos fustigados pela mais cruel das entidades: o tempo. 
  Envelhecemos! E, de repente, parece que aqueles jogos da nossa infância não 
são mais tão bucólicos como um dia foram. Não podemos mais fazer uma birra 
apenas por perder um jogo; não podemos injuriar um árbitro porque não 
gostamos do seu veredito; e certamente não podemos mais agredir um colega 
“na brincadeira”. Não, agora é-nos exigido respeito, educação, fair-play… Acima 
de tudo, é preciso sermos éticos!  

  Sermos éticos... Algo tão simples e, no entanto, tão abstruso. Dizem que a ética 
nasce quando o outro entra em cena. Se assim for, esta tem de estar sempre 
viva, uma vez que o ser humano não vive senão em sociedade. Ora, se a ética 
nos é exigida em todos os momentos do dia, no desporto não poderia ser 
diferente. Ser-se ético é, acima de tudo, sabermo-nos comportar de forma a não 
prejudicar ninguém à nossa volta. Não é uma obrigação legal, mas sim moral. 
Não é algo que nos seja exigido, mas sim expectável. 

  É precisamente por ser assim que é tão frequentemente desprezado. Quantos 
jogadores não vemos entrar em campo sob o efeito de substâncias que 
influenciam o seu desempenho? Quantos não são discriminatórios nas suas 
palavras, cruentos nos seus comportamentos e desumanos nas suas ameaças? 
Quantos não vemos deixarem-se consumir pela selvageria e barbaridade dos 
seus ímpetos irracionais? Mas muito para além dos jogadores, a ética desportiva 
estende-se a todos os envolvidos na prática desportiva, desde treinadores a 
árbitros, profissionais de saúde, adeptos... Quantos destes não são também 
facilmente desvirtuados e manipulados pelo simples avistar de uma sedutora 
quantia de dinheiro? “Quando o dinheiro vai à frente, todos os caminhos se 
abrem”, dissera William Shakespeare e muitos parecem fazer desta frase hino 
de um mundo que se vê trespassado pela podridão dos amargurados corações 
humanos e segregado pela incapacidade destes de reconhecerem que o que os 
une é precisamente aquilo que julgam que os separa. 

   O saber perder mais do que o querer ganhar; a vontade de ajudar o outro 
superior à de o sobrepujar; o conseguir ser colega antes de ser adversário; o 
saber ser humano antes de jogador – isto é ser-se ético!  

  Não sei, talvez a Humanidade não tenha conserto. Talvez seja pura 
ingenuidade pueril acreditar que assim não o é. Talvez... Mas eu prefiro acreditar 
que um dia aquela luz que era irradiada pelos jovens corações onde jazem hoje 
sonhos despedaçados pela idade voltará a brilhar e talvez, quem sabe, um dia, 
nós voltemos a saber brincar. 
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