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                   Ética no Esporte: quando o esporte é mais que vencer 

 

       Podendo ser definida como aquilo que determina a forma mais adequada de se agir em sociedade, a ética 

costuma variar com a cultura e as crenças de determinados grupos de pessoas, porque envolve valores e 

princípios de cada um dos indivíduos. De acordo com os filósofos, a Ética é o caminho que direciona a conduta 

humana. Como forma de reflexão, ela nos ensina a pensar em tudo aquilo que pode ser até ser lícito, mas não 

convém fazer. Essa educação é extremamente ligada ao esporte. A ética no esporte, no entanto, 

abrange alguns conceitos gerais e universais que, seguidos por todos os participantes, serão como um guia 

de atitudes ideais dentro e fora do jogo. 

 

O que é Ética no Esporte? 

         

        Por si só, o esporte já é uma forma prática e potencializadora de aprendizados para uma boa conduta, 

sendo fundamental, portanto, na formação de uma pessoa, principalmente, enquanto ela ainda é mais jovem. 

        A Ética no Esporte tem ligação direta com o termo “FAIR PLAY”, que trata-se de jogar limpo, de 

manter o espírito esportivo, e de ter um comportamento ético nas questões relacionadas a qualquer 

modalidade de esporte. O termo nasceu em 1896, em Atenas, com os primeiros Jogos Olímpicos da Era 

Moderna. 

        O barão Pierre de Coubertin, organizador do evento à época, teria utilizado essa expressão “FAIR 

PLAY” para associar o ideal olímpico aos valores da honra, honestidade, lealdade e respeito entre os atletas 

e por si próprio. Uma ideia derivada do conceito de “cavalheirismo” adaptado aos esportes. O objetivo era 

estimular que os praticantes jogassem sem violência, de maneira justa, sem prejudicar intencionalmente 

seus adversários e, não menos importante, dentro das regras da competição desportiva. Assim, esse conceito 

está completamente envolvido com a ética, porque os atletas que o seguem procuram sempre praticar seu 

esporte sem prejudicar o adversário de maneira proposital. Com isso, muitas situações desagradáveis e que 

nem sequer combinam com o ambiente esportivo podem ser evitadas, como a violência, xingamentos, 

agressões e até ferimentos nos atletas. 

         É claro, isso não significa que o espírito competitivo deve ser deixado de lado, e sim que os 

concorrentes diretos serão tratados com respeito e que a competição será exercida seguindo 

o comportamento ético esperado por todos. 

         Nas competições esportivas, o objetivo do atleta é se superar e vencer. Mas a qualquer custo? Será 

que para fazer meu time de futebol ganhar, convém mentir ao árbitro sobre um pênalti? Usar doping para 

bater um recorde? Existem alguns conflitos éticos no esporte em cima dos atletas que envolvem torcida, 

patrocinadores e o exemplo que passa à sociedade. 

         O esporte é uma potente ferramenta que influencia o comportamento humano. No Fair Play, a prática 

esportiva desenvolve e educa, sendo um meio para construir uma sociedade com valores dignos, honestos, e 

respeitosos que melhoram a convivência. Portanto, seguir a ética no esporte como um compromisso e agir 

conforme as regras morais consigo mesmo, com todos os colegas de equipe, adversários e a torcida torna o 

atleta um ótimo modelo a ser seguido por toda a sociedade. 
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