
 

 Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

 2º CICLO EM ENSINO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 NOS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO 

 

  

 

 

ÉTICA, VALORES E DESPORTO 

Estudo centrado em jovens (escalão sub 17 – juvenis) 
praticantes de futebol federado 

 

 

 

 

Pedro Nuno Vilar de Matos 

 

Orientador: Professor Doutor Antonino Manuel de 
Almeida Pereira 

 

 

 

 

2013 



  



 

 

UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO 

 
2º CICLO EM ENSINO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

NOS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO 

 
 

 

 

ÉTICA, VALORES E DESPORTO 

Estudo centrado em jovens (escalão sub 17 – juvenis) praticantes de futebol 
federado 

 

 

Pedro Nuno Vilar de Matos 
 

Orientador: Professor Doutor Antonino Manuel de Almeida Pereira 
 
 
 
 

 

 

 

VILA REAL, 2013 

 



IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada à UTAD, no DEP – ECHS, 
como requisito para a obtenção do grau de Mestre em 
Ensino de Educação Física dos Ensino Básico e 
Secundário, cumprindo o estipulado na alínea b) do 
artigo 6º do regulamento dos Cursos de 2ºs Ciclos de 
Estudo em Ensino da UTAD, sob a orientação do 
Professor Doutor Antonino Manuel de Almeida Pereira. 

 



VI 

 

Agradecimentos 

 

Agradeço ao meu orientador Professor Doutor Antonino Manuel de Almeida 

Pereira, pela orientação, pelo apoio, pela confiança, pela motivação e acima de tudo a 

oportunidade de me tornar um melhor profissional. 

Agradeço a todos os dirigentes, treinadores dos Clubes que participaram neste 

estudo e também a todos os atletas entrevistados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



VII 

 

 

  



VIII 

 

Resumo  

 

O desporto contribui para o desenvolvimento integral do jovem e para a sua 

formação moral, ao promover a honestidade, a amizade, a equidade, o respeito mútuo, a 

não-violência, a lealdade, o desportivismo, o Fair-play entre quem participa na 

competição desportiva e o respeito inequívoco por regras de conduta cívica. Apesar das 

muitas recomendações para a sensibilização da ética no desporto é importante saber se 

na prática tal se verifica. 

Assim, este estudo teve como propósito identificar os Valores que regulam a 

prática desportiva dos jovens. Neste sentido, foram aplicadas entrevistas semi-

estruturadas a 15 jovens que frequentam o 9º, 10º e 11º ano de escolaridade e praticam 

Futebol no escalão Juvenil da Associação de Futebol de Viseu, no Clube de Desporto e 

Recreio de Moimenta da Beira, nos Cracks Clube de Lamego e no Grupo Desportivo de 

Resende. A técnica de tratamento de dados utilizada foi a Análise de Conteúdo. 

Os resultados obtidos indicam que o conceito de ética ainda é para alguns jovens  

pouco claro. Cerca de metade referiu que nunca abordou esta temática durante as aulas 

de Educação Física. 

Relativamente aos valores gerais da Humanidade, o valor com maior relevância 

é o Valor Ético, seguindo-se o Valor Hedonístico e o Valor Prático. Sem qualquer 

evidência surgem o Valor Estético, o Valor lógico e o Valor Religioso. Quanto às 

categorias do Valor Ético, a que tem maior importância para os jovens entrevistados é o 

Valor da Amizade, seguindo-se o Valor da Responsabilidade e, por último, vem o Valor 

da Autodeterminação/Obediência/Autoridade. Nas categorias dos Valores do Fair-Play, 

o valor mais acentuado é o Valor do Não Doping/Honestidade e o Valor Não-violência, 

seguido do Valor da Lealdade/Desportivismo e Valor Igualdade/Mutuo – Respeito, 

posteriormente o Valor Não – discriminação/Equidade e, por fim, Valor Amizade – 

Fidelidade. 

 

Palavras-chave: Ética, Valores no Desporto, jovens, futebol 
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Abstract 

 

 

         Sport contributes to the comprehensive development of the young population and 

to his/her moral education, promoting honesty, friendship, equity, mutual respect, non-

violence, loyalty, sportsmanship, fair-play between those who participate in the sports 

competition and the unequivocal respect for the rules of social conduct. In spite of the 

several recommendations for the ethics' awareness in sports, it is important to know if 

this really happens. 

        Therefore, this study has the purpose to identify the Values that regulate the young 

population's sports. This way, were made semi-structured interviews to 15 youngsters, 

who attend the 9th, 10th and 11th grades and practice soccer at the  Junior level in the 

Associação de Futebol de Viseu, in Sports and Recreation Club of Moimenta da Beira, 

Cracks Clube de Lamego and Sport Group of Resende. The used data processing 

technique was the Content Analysis. 

         The obtained results show that the concept of ethics is still unclear for some 

youngsters. Around half of them refereed that they never approached this theme during 

the classes of Physical Education. 

        In relation to the general values of Humanity, the most significance value was 

Ethics Value, followed by Hedonistic Value and Practical Value. Without any evidence, 

appeared the Aesthetic Value, the Logical Value and the Religious Value. Regarding the 

Ethics Value's categories, the most significant to the interviewed youngsters was the 

Friendship Value, followed by Responsibility Value and, finally, appeared Self-

Determination/Obedience/Authority. In the categories of the Fair-Play Value, the most 

marked one was Non-Doping/Honesty Value and the Non-Violence Value, followed by 

the Loyalty/Sportsmanship Value and the Equality/Mutual-Respect, then the Non-

discrimination/Equity Value and, finally, the Friendship – Fidelity Value. 

 

Keywords: Ethics, Values in Sports, young population, soccer
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Capítulo I – A escola 

1.1 - Conceitos 

 

Escola, palavra de simples pronúncia, está constantemente presente no nosso 

vocabulário, é pequena, mas grandiosa. A esta liga-se a palavra criança; o primeiro dia 

que chega à instituição é, certamente, um momento de grande emoção e um viver de 

vários sentimentos que já mais esquecerá para o resto da sua vida.  

A Escola teve sempre a influência da Igreja; atualmente, essa está cada vez mais 

a desaparecer, mas mantém consigo a tradição pedagógica. Contudo, já na segunda 

metade do século XIX, sob a influência do romantismo e de outros “ismos” que 

caracterizam o pensamento da chamada Idade Moderna, o ensino clássico e a tradição 

pedagógica tornam-se objeto de suspeição (Iria, 2011). Na entrada do século XX, John 

Dewey consolida muitas dessas novas ideias no movimento que se tornou conhecido 

como Escola Nova e que ficou associado ao conceito de “progressismo” em Educação, 

especialmente na América do Norte. Quem também influenciou o mundo da pedagogia 

foi Maria Montessori, segundo um trecho sobre a sua biografia, retirado do livro “A 

criança”, um trabalho pedagógico baseado em dar às crianças total liberdade de criação, 

tornou-a a educadora mais conhecida em todo o mundo. Nos seus livros, ela despreza e 

combate toda forma de autoritarismo, a massificação do ensino e o comportamento 

competitivo. Ao mesmo tempo, defende permanentemente o direito da criança de 

procurar e encontrar o seu próprio ritmo de aprendizado e desenvolvimento. 

Atualmente, as escolas têm um papel importante na Educação de todos os 

Jovens. Segundo a Lei de Bases do Sistema Educativo, Lei nº46/86, de outubro, no 

Artigo 2º refere que “todos os portugueses têm direito à educação e à cultura, nos 

termos da Constituição da República e é da especial responsabilidade do Estado 

promover a democratização do ensino, garantindo o direito a uma justa e efetiva 

igualdade de oportunidades no acesso e sucesso escolares”.  

Na escola existem dois processos que deverão estar no cerne do trabalho, ou 

seja, aprender e ensinar. O desenvolvimento do currículo, o ensino e a aprendizagem, 

têm que se centrar no que Michael Young (2007) designa por conhecimento poderoso, 

ou seja, o conhecimento especializado que os professores têm que dominar com 

segurança. Estas são instituições imprescindíveis para o desenvolvimento e para o bem-

estar das pessoas, das organizações e das sociedades. É nas escolas que a grande maioria 
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das crianças e dos jovens aprendem uma diversidade de conhecimentos e competências 

que dificilmente poderão aprender noutros contextos. Por isso mesmo, elas têm que 

desempenhar um papel fundamental e insubstituível na consolidação das sociedades 

democráticas baseadas no conhecimento, na justiça social, na igualdade, na 

solidariedade e em princípios sociais e éticos corretos. Para muitos alunos, a escola 

constitui uma oportunidade única para romper com situações económicas e sociais 

desfavoráveis e precárias. Certamente é por essa razão que muitos pais sempre se 

sacrificaram para que os seus filhos a frequentassem. Aprender deve constituir o 

primeiro propósito da vida escolar, mas impõe esforço por parte dos alunos e o 

reconhecimento de uma hierarquia. Ensinar constitui outro incontornável propósito da 

escola que exige, da parte dos professores, a mobilização de uma significativa variedade 

de conhecimentos e competências.  

A partir do dia em que a criança entra para a escola, esta tem de se preparar para 

o que se lhe vai seguir, representando, então, a abertura do seio familiar a um sistema 

externo. A subida deste patamar é um grande desafio à criança, à família e à capacidade 

de resposta relativa ao cumprimento dessa função externa em que a família e as suas 

vivências são passadas para o exterior. Deste modo, a entrada na escola primária é um 

marco importantíssimo não só na vida das crianças, mas igualmente na das suas famílias 

(Ribeiro, 2009, p. 17). 

 A Escola entra, assim, na vida das famílias cada vez mais cedo, mas, 

contrariamente ao que pode parecer à primeira vista, a entrada dos filhos na escola não 

«alivia» os pais das suas tarefas parentais, nem permite qualquer espécie de demissão, 

escola e família têm funções complementares. (Relvas 1996) 

Nogueira (2012) diz que os últimos anos foram caracterizados por uma inflação 

legislativa que desencadeou mudanças na educação, nem sempre pacíficas, sendo 

geradoras de instabilidade, stress, desmotivação, conflitualidade e/ou apatia, colocando 

em causa muitos valores sociais, que deveriam pautar as relações sociais da escola.  

Os professores atualmente estão constantemente a ser desrespeitados e isso 

perturba as suas práticas. Segundo Oliveira (2009), a palavra pedagogo, de origem 

grega, referia-se ao educador que conduzia a criança para os poucos e seletivos 

estabelecimentos de educação da época.  

Muitas vezes deparamo-nos com a questão, mas aprender e ensinar o quê?  

As disciplinas escolares constituem elementos centrais na definição dos 

propósitos das escolas, porque são meios fundamentais para aprender e para conhecer 
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“coisas” que, para a maioria dos alunos (jovens ou adultos), não seria possível aprender 

noutro lugar. A valorização da escola, como meio de partilha e difusão do conhecimento 

poderoso, as ligações entre os conhecimentos escolares e os não escolares são 

complexas e podem assumir intensidades muito variadas. É uma área que interessa a 

muitos investigadores e pedagogos. Como refere Manuel Patrício (1993, p.72) “(...) A 

escola como templo de aprendizagem autêntica que lhe cumpre ser, deve ser um espaço 

de felicidade para as crianças e os jovens que nela passam uma parte longa e importante 

da sua vida”. As escolas são decisivas para que os jovens compreendam o mundo em 

que vivem e para que possam intervir crítica e responsavelmente na vida social. É 

importante valorizar o conhecimento escolar, no sentido do conhecimento poderoso, que 

constitui um meio incontornável de emancipação e de independência dos cidadãos, 

assim como de democratização, de coesão e de bem-estar das sociedades. É sobretudo 

para isso que as escolas servem e é também por isso que a sua importância não deveria 

ser questionada. Para que exista uma “boa escola” e para que tenha a importância que 

deve ter, consideramos que tem de existir uma boa relação entre gostar de aprender e 

ensinar e espírito de entre ajuda entre a Escola, Professores e Alunos.  

As metodologias e estratégias a utilizar deverão proporcionar à criança a 

oportunidade de realizar experiências de aprendizagens ativas, significativas, 

diversificadas, integradas e socializadoras. Metodologias que levem à aquisição 

progressiva de conhecimentos numa perspetiva que valorize o desenvolvimento de 

capacidades de pensamento e de atitudes favoráveis à aprendizagem, que desenvolvam 

processos que contribuam para que os alunos sejam cada vez mais autónomos e mais 

ativos na sua própria aprendizagem, criando o gosto pelo saber, um pensamento 

autónomo e ao mesmo tempo de cooperação com os outros. 

Fernandes (2008) ao refletir sobre a pergunta: a sociedade mudou, mudou a 

família, mudaram os alunos e a escola?, referiu que não é fácil conceber a escola sem a 

sua inserção na sociedade. E inserir a escola na sociedade é fazer com que esta se 

integre, em projeto, no projeto geral da sociedade. Essa integração faz-se mediante a 

permanente presença da sociedade no interior da escola. Esta dupla inserção põe em 

relevo a necessidade de uma formação para a cidadania, esta se for ativa implica o 

envolvimento da sociedade, através de todas as organizações e movimentos da 

sociedade civil, e não apenas das famílias. Somente assim, os alunos se poderão sentir 

motivados e empenhados numa ação coletiva que faça sair a sociedade da situação geral 

de apatia em que se encontra. Mas o empenho numa ação coletiva não será possível sem 
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um projeto de sociedade, que a envolva na sua totalidade. Este parece ser o grande 

desafio de hoje colocado à sociedade portuguesa. 

 Segundo Castro (2011) à escola, interessam mudanças que sustentem a 

aprendizagem, e não apenas que alterem a escola. De facto, ao planificar-se a mudança 

deverá prever-se quais os apoios e condições que tornem possível que as referidas 

mudanças possam persistir de modo a potenciar a inovação. O foco de melhoria têm de 

ser as aprendizagens dos alunos, e, de acordo, com ele, exigir mudanças organizativas 

ou apoios por parte da política educativa. A educação nacional, enquanto sistema de 

ideias que norteia a prática educativa de uma nação, reflete a desorganização e a pouca 

preocupação em construir uma sociedade apoiada no saber e no conhecimento. As 

políticas educativas denotam intenções avulsas de implementação de “melhorias”. No 

entanto, era necessário recuperar a verdadeira e fundamental função da escola: ensinar. 

É na escola que o processo de humanização vai ter continuidade, ele começa na família 

e continua na sociedade, a escola está entre uma e outra instância e não se pode 

confundir com nenhuma delas, os papéis e o estatuto são distintos. Na escola, onde se 

reúnem as condições necessárias e ideais, em conjunto com outros indivíduos e sob a 

orientação do professor, o aluno evoluirá e fará parte da verdadeira comunidade 

humana. Comunidade dos que, mesmo após terminada a sua estadia na escola, 

continuam, por si, com o seu esforço, com o seu trabalho, empenho e vontade, a alargar 

os horizontes culturais. O professor, a escola e a educação têm que proporcionar o 

desenvolvimento de uma comunidade que preserve a sua memória e que seja capaz de 

se projetar no futuro. Uma comunidade onde o homem se pode tornar mais homem, 

onde a cultura combata a incultura, a deformação e a barbárie. 

O impossível será o que De KonincK, ao denunciar os barbarismos do discurso 

pedagógico, propõe como o primeiro desafio do ensino: fazer nascer o entusiasmo, 

provocar a necessidade de aprender, despertar a paixão de aprender, suscitar a alegria da 

descoberta (De Koninck, 2004). Sharples (2006) faz uma análise comparativa da 

evolução da indústria de entretenimento e do sector da educação, considerando que as 

duas realidades são comparáveis em dimensão e complexidade. Há um século atrás as 

pessoas deslocavam-se a salas de concertos ou de espetáculos para terem acesso ao 

entretenimento. As emissões de rádio e televisão, em conjunto com as gravações de 

discos, trouxeram o entretenimento de massas para dentro de cada casa. Nos últimos 

anos, a Internet causou uma segunda revolução, permitindo que as pessoas criem, elas 

próprias, o seu entretenimento e o partilhem pelo mundo inteiro. Há um século atrás as 
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crianças iam para as escolas para se sentarem em filas e serem instruídas por um 

professor. Hoje ainda fazem o mesmo. 

Fernandes (2008) refere que a escola passa a confrontar-se com problemas para os 

quais não se encontra, em geral, preparada. O mundo escolar torna-se crescentemente 

caótico e ameaçador. Existe um conflito latente entre professores e pais. Os professores 

desejam que os pais assumam as suas responsabilidades e sejam mais ativos na 

educação dos filhos. Os pais querem que os professores assegurem o que, ao demitirem-

se, não conseguem realizar. A escola sofre as consequências de todo este mal-estar. 

Entrou-se num círculo infernal de insatisfações: insatisfação dos professores que não 

dispõem dos indispensáveis equipamentos e de alunos devidamente socializados e 

motivados; insatisfação dos pais, na sua vontade de transferir para outras instituições, 

uma função que tradicionalmente lhes compete; e insatisfação dos jovens tornados 

meros utentes das escolas, onde vivem em tensão entre conflitos da família, 

desregulação geral da vida social e a incapacidade de apreensão da relação entre o que 

lhes é solicitado de momento e o que esperam ou não esperam exercer no futuro. Em tal 

contexto, é difícil fazer atuar um ensino/aprendizagem indissociável da cidadania ativa 

exigida pelas atuais sociedades. O problema não é exclusivo de Portugal, também é 

vivido no mundo ocidental. 

 

1.2 - A Importância das escolas na sociedade atual 
 

 Atualmente a importância das escolas na sociedade de agora é máxima. No 

nosso dia-a-dia se estivermos atentos ao decorrer do tempo, verificamos que a escola é 

cada vez mais a casa das crianças e dos jovens, devido aos problemas que os pais 

enfrentam. As pessoas ainda dedicam mais tempo ao trabalho e aos problemas que 

advêm deste, cada vez mais existe menos tempo para dedicarem aos filhos.  

       A ação exercida pelas gerações adultas sobre as que ainda não estão maduras para a 

vida social, tem por objetivo suscitar e desenvolver na criança determinados números de 

estados físicos, intelectuais e morais que dele reclamam, por um lado, a sociedade 

política em seu conjunto, e por outro, o meio específico ao qual está destinado. 

(Durkheim, 1973, p.44) 

 Segundo Guimas (2008), as funções da escola, que são tradicionalmente educar, 

instruir e socializar, têm sofrido, nos últimos anos, consideráveis ampliações, como 
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funções de guarda, enquadramento e inserção profissional e prevenção da 

marginalidade. Esta é reconhecida como uma organização específica, como um espaço 

privilegiado onde se intervém e decide, e, assim, identifica-se o Projeto Educativo como 

um dos pontos que pode alterar a vida organizativa da escola. 

 Segundo Grilo, Pedrosa & Kogan (2005), é preciso deixar as escolas voar. Nos 

últimos 30 anos, o debate educativo, em Portugal, tem-se centrado num diálogo entre o 

Ministério da Educação e os sindicatos. Situação que tenderá a mudar; as escolas vão ter 

uma muito maior importância, vão ter mais peso na questão da educação.  

 Em que consiste a “pedagogia”? Será importante a escola? 

 Pedagogia consiste no conhecimento sistematizado sobre como ensinar alunos 

reunidos em grupos. O termo “pedagogia” envolve a definição de uma série de 

diretrizes que vão desde a definição de conteúdos, organização de grupos, manejo de 

classe, disciplina, avaliação, papel do professor, materiais e métodos.  

Segundo Mesquita (2002), à escola assiste o dever de procurar respostas 

flexíveis e adaptadas a este mundo de mudança. Cada vez mais se torna mais penoso 

estudar exclusivamente por manuais que se desatualizam rapidamente. A era da 

comunicação e da informação exige que a escola recrie um ambiente de aprendizagem, 

rico em recursos, onde haja acesso às novas tecnologias e interatividade, ou seja, as 

tecnologias deverão unir a escola e a comunidade para que se inter-relacionem no 

desenvolvimento da sociedade. 

A Sociedade está a exigir da escola e cada vez mais. Como refere Alarcão (2001, 

p. 14), assiste-se hoje a uma forte inadequação da escola para fazer face às demandas da 

sociedade. Diante das rápidas convulsões sociais, a escola precisa abandonar os seus 

modelos mais ou menos estáticos e posicionar-se dinamicamente, aproveitando as 

sinergias oriundas das interações com a sociedade e com outras instituições e 

fomentando, no seu seio, interações interpessoais. Alarcão (2001) conclui que 

atualmente a escola tem função de preparar cidadãos, mas não pode ser pensada apenas 

como tempo de preparação para a vida. Ela é a própria vida, um local de vivência da 

cidadania. 

Nos dias de hoje, os pais delegam quase integralmente na escola a educação dos 

filhos, limitando, muitas vezes, a sua ação educativa a castigos por maus 

comportamentos. A forma como grande parte dos pais portugueses educam os filhos 

incentiva nestes a falta de autoconfiança, a falta de iniciativa e de responsabilidade. O 
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problema atual da educação das crianças e dos jovens é um problema de toda a 

sociedade e de cada adulto. 

A escola foi vista como única fonte de saber, capaz de assegurar prestígio e 

posição social, mas atualmente há existem muitas outras fontes de informação 

igualmente credíveis, como por exemplo as novas tecnologias de informação e 

comunicação que são excelentes meios para a construção do conhecimento e que podem 

desempenhar na escola um papel importantíssimo: o de ferramentas auxiliares do 

processo ensino/aprendizagem. 

A escola já não deve ser encarada como um espaço fechado e triste, para tal, o 

contributo do professor é fundamental, não podendo limitar-se a uma comunicação 

unilateral entre este e os seus alunos. O seu papel terá de ser ativo e criativo, para que a 

educação decorra numa ação cooperativa e onde haja espaço para a criatividade. 

Atualmente, o papel da escola é de extrema importância, pois devido à elevada 

variedade de oferta de informação verifica-se um afastamento dos educandos da 

informação chave, ou seja, o papel da escola do século XXI é o de moderador.  

 

 

Capítulo II – Os Jovens e o Desporto 

2.1- Conceitos 
                

A palavra Jovem, substantivo de dois géneros, que segundo o dicionário Porto 

Editora (2012), tem como definição “pessoa com pouca idade ou pessoa que não chegou 

à idade adulta ou que a atingiu há pouco tempo”.  

A prática de atividades físico-desportivas foi e continua a ser uma das constantes 

do comportamento humano. A manifestação cultural da atividade física produziu-se de 

formas diferentes, em função das necessidades sociais e dos objetivos estabelecidos em 

cada período histórico e civilizacional. Assim, tem sido vista como atividade utilitária 

que possibilita a sobrevivência; como preparação para a guerra; como meio de 

invocação religiosa; como jogo ou atividade recreativa e de ócio; como método de 

educação física para a saúde; ou então como desporto espetáculo e de competição. 

Atualmente os discursos políticos sublinham a enorme importância de que o 

desporto reveste no plano da formação do cidadão, no plano da educação de crianças e 

jovens, no plano da saúde, na mobilização de fluxos turísticos, na promoção do nome e 
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imagem das regiões, na aculturação e integração social de grupos específicos da 

população e até como fator superador ou atenuador de “doenças sociais urbanas”, como 

a droga, a delinquência, a violência étnica e a exclusão social (Constantino, 1993).  

Segundo Gonçalves (1990, p. 11), o desporto “implica superação constante, visa 

a consecução de objetivos, significa especialização, decorre num clima de emotividade 

e de tensão inerente a uma situação de confronto, de competição. Expressa-se segundo 

regras perfeitamente codificadas às quais os competidores devem obediência. Mas, para 

além desta, existe outra dimensão, expressa num código ético, traduzido em princípios e 

valores, sem cuja observância o desporto perde as suas virtualidades”.  

Na visão de Raposo (2001, p.108), o desporto é “uma atividade física organizada 

no tempo e nos conteúdos que caracterizam cada modalidade. Pressupõe uma 

participação num quadro competitivo, supervisionado por uma arbitragem que garante o 

respeito pelas regras e que ordena e classifica os atletas, de acordo com os resultados 

alcançados, propondo a homologação dos mesmos às instituições Nacional, 

Internacional, (Associação distrital, entre outros) responsáveis pela tutela da 

modalidade”.  

Rosado (1998) considera que a ideia do Desporto está imbuída da ideia de 

liberdade e justiça, porque a prática é uma opção livre e as regras são iguais para todos, 

supondo-se, deste modo, uma transferência para outros contextos da vida.  

Depois da definição resguardada por diferentes autores e resumindo, o desporto 

“é, e será, provavelmente sempre, o fruto do seu tempo e da sua sociedade ou grupo 

social. É impossível isolar qualquer desporto destes fatores” (Weiss, 2006, p.54). 

O comportamento adotado pelos praticantes, sendo ele justo ou injusto, causa 

sempre algum efeito nos outros. Assim, é importante incentivá-los a interagir com 

respeito entre eles e os outros em geral (Vloet, 2006). De modo a proporcionar a todos 

os praticantes as mesmas igualdades, é imprescindível que as organizações de cariz 

desportivo assegurem a maior justiça possível aquando da organização de uma 

competição, mas igualmente adaptar o jogo, caso o local de realização ou as condições 

climatéricas possam vir a influenciar os resultados (Vloet, 2006).  

É necessário salientar que, “sendo a organização desportiva um sistema da 

organização social, é natural que o desporto se apresente como um reflexo da sociedade 

em que está inserido, cujas características influenciam o comportamento individual e 

grupal daqueles que nele participam” (Coelho, 1990, p.186). Deste modo, “a promoção 
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e desenvolvimento do Espírito Desportivo deve integrar-se numa perspetiva de 

desenvolvimento cultural, educativo e cívico” (Coelho, 1990, p.187).  

Também podemos destacar que “a concretização da formação, desenvolvimento 

e promoção do Espírito Desportivo decorre num contexto dinâmico, com potenciais 

idades conflituosas em que o clima emocional sofre alterações por vezes significativas” 

(Coelho, 1990, p.188).  

Assim, o desporto não pode ser reduzido ao espírito desportivo, tal como a 

potencialidade educativa do desporto não pode ser atribuída, em exclusivo, ao espírito 

desportivo, pois não é este que “faz” a formação desportiva, mas sim é esta que o inclui 

obrigatoriamente como uma componente importante e indispensável (Coelho, 1990).  

A formação desportiva dos praticantes jovens deve ser “entendida no seu sentido 

global, atuando como fator transformador da prática desportiva com especial relevo para 

os aspetos disciplinares e do clima emocional em que as competições se disputam, 

parecendo assim, legítimo aceitar que o desenvolvimento do Espírito Desportivo emana, 

também, do respeito pelas características que devem presidir à prática desportiva das 

crianças e jovens” (Coelho, 1990, p.189).  

É importante que o primeiro contacto dos jovens com o desporto seja 

direcionado no sentido de não cometerem deliberadamente atos irregulares e, sobretudo, 

a não os considerarem como instrumentos para ganhar vantagem. Contudo, a primeira 

transformação que se deve verificar é em todos aqueles que enquadram, dirigem e 

acompanham a prática desportiva (treinadores, dirigentes, árbitros, pais), de quem se 

espera uma intervenção pautada por um comportamento cívico desportivo correto.  

Temos de ter em mente o que diz Coelho (1990, p.190): “sendo o desporto um 

exercício concreto de persistência e uma fonte de renovação permanente da esperança, a 

esperança de ser melhor, a esperança de conseguir hoje o que não se conseguiu ontem, 

de conseguir amanhã o que não se conseguiu hoje, nunca deixarão de existir(…), mas 

sem investimento efetivo na Cultura e na Educação e sem investimento na formação dos 

quadros desportivos estaremos a lutar, muito provavelmente, por uma causa perdida no 

que se refere à concretização das virtualidades formativas e educativas do Desporto e 

mais especificamente ao desenvolvimento e promoção do Espírito Desportivo”.  

O desporto é sinónimo de cultura, de progresso, de saúde, de educação, de 

fraternidade e, indo um pouco mais longe, poderá ser considerado como uma escola 

para a vida. Por uma razão óbvia é que os chamados valores do desporto e a sua 

dimensão social são cultural e historicamente relativos, o que torna muitas das 
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declarações sobre o desporto em grande medida arbitrárias e sem comprovação 

empírica. 

Os valores do desporto situam-se não no plano do “corpo motor”, mas do 

“corpo” que encerra comportamentos que, tendo na base o movimento, suscitam o 

aparecimento de sentidos e condutas que, justamente, reivindicam uma certa dimensão 

cultural, da qual decorrem consequências no plano educativo e formativo. Essa é uma 

das razões para se invocar a presença do desporto na escola. E é também resultante 

dessa dimensão cultural que decorrem consequências que nos permitem reconhecer ao 

desporto uma determinada categoria, com dimensão social. 

Como refere Constantino (2006), o desporto é o reflexo de uma sociedade onde 

o rendimento, o avanço científico e tecnológico, o desenvolvimento económico, entram 

em conflito muitas vezes com a visão prometeica do progresso e do bem-estar social. O 

desporto contém as contradições inerentes a outras práticas sociais e à sociedade.  

  Como refere Soares (2007), o desporto, independentemente dos objetivos com 

que é praticado, apresenta-se cada vez mais como um espaço de elevada importância 

social. À medida que a sociedade se vai redimensionando com as alterações de novos 

princípios e valores, as práticas desportivas sofrem diversas mudanças, e com estas, o 

conceito de desporto tem vindo a alterar-se. 

Assim, segundo Marivoet (2002), definir o conceito de desporto significa 

delimitar as práticas que são consideradas desportivas, tarefa que se torna complexa 

quando os consensos à volta dos critérios utilizados nem sempre são concordantes. 

 

 

2.2 – A importância do Desporto para a formação dos Jovens 

  

 A atividade física regular assume um papel relevante na formação dos jovens, 

tem uma elevada importância na aquisição de hábitos de vida saudáveis. Segundo 

Pereira (2006) os principais motivos que conduzem os jovens à prática desportiva são o 

gosto que nutrem pelo desporto, o divertimento e ocupação dos tempos livres que este 

lhes proporciona e a manutenção e melhoria da condição física; a falta de tempo, a 

incompatibilidade dos horários e a falta de oferta são as razões que mais condicionam a 

prática desportiva dos jovens. 
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Soares (2007) refere que o desporto contempla, nos nossos dias, um campo 

complexo de práticas que vão desde a melhoria das performances e a conquista de 

vitórias nos quadros competitivos devidamente normalizados, às práticas desportivas 

desenvolvidas no âmbito do lazer. 

Considera-se que aprender a levar a atividade física como um comportamento 

pessoal para o resto da vida significa compreender que isso só é possível mediante 

experiências satisfatórias com exercícios físicos e os jogos. A exposição na atividade 

física é algo constante e a experiência negativa com a exposição constrange e acaba por 

marcar a vergonha e a indisposição como comportamentos adquiridos na atividade 

física.  

  Existe, por vezes, uma lógica de envolvimentos sociais no sistema desportivo, 

entendido como um espaço de afirmação social e conflito de interesses que, segundo 

Marivoet (2002), ao nível dos discursos das organizações de enquadramento e das 

políticas de promoção desportiva, tem por base, a concorrência que os diferentes valores 

exercem na configuração das hegemonias das diferentes práticas no sistema. 

Atualmente, muito por força da influência dos media no desporto, aparecem inúmeros 

desportistas de várias modalidades, vistos como grandes ídolos e heróis, não só nos seus 

países, mas também à escala planetária. Estes podiam ajudar na promoção da 

importância do desporto nos jovens, mas como aponta Bourg (1998), entrámos na era da 

dimensão económica do desporto e da privilegiada relação entre o desporto e as 

televisões. Segundo o autor, esta é a era em que as grandes marcas extradesportivas 

chegam aos grandes eventos desportivos, em que a televisão fixa os horários das 

competições em razão das suas audiências e em que as remunerações das grandes 

estrelas atingem somas exorbitantes. 

Lourenço (2004) diz que a prática desportiva contribui favoravelmente para o 

desenvolvimento integral do jovem e, como tal, para a sua formação moral. Numa 

prática desportiva existem diversos conceitos que se podem promover, tais como a 

honestidade, a sinceridade, a rapidez de processos, a correção de atitudes, o respeito 

mútuo entre quem participa na competição desportiva institucionalizada e o respeito 

inequívoco por regras de conduta cívicas e desportivas por quem é responsável pela 

orientação desportiva dos jovens. Por outro lado, revela-se igualmente possível 

promover outros valores na atividade física, tais como o bom carácter, o desportivismo, 

o jogo limpo, o Fair-Play, a cooperação, a lealdade, a autoestima e o autoconceito. A 

prática desportiva é um transmissor de valores sociais por excelência, devido às relações 
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sociais que permite, podendo facilmente encontrar neste domínio valores como a 

tolerância, a introversão e extroversão, o companheirismo, a ajuda, a cooperação, o 

Fair-Play e a agressividade.  

Durante a prática desportiva regular é ainda possível desenvolver valores 

pessoais na vida dos jovens. Deste modo, consideram-se valores como a autonomia, a 

pontualidade, a higiene, a responsabilidade, o espírito de luta e a ansiedade. Os jovens, 

na generalidade, praticam desporto com o intuito de se divertirem, melhorarem as suas 

habilidades e capacidades, para pertencerem a um grupo, serem bem sucedidos, obterem 

reconhecimento social, estarem em forma e encontrarem no desporto uma fonte de 

entusiasmo.  

Por fim, somos da mesma opinião de Monteiro (2007) ao indicar que o desporto 

para crianças e jovens é um mundo especialmente belo, interessante, interrogante, 

arriscado, simbólico, inteligente, frustrante, otimista e impulsionador. 

 

2.3 - Os jovens e os tempos livres – O papel do Desporto 
 

Embora muitas vezes confundidos, o tempo livre e o lazer não são, nem 

representam a mesma coisa. A expressão “tempo livre” refere-se, geralmente, a um 

tempo concebido e definido segundo critérios de residualidade e de relação com o 

tempo de trabalho (Dumazedier, 1974). 

Segundo Sharma (1994), o tempo de lazer é considerado como um tempo 

próprio na vida de cada pessoa, conferindo-lhe a capacidade de crescimento e 

desenvolvimento como um todo, ou seja, ele é determinado pelo tempo que, de facto, 

cada indivíduo dispõe para si próprio após as solicitações e os compromissos. 

Ainda, segundo Dumazedier (2000, p.34), “O lazer é um conjunto de ocupações 

a que o indivíduo se pode entregar de livre vontade, quer para repousar, quer para se 

divertir, quer para desenvolver a sua informação ou a sua formação desinteressada, a 

sua participação social voluntária ou a sua livre capacidade criadora, depois de se ter 

libertado das obrigações profissionais, familiares e sociais”. 

Baptista (2009) diz que o tempo livre é, portanto, todo o período em que a 

criança pode tomar decisões, inseridas no seu contexto social, sem imposições 

extrínsecas, sobre o tipo de práticas a realizar, quer se trate de uma decisão que 

implique um momento, uma prática sistemática ou uma prática sistemática e orientada. 
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 Segundo Moreira (2006, p.28), o “conceito de lazer “abarca” todo o tempo 

disponível da criança fora da escola, livre de atividades curriculares integrando um 

conjunto de ocupações a que o indivíduo se pode entregar de livre vontade, depois de se 

ter libertado das obrigações profissionais, familiares e sociais.”  

  As práticas desportivas e as atividades físicas, como atividades de ocupação de 

tempos livres e de lazer, têm maior relevância quando falamos de crianças e jovens. A 

importância destas para um desenvolvimento e crescimento equilibrado, bem como, o 

seu contributo para a aquisição de um estilo de vida saudável, em que a atividade física 

e as práticas desportivas sejam integradas no estilo de vida, baseiam-se na sua forte 

relação com a saúde, mas infelizmente é frequentemente ignorada. 

 As alterações ocorridas na estrutura social e económica das sociedades têm 

vindo a criar transformações nos hábitos quotidianos, no associativismo e nos valores 

dos indivíduos com implicações na ocupação do tempo livre e, consequentemente, nas 

oportunidades lúdicas oferecidas à criança. Os modelos urbanos de envolvimento físico 

não facilitam o desenvolvimento da criança, limitando as suas possibilidades de 

interação física e social. Os espaços lúdicos são cada vez mais reduzidos, dado que nos 

planeamentos urbanos são frequentemente ignorados. A oferta é vasta, a disponibilidade 

para os filhos é pouca e a insegurança a que estão sujeitas as crianças é elevada 

(Magalhães, 2005). 

Recentes estudos, como o de Moreira (2006) sobre os efeitos da televisão e 

jogos eletrónicos no comportamento infantil têm vindo a demonstrar a necessidade de 

dar mais atenção às práticas motoras, já que o grande problema parece ser que a 

inatividade motora cresce com o avanço tecnológico. A atividade lúdico-motora é uma 

necessidade urgente como alternativa ao sedentarismo, à fragilidade e inadaptação 

motora e à falta de sociabilidade. É fundamental criar oportunidades para que a 

atividade lúdico-motora, aconteça numa sociedade em que as restrições às 

oportunidades de movimento são constantes (Mota & Rodrigues, 1999). Verifica-se a 

tendência em manter a criança intelectualmente ativa e corporalmente passiva (Neto, 

1997). A acessibilidade às práticas de atividade física no tempo de lazer é claramente 

dependente de um conjunto de fatores, entre os quais o sexo e a idade (Esculcas & 

Mota,2005).  

O artigo 31º da Convenção dos Direitos da Criança reconhece o direito ao 

repouso e aos tempos livres; o direito da criança ter acesso a jogos e atividades 
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recreativas próprias da sua idade e participar livremente na vida cultural e artística, 

facultando-lhes uma melhor qualidade de vida. 

Segundo Bento (1998), quer se fale de crianças e jovens, de adultos, de idosos, e 

de deficientes, de rendimento ou recreação, o desporto é em todos os casos um meio de 

concretização de uma filosofia do corpo e da vida, constituindo uma esperança para a 

necessidade de vida. 

Os teóricos do desporto – tanto da sua expressão moderna como das formas 

precursoras – sempre o colocaram ao serviço da arte de viver, “o Desporto não é só a 

preparação para a vida, é vida, vontade e prazer de viver”(Bento, s/d, p.127). 

Bento (2004), faz referência a alguns dados, nomeadamente aos da Organização 

Mundial de Saúde (OMS), os quais sugerem que estamos a caminhar, em todo o mundo, 

para a obesidade como epidemia do século XXI. Em Portugal, por exemplo, regista-se 

13% da população com obesidade. A obesidade cresce em proporções alarmantes e 

afeta, no mundo inteiro, muitos milhões de pessoas. Apesar de haver um aumento da 

prática desportiva nas idades mais baixas, não podemos esquecer que a partir do início 

da adolescência o fenómeno de abandono é crescente, principalmente pelo sexo 

feminino (Bento, 2004). 

Realizou-se um estudo com o objetivo de conhecer e comparar níveis de 

atividade física habitual e a relação da aptidão física e saúde entre crianças Chinesas e 

Portuguesas (Wang, Pereira & Mota (2005) e concluiu-se que 22,1% das crianças 

Chinesas e 27,3% das crianças Portuguesas evidenciam peso excessivo, 6.0% das 

crianças Chinesas e 6,8% das crianças Portuguesas sofrem de obesidade. Também se 

observou que estas crianças que demonstraram excesso de peso ou obesidade, denotam 

uma correlação negativa com a sua relação da aptidão física e saúde e o VO2 max. 

Salientam ainda que estes resultados também trazem sérias preocupações acerca da 

atual e futura saúde destas crianças. O maior problema associado à obesidade infantil é 

a persistência desta na vida adulta; sendo provável que uma criança obesa se torne um 

adulto obeso estando sujeito às doenças que lhe podem estar associadas (Wright et al., 

2001 referido por Wang, Pereira & Mota, 2005). 

Como forma de combater esses dados, deve-se ir ao encontro do que diz Pereira 

(2010), os adolescentes devem experimentar uma grande variedade de experiências 

motoras orientadas por um conjunto de princípios para que o seu desenvolvimento 

global fique completo. Nesse sentido, os pais devem desempenhar um papel de 

modelagem para os seus filhos sobre o seu lazer, portanto, eles devem desenvolver 
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certas características, como comportamentos, atitudes e iniciativas capazes se 

influenciar adolescentes em opiniões e comportamentos. 

         Pereira e Sequeira (2009, p.1) acentuam que “a promoção de atividades dos 

tempos livres dos jovens deverá ser suportada por estratégias pluridimensionais. Porém, 

a ênfase não deverá ser colocada somente ao nível dos espaços, equipamentos e 

materiais e na sua inserção territorial, nem estar focalizada unicamente no 

desenvolvimento de projetos pontuais.“ 

 Concluímos com a reflexão de Monteiro (2007), que nos diz que o desporto 

durante todo a sua longa trajetória, aproximou as pessoas, povos, nações e o mundo 

inteiro, reduziu distâncias sociais, económicas e religiosas, construiu pontes entre o 

passado, o presente e o futuro, foi motivo de inspiração, de alegria, de amor e paixão, 

elevou o corpo humano e transportou o homem para a sua dimensão mais sagrada. 

 

 

Capítulo III – Fair Play / Ética e Desporto 

         3.1 - Conceitos  
 

    Patrício (1993, p.57) refere que “os valores não se impõem, estes devem 

transmitir-se num clima de liberdade humana, uma vez que o ato de selecionar ou 

escolher é um dos elementos principais da valoração. Assim ao invés de serem 

impostos, os valores têm de ser objeto de escolha”. 

Para Barton & Danishefsky (1984), a ética está representada por um conjunto de 

normas que regulamentam o comportamento de um grupo particular de pessoas, como, 

por exemplo, advogados, médicos, psicólogos, psicanalistas, etc. É comum que esses 

grupos tenham o seu próprio código de ética, normalizando as suas ações específicas. 

De acordo com este Autor, esta não se diferencia em nada da moral, com a diferença de 

que a ética serviria de norma para um grupo determinado de pessoas, enquanto que a 

moral seria mais geral, representando a cultura de uma nação, religião ou época.  

Segre & Lederman (1995, p.21) diz que a eticidade está na perceção dos conflitos da 

vida psíquica (emoção x razão) e na condição, que podemos adquirir, de nos 

posicionarmos, de forma coerente, face a esses conflitos. Este Autor refere que a ética 

se fundamenta em três pré-requisitos: 1. Perceção dos conflitos (consciência), 2. 
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Autonomia (condição de se posicionar entre a emoção e a razão, sendo que essa escolha 

de posição é ativa e autónoma); 3. Coerência.  

Também Souza (2003, p.8) refere que na linguagem comum, ética e moral têm a 

mesma definição, ou seja referência a um conjunto de princípios e regras cujo respeito é 

obrigatório e cuja transgressão é punida. Quando se diz, por exemplo, que uma pessoa 

“não tem ética”, normalmente significa que ela não ajusta as condutas por regras que, se 

seguidas, evitariam que alguém fosse, de alguma forma, prejudicado por ela. Uma 

pessoa sem ética é, neste sentido, uma pessoa imoral. Os códigos de ética das variadas 

profissões também contêm prescrições, deveres aos quais o profissional se deve 

submeter. E quando se fala em ética na política, estão em foco condutas consideradas 

honestas, justas, que não lesam, portanto, o património público. 

Segundo Santos (2005), a ética é possivelmente uma palavra e uma expressão da 

moda, que fica bem usar nos discursos e nas retóricas mais simples do dia-a-dia, esta 

tem acompanhado a evolução humana, mas é tão velha quanto a humanidade. Se 

olharmos para sociedade contemporânea como uma rutura com a modernidade 

encontramos o motivo e a justificação para a relevância e importância de uma expressão 

e de um conceito de ética.  

 Ética no desporto assume hoje uma importância acrescida. Quando refletimos 

sobre as palavras “ganhar” ou perder”, associamos à primeira a felicidade, o esforço, 

alcance dos objetivos e à segunda o negativismo, julgamentos pelos factos. Mas dentro 

destas associações temos que pensar que existem inúmeros fatores condicionantes 

destes dois objetivos, como por exemplo, os jogadores, treinador, árbitro e as condições 

espaciais e físicas do momento. Só que por vezes, para muitas pessoas, esses fatores não 

contam e querem a todo o custo “ganhar/ganhar” e daí se apele ao espírito desportivo, 

que tanto se fala, mas poucos o cumprem à risca. A ética no desporto, tem de caminhar 

de forma a preservar um sistema desportivo civilizado. Em tudo que envolve o desporto 

tem de estar presente a ética; saber que para além ganhar ou perder o que conta é a 

prática desportiva sempre respeitando o adversário.  

Bento (1998, p.61) refere que se assiste ao “esquecimento do imperativo da 

correção e o atropelo constante das regras, o recurso sistemático a faltas e truques, o 

apego a artimanhas e espertezas fraudulentas para ludibriar o árbitro e público, as cenas 

tristes durante e no final dos jogos, as declarações ridículas, gastas e enjoativas de 

técnicos e dirigentes, as apreciações insonsas e facciosas dos comentadores, programas 
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e escritos imundos (…)”. O desporto parece deixar de constituir um mundo de desafios 

à superação para se transformar num mundo concorrencial e de capitalização. 

O aparecimento e o crescimento do Fair-Play datam o seu início em Inglaterra, 

durante os séculos XVIII e XIX e teve por base o ideal de “gentleman”. “A preservação 

da igualdade do adversário ou da equipa adversária, a rigorosa adesão às regras, a 

renúncia a vantagens injustificadas e um comportamento honesto e honrado para com o 

adversário eram os elementos intrínsecos do ideal didático do Fair-Play nos colégios 

privados ingleses” (Weiss, 2006, p.186).  

O significado de Fair-Play é muito mais do que o respeitar das regras; engloba a 

consciência sobre a amizade, respeito pelo outro e espírito desportivo, ou seja representa 

um modo de pensar e não simplesmente um comportamento. O conceito abrange a 

problemática da luta contra a “batota”, a arte de usar a astúcia dentro do respeito das 

regras, o Doping, a violência, a desigualdade de oportunidades, a comercialização 

excessiva e a corrupção.  

Já vimos que a definição de Fair-Play não constitui uma tarefa fácil, uma vez 

que existem diversas ideias sobre este conceito. Por vezes, o conceito é interpretado de 

forma muito abrangente, referindo-se, não apenas à prática desportiva com honestidade 

e desportivismo, mas igualmente a valores morais e normas do desporto, tais como a 

saúde, as noções de amizade, respeito pelo outro, espírito desportivo, desenvolvimento 

do carácter, a integração social através do desporto ou a orientação das crianças (CMO, 

2000b; Vloet, 2003; Vloet, 2006). 

Serpa (2006, p.116) refere que o Fair-Play “assenta no respeito pelo esforço e 

condição humana do adversário, indispensável à prática da atividade social que é o 

desporto”.  

Na perspetiva de Gonçalves (2006), Fair-Play sintetiza a constelação de valores 

que o desportista deve interiorizar, seja qual for o seu nível de prática. Em sentido lato, 

o desportista assumiria a sua condição tanto em treino e competição, como na sua vida 

privada e pública.  

De acordo com Cruz (2003 citado em Gonçalves, 2006, p.29), “o objetivo da 

promoção do desportivismo visa que os jovens praticantes, nos treinos e nas 

competições, respeitem dois princípios básicos: o respeito “pelos pares, pelos adultos 

implicados no desporto, pelas regras da modalidade, pelas normas sociais da 

organização desportiva, pelas instalações e material”, e o esforço (além da vitória, dar o 

melhor de si mesmo).  
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A Câmara Municipal de Oeiras (2000, p.12) também refere que “o Fair-Play é 

essencial para o êxito da promoção, do desenvolvimento e do envolvimento no 

desporto. A lealdade no desporto, o Fair-Play, é benéfico para o indivíduo, as 

organizações desportivas e a sociedade no seu todo. É da nossa responsabilidade 

promover este espírito”. É bastante interessante ver esta preocupação e no nosso 

entender, se todas autarquias tivessem uma pequena atenção a este aspeto, de certeza 

que tinha outro impacto na sociedade.  

“O modo como a prática desportiva, enquanto tal, pode ser desenvolvida de uma 

forma justa e com desportivismo, prendendo-se fundamentalmente, com o 

comportamento dos atletas e dos treinadores durante os jogos” (Vloet, 2006, p.203). 

Apesar de utilizarmos o termo Fair-Play para um pequeno conceito, tal não significa 

que outras questões não sejam importantes. “O Fair-Play enquadra-se numa política 

mais alargada, na qual, além do seu valor central, se têm igualmente em conta outras 

questões importantes para o desportivismo e o respeito no desporto, nomeadamente o 

comportamento dos pais, o acolhimento prestado aos adversários ou aos árbitros, o 

(ab)uso da linguagem nos clubes ou o modo como os espectadores encorajam os 

jogadores” (Vloet, 2006, p.201).  

Segundo Vloet (2006, p.202), para tornarmos “o termo Fair-Play mais prático, 

podemos dividi-lo em temas concretos. Considera que a experiência demonstra que a 

maioria das questões relacionadas com o Fair Play se pode enquadrar numa das três 

dimensões”: “Relacionamento com as regras; Interação com os outros; Criação e 

otimização da igualdade de oportunidades”.  

No que diz respeito às regras escritas, Vloet (2006) refere que o Fair-Play se 

define primeiramente pelo seu cumprimento. Realça que as regras são essenciais para a 

competição, sendo que este tipo de regras torna possível assegurar quer o Fair-Play, 

quer a competição. Os desportistas, mas também os treinadores, devem estar 

conscientes da importância do cumprimento das regras. Devem estar dispostos a 

cumprir as regras mediante a sua atitude e conhecendo as regras e os domínios 

relacionados com elas, para um correto desempenho. As regras quando interferem na 

promoção do Fair Play são muitas vezes alteradas pelas organizações competentes, de 

modo a não desnortear os princípios do Fair-Play. Uma situação clara deste facto é o 

caso do futebol, que até ao início da década de 1990, um futebolista que cometesse 

deliberadamente uma falta por trás era, geralmente, punido com um cartão amarelo, 
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agora é com um cartão vermelho. Outro exemplo foi que o guarda-redes deixou de 

poder apanhar a bola quando um jogador da mesma equipa lha passasse (Vloet, 2006).  

Segundo a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira (2012), o conceito de 

“Fair-Play” significa, numa tradução linear para português, jogo limpo, sendo muitas 

vezes entendido também como Desportivismo e Espírito Desportivo. Tido como um dos 

valores a impor na prática desportiva por contraposição ao conceito de “vitória a 

qualquer custo”, os mais altos responsáveis mundiais e europeus na área de Desporto 

têm-se preocupado em fomentar os valores do respeito e da lealdade inerentes ao “Fair-

Play” entre todos os agentes envolvidos na prática desportiva.  

Ética e Fair-Play são duas palavras que estão constantemente a ser expressas no 

mundo do desporto, mas, muitas vezes, as pessoas esquecem-se delas. Gasta-se tanto 

dinheiro e pensa-se em tantas formas de transmitir o seu significado e, por vezes, 

refletimos e pensamos como é possível ainda acontecerem tantos casos de falta de ética 

no desporto.  

 Refletindo sobre as questões anteriores, concluímos que «O desporto faz parte 

da herança de todos os homens e mulheres e a sua ausência nunca poderá ser 

compensada». (Pierre de Coubertin , 1922, p. 22). 

 

 

3.2 - Documentos internacionais e nacionais  

 

        O Código de Ética Desportiva parte do princípio que as considerações éticas que 

estão na origem do Fair-Play não são um elemento facultativo, mas algo essencial a 

toda a atividade desportiva. Fornece um sólido quadro ético destinado a combater as 

pressões exercidas pela sociedade moderna, pressões estas que se revelam ameaçadoras 

para os fundamentos tradicionais do desporto, os quais assentam no Fair-Play, no 

espírito desportivo e no movimento voluntário. Está essencialmente centrado no Fair-

Play para as crianças e os adolescentes, que serão os praticantes e vedetas do desporto 

de amanhã. No entanto, o Código dirige-se às instituições e aos adultos que têm uma 

influência direta ou indireta sobre o envolvimento e a participação dos jovens no 

desporto. Engloba a noção do direito das crianças e dos adolescentes de praticar um 

desporto e dele tirar satisfação e a noção da responsabilidade das instituições e dos 

adultos como promotores do Fair-Play e garantes do respeito destes direitos. 
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A conclusão é que o Fair-Play é essencial para o êxito da promoção e do 

desenvolvimento do desporto e do envolvimento no desporto. A lealdade no desporto – 

o Fair-Play – é benéfica para o indivíduo, para as organizações desportivas e para a 

sociedade no seu todo. É da nossa responsabilidade promover este espírito. 

 O Plano Nacional de Ética no Desporto [PNED] representa uma iniciativa do 

XIX Governo Constitucional de Portugal, sendo promovido pelo Senhor Secretário de 

Estado do Desporto e Juventude e está sediado no Instituto Português do Desporto e 

Juventude, I. P.. Dentro desta entidade, é dinamizado pelo Gabinete de Coordenação do 

PNED. 

Este é um conjunto de iniciativas estruturadas e planificadas, que visam 

promover os valores inerentes à prática desportiva, e que se traduzem no espírito 

desportivo, no que de mais nobre ele encerra. Valores como: Fair-Play, o respeito pelas 

regras do jogo, o jogo limpo, o respeito pelo outro, a responsabilidade, a amizade, a 

relação e a interajuda, o respeito pelo corpo, o bem-estar, o crescimento harmónico da 

pessoa, entre muitos outros. Valores, estes, que se pretende que sejam assimilados e 

vividos na prática desportiva.  

O PNED tem como Missão a promoção, disseminação e facultar a possibilidade 

de vivência, de forma transversal, dos denominadores comuns da essência desportiva: o 

espírito desportivo enraizado nos valores e nos comportamentos éticos. 

 O Plano pretende a interação e inclusão social, promovendo o diálogo 

intercultural e intergeracional, contribuindo para a educação e formação ética, para a 

construção de um Desporto saudável e com sentido. 

O PNED tem os seguintes objetivos: 

• Promover a temática da ética desportiva junto do maior número de crianças e jovens; 

• Possibilitar a um conjunto alargado de instituições, clubes, associações, escolas, 

recursos, meios e atividades, destinados à reflexão da ética desportiva; 

• Promover um conjunto de reflexões e de atividades junto da população alvo, de modo a 

que os valores desportivos sejam compreendidos e vividos; 

• Colocar o tema da ética no desporto na agenda da comunicação social; 

• Aproveitar os momentos desportivos de maior relevo para divulgar a temática da ética 

no desporto.  

A visão deste é contribuir para um Desporto alicerçado nos valores e princípios 

éticos nas suas diferentes dimensões: prática, gestão, direção técnica, audiência, 

filiação, comunicação social, comércio e indústria.  
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O grande objetivo do PNED é combater a visão simplista e mercantil do 

Desporto trazendo-o, de novo, para a esfera da sua verdadeira essência: dotar o 

processo, a educação e a formação dos jovens de uma caraterística de natureza 

humanista e única. 

Garcia (2006) refere que a história da humanidade tem sido uma constante 

sucessão de desafios e de respostas. O nosso mundo é caracterizado pela constante 

busca de respostas através da tecnologia e está sempre à procura de mais alguma coisa. 

Sonha-se com uma sociedade para a qual tudo poderá ser resolvido com a utilização de 

máquinas cada vez mais circunvizinhas à perfeição, isto é, com capacidades 

tendencialmente aproximadas às humanas, numa espiral sem fim. A este respeito, Edgar 

Morin (2005), sempre esclarecedor, alerta-nos: após ter dominado a matéria e começado 

a dominar a vida, a ciência engloba dominar o ser humano, colocando-se assim perante 

problemas antropológicos novos e fundamentais que, ao mesmo tempo, constituem 

gigantescos problemas éticos. O mundo pós-humano, assim denominado por Dominique 

Lecourt (2003), é a tomada de consciência que a tecnologia, especialmente aquela 

relacionada com a informática, poderá substituir a curto prazo o próprio ser humano, 

como poderá ser verificado por um qualquer algoritmo sobre a sua evolução. O 

desporto, como verdadeiro microcosmos do nosso tempo, também não está imune a 

estes avanços tecnológicos, pelo que se impõe uma observação atenta à sua evolução, 

analisando-se especialmente se a sua natureza não está a ser alterada. A transcendência 

por via do desporto é uma das mais importantes utopias realizáveis por parte do ser 

humano, mas que carece de um constante controlo. 

Segundo Jean-François Humbert (2011), o praticar desporto pode ter um papel 

importante na sociedade a nível educacional, mas nada garante que quem o pratica tenha 

sempre presente os Valores Éticos. Atualmente pensa-se que é impossível praticar 

desporto seguindo o código de conduta regido por regras morais e Fair-Play, mas já 

antigamente na guerra se usava o antigo e desatualizado cavalheirismo, que ainda se 

respeita, mas já não se acredita. 

 

3.3 - Estudos Desenvolvidos  

 

Belém (2002) realizou um estudo que teve como objetivo diagnosticar 

comportamentos éticos e morais presentes nas atividades físicas desportivas e nas aulas 
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de Educação Física. Concluiu que a maioria dos alunos preferem uma prática desportiva 

coletiva, 0,7% não gostam das aulas de Educação Física, mas reconhecem uma utilidade 

na disciplina e 84% reconhece que há uma utilidade.  

Constantino (2002) realizou uma investigação sobre o comportamento 

normatizado versus comportamento efetivo na prática do Fair-Play entre jovens 

escolares de Quintino, Rio de Janeiro. Os resultados obtidos demonstraram que o 

comportamento dos jovens escolares na prática do jogo, por vezes, não se adequa com o 

discurso apresentado nos questionários. Fatores externos à prática foram detetados 

durante o mesmo, apontaram a importância de abordagens pedagógicas não-verbais no 

ensino da Educação Física.  

Fernandes et al. (2003), realizaram uma investigação sobre os valores no 

desporto e pretenderam examinar os valores desportivos e orientações motivacionais 

expressos por alunos de Educação Física, perante diferentes situações desportivas e 

comparar os comportamentos desses mesmos, de acordo com diferentes situações de 

envolvimento desportivo. A amostra deste estudo foi constituída por 422 alunos (221 do 

sexo masculino e 201 do sexo feminino), com uma média de idades de 13.73±2.46 anos, 

tendo idades compreendidas entre os 9 e os 21 anos de idade. Os instrumentos utilizados 

foram o Questionário de Valores no Desporto (Gonçalves, 1998) e uma versão traduzida 

e adaptada para a língua portuguesa do "Task and Ego Orientation in Sport 

Questionnaire", desenvolvida por Duda (1989). Numa análise generalista, os indivíduos 

demonstraram concordar em assumir atitudes perante situações desportivas, consoante 

os princípios básicos do desportivismo e Fair-Play. Contudo, a variável que mais 

contribuiu para uma diferenciação significativa, foi a faixa etária, evidenciando como 

menos concordantes com atitudes desportivas e revelando uma orientação para o ego, os 

alunos com idades compreendidas entre os 13 e 15 anos. 

O estudo realizado por Santos (2005) com jovens do 9º ano de escolaridade que 

praticam desporto escolar concluiu que existe a falta de um quadro de valores éticos de 

referência. Não se encontram consolidados e vigorantes, porque existe uma inépcia e 

inoperacionalidade das entidades responsáveis do âmbito educativo para alterar a 

situação, que não sendo dramática pode caminhar para lá, ou seja, o caminho a percorrer 

no sentido do plano “ideal” é ainda muito longo e espinhoso, pois o plano “real” ainda é 

muito frágil, vazio, inerte e inseguro e salvo raras exceções, é munido e caraterizado por 

muita inépcia, acomodação e indefinição. 
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Outro estudo, que teve como objetivo aprofundar os conteúdos das reflexões da 

ética do desporto, de forma a compreender melhor como têm vindo a ser abordados 

(Fernandes (2007), concluiu que os conteúdos da ética do desporto têm vindo a ser, 

constantemente, abordados ao longo do tempo. Verificou-se ainda que não se encontra 

uma concordância terminológico-conceptual nos discursos acerca dos valores e 

princípios subjacentes à ética do desporto, sendo que grande parte das definições 

apresentadas, limitaram-se a desenvolver os assuntos sem apresentarem uma definição 

concreta.  

Freitas (2007) realizou um estudo envolvendo alunos dos núcleos do desporto 

escolar das modalidades do atletismo e do voleibol, com idades compreendidas entre os 

10 e os 15 anos. Concluiu que o conhecimento do espírito desportivo por parte dos 

alunos revelou-se entre razoável e muito bom. Em relação à situação prática, os alunos 

apresentaram alguma discrepância entre a ideia que tinham e o modo como agiam. 

Quanto aos principais agentes de socialização, o professor de Atletismo/Voleibol, a mãe 

e o professor de Educação Física constituíram os principais influentes nos seus 

comportamentos. Relativamente à perceção dos alunos quanto aos comportamentos 

antidesportivos, estes referenciaram que os amigos e os companheiros foram os 

principais aprovadores desses comportamentos.  

         Realizou-se uma pesquisa bibliográfica acerca de estudos que tenham abordado 

temas relacionados com os valores no desporto, Fair-Play, Espírito Desportivo e Ética 

Desportiva (Pinheiro et al., 2008). O principal objetivo do trabalho foi identificar e 

clarificar a importância dada ao estudo dos valores do desporto ao longo dos tempos e 

concluiu que os estudos dos Valores Educativos e do Fair-Play no Desporto, têm sido 

escassos, sobretudo, nos escalões Infanto-Juvenis. 

Lucas, Pereira & Monteiro (2012) realizaram um estudo com o objetivo de 

compreender de forma mais aprofundada, as lógicas e dinâmicas a implementar a nível 

desportivo, que resultem em transferências positivas nas mudanças de comportamentos 

dos jovens. Estes concluíram que muitos são os valores que podem ser vividos através 

do desporto de competição, desde que o ensino/treino, seja orientado segundo critérios 

humanistas e pedagógicos. Conseguiram identificar indicadores de valores técnicos, 

vitais, estéticos, intelectuais, morais e transcendentais presentes no modelo pedagógico 

utilizado no treino e competição. 
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Capítulo IV – Metodologia 

4.1 - Campo de estudo 
 

No quadro seguinte apresentamos a caracterização do grupo estudado. 

Participaram 15 jovens, com idades entre 15 a 17 anos, todos pertencem ao sexo 

masculino frequentaram o 9º, o 10º e o 11º ano de escolaridade em escolas dos 

concelhos de Resende, Lamego e Moimenta da Beira. Estes jovens praticam Futebol no 

escalão Juvenil da Associação de Futebol de Viseu nos clubes dos seus respetivos 

concelhos. 

 

Nº do 
código 

Clube Idade Escolaridade Anos de 
Federado 

Escola 

01 Resende 16 10º 8 Escola Secundária Egas 
Moniz 

02 Resende 16 11º 4 Escola Secundária Egas 
Moniz 

03 Resende 17 11º 1 Externato D. Afonso 
Henriques 

04 Resende 17 10º 1 Externato D. Afonso 
Henriques 

05 Resende 15 9º 1 Externato D. Afonso 
Henriques 

06 Moimenta da 
Beira 

16 11º 5 Secundária Moimenta da 
Beira 

07 Moimenta da 
Beira 

15 10º 5 Profissional e 
Tecnológica de 
Moimenta da Beira 

08 Moimenta da 
Beira 

17 10º 6 Secundária Moimenta da 
Beira 

09 Moimenta da 
Beira 

16 10º 1 Secundária Moimenta da 
Beira 

10 Moimenta da 
Beira 

16 10º 5 Secundária Moimenta da 
Beira 

11 Cracks LMG 17 11º 2 Profissional de Lamego 
12 Cracks LMG 16 10º 6 Latino Coelho 
13 Cracks LMG 16 10º 2 Profissional Lamego 
14 Cracks LMG 17 9º 4 Latino Coelho 
15 Cracks LMG 15 9º 4 Latino Coelho 

Quadro1 – Caraterização da Amostra 
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4.2 - Instrumento de Pesquisa 

 

No nosso estudo utilizámos a entrevista semi-estruturada. Esta parte de uma 

série de perguntas-guia, relativamente abertas, a partir das quais é imperativo receber 

uma informação por parte do entrevistado (Quivy & Campenhoudt, 1998). As 

informações recebidas através do contacto com a pessoa são transformadas em dados 

fundamentais para o investigador, permitindo retirar para além das informações, 

elementos de reflexão fundamentais à sua pesquisa (Quivy & Campenhoudt, 1998). 

Tendo como pressuposto a revisão bibliográfica, elaboramos um guião de 

entrevista de acordo com as indicações metodológicas de Moreira (2004), Quivy & 

Campenhoudt (1998) e Pereira & Leitão (2007). Posteriormente, aplicámos uma 

entrevista pré-teste. Seguidamente, o guião foi analisado e ajustado, surgindo o guião 

final que foi aplicado a todos os jovens envolvidos na investigação (ver anexo 1). 

O guião da entrevista foi construído com base na literatura relacionada com a 

temática do nosso estudo (Brandão, 2002; Marques, 2002; De Knop et al., 2004; Sousa, 

2005; Henrique & Januário, 2005; Moreira, 2006; Pereira, Carreiro da Costa, & Diniz, 

2009; Santos, 2005; Kjonniken, Fjortoft & Wold, 2009). Tivemos em atenção, a sua 

adequação ao tema em estudo, procurando obter dados consistentes e pertinentes de 

acordo com os objetivos do nosso estudo. 

 

4.3 - Procedimento para recolha de dados 

 

Inicialmente contactámos as pessoas responsáveis e o treinador das camadas 

jovens desses Clubes, no sentido de obtermos a sua colaboração. 

           Para esta investigação as entrevistas efetuadas decorreram em salas anexas dos 

Estádios das referidas equipas e foram realizadas durante o mês de Abril de 2012. 

Os locais escolhidos para a realização das entrevistas tentaram assegurar um 

ambiente calmo e acolhedor para o entrevistado e o investigador. 

      Procuramos criar na fase inicial da entrevista um clima mais informal, 

estabelecendo um diálogo que permitisse obter informações pertinentes para a recolha 

de dados (Szymansky et al.2008). 

As entrevistas, depois de gravadas, foram transcritas a posteriori. No decorrer da 

entrevista tivemos sempre o cuidado de ter em atenção não só a fala do entrevistado, 



26 

 

mas também as interações que o entrevistado estabeleceu durante a realização da 

mesma. As expressões faciais, o nervosismo, entre outros foram aspetos relevantes nas 

análises das entrevistas. 

 

4.4 - Técnica de tratamento de dados 

 

A técnica de tratamento de dados utilizada foi a Análise de Conteúdo, seguindo 

as orientações de Ghiglione & Matalon (2001), Pereira & Leitão (2007) e Bardin 

(2008). O corpus deste estudo é constituído pela transcrição das entrevistas efetuadas 

aos jovens estudados. A construção do sistema categorial foi feita a priori e a posteriori 

(Bardin, 2008), de acordo com bibliografia (Lemos, 2005; Garcia & Santos 2005, 

Lucas; Monteiro & Pereira, 2012).  

 

As categorias definidas para esta investigação foram: 

 Categorias a posteriori 

 

1- Conceito de Ética 

 

2- Abordagem da temática nas aulas de Educação Física 

 

Categorias a priori 

 

3- Valores gerais da Humanidade 

 

3.1 Valor Prático 

3.2 Valor Hedonístico 

3.3 Valor Estético 

3.4 Valor Ético 

3.5 Valor Religioso 

3.6 Valor Ético 
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4- Valores do valor Ético 

 

4.1 Valor Liberdade 

4.2 Valor Autodeterminação/Obediência/Autoridade 

4.3 Valor Responsabilidade 

 

5- Valores do Fair Play 

 

 5.1 Valor Igualdade/Mútuo – respeito 

 5.2 Valor Amizade-Fidelidade 

 5.3 Valor Não-violência 

 5.4 Valor Não-doping/Honestidade 

 5.5 Valor Não- Discriminação/Equidade 

 5.6 Valor Lealdade/Desportivismo 

 

 

Passamos de seguida á definição das categorias. 

A) Categorias a posteriori: 

 

1- Conceito de Ética 

 

Souza (2003) refere que na linguagem comum, à palavra ética a mesma definição 

que se dá à palavra moral; a saber, referência a um conjunto de princípios e regras cujo 

respeito é obrigatório e cuja transgressão é, portanto, punida. Quando se diz, por 

exemplo, que uma pessoa “não tem ética”, normalmente significa que ela não ajusta as 

condutas por regras que, se seguidas, evitariam que alguém fosse, de alguma forma, 

prejudicado por ela. Uma pessoa sem ética é, neste sentido, uma pessoa imoral. 

 

2-  Abordagem da temática nas aulas de Educação Física 

 

O grande papel da Escola é a aprendizagem por meio da comunicação com os 

semelhantes e a transmissão deliberada de critérios, técnicas, valores e recordações. Este 

processo é necessário à aquisição de plena estrutura humana (Savater, 2006). Cada vez 

mais temos que nos preocupar com a Ética, uma vez que vivemos numa sociedade onde 
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impera uma certa dissolução das regras e valores, onde cada um constrói o seu quadro 

de valores (Garcia & Lemos, 2005). 

 A abordagem nas aulas é muito importante, porque futuramente em qualquer 

atividade desportiva que se rege por normas e regras, tanto os alunos como os 

professores/treinadores já sabem que têm que as cumprir para garantirem não só a 

igualdade de oportunidades, mas também a equidade, a honestidade e o respeito quando 

e enquanto procuram atingir determinadas finalidades em competição – obter a vitória 

(Inocentes, 2004). 

Nestes termos, a educação e a cultura são as chaves do acesso à ética e à adoção 

do seu código, entendido como um sistema de regras que relaciona a virtude interior 

com o comportamento exterior (CMO, 2000). 

 

B) Categorias a priori 

 

3- Categorias dos Valores gerais da Humanidade 

 

Os seres humanos sabem que são diferentes uns dos outros. Cada pessoa tem 

diferentes maneiras de pensar e agir perante diferentes situações, mas para se viver em 

sociedade temos de ter princípios e regras, ou seja, existem valores que são principiais e 

que têm de estar presentes em todos para que se consiga viver em sociedade. Como 

refere Patrício (1993 citado em Formoso, p.57), “ os valores não se impõem, estes 

devem transmitir-se num clima de liberdade humana, uma vez que o ato de selecionar 

ou escolher é um dos elementos principais da valoração. Assim ao invés de serem 

impostos, os valores têm de ser objeto de escolha.” 

 

3.1 Categoria do valor prático 

 

Este valor está subjacente a dois termos Gregos que de alguma forma 

transformam a palavra prático em algo mais abrangente e mais além do seu significado 

no quotidiano. Para Patrício (1993), os termos praxis e poiesis por si só não definem a 

origem conceptual da palavra prático, que no seu entender está relacionada com a ação 

ou uma espécie de ação. 
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Patrício (1993, p. 34) refere que “a prática ordena-se para e termina no ter e no 

mais ter, talvez ter o ser, ter o seu ser, controlar o que se é, seja o desejo mais perigoso 

que ambicionamos, seja o alvo supremo da prática como vontade de poder”. É 

provavelmente esta conjuntura que rege a prática dos jovens desportistas, é o jogar bem 

e ser o melhor jogador para vencer e ser campeão, para obter a fama e o prestígio para 

quem sabe um dia ser o melhor num mercado de trabalho desportivo e usufruir das 

regalias que daí resultam.  

 

3.2 Categoria do valor Hedonístico 

 

Atualmente, verificamos que se confere uma posição importante ao prazer. 

Neste âmbito, existe um importante conflito de valores; contudo, é nas gerações que 

assumem particular relevância, sendo mais igualitária e liberal a nova geração, e mais 

discriminatória e conservadora a dos progenitores. 

Este valor parece associar-se aos valores práticos, juntos formam um valor 

poderosíssimo na sociedade contemporânea que é denominado hedonismo – utilitarista 

(Garcia, 1999).  

 

3.3 Categoria do Valor Estético 

 

Os valores estéticos, por sua vez, estão associados à beleza, ao esplendor, à arte, 

ao prazer visual, ao culto do corpo, entre outros e constituem, sem dúvida, um valor 

primordial da vivência humana, constituindo-se como um verdadeiro culto instaurado 

desde os tempos mais remotos da existência humana. 

Como afirma Patrício (1993, p.117), a “(…)beleza deve fruir-se, deve criar-se e 

deve pensar-se (…)”. O desejo de ganhar leva à busca da perfeição e à superação, o que 

se repercute na performance artística, estando a eficácia do gesto técnico relacionada 

com a beleza da sua execução (Lucas et al, 2012). 

 

3.4 Categoria do valor Lógico 

 

Os valores lógicos estão associados ao valor do conhecimento e da verdade, 

sendo o conhecimento visto como lógico que é racional, intuitivo que é irracional. O 

primeiro leva-nos à razão, pois consegue ser demonstrativo, o segundo por sua vez, é 
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nostrativo, não se podendo dar a razão (Patrício, 1993). A conformidade determina a 

verdade, enquanto a desconformidade a falsidade, sendo a primeira, correspondência ou 

adequação a propriedade essencial da verdade na sua conceção lógica. 

 

3.5 Categoria do valor Religioso 

 

Os valores religiosos são aqueles que, segundo Patrício (1993), reportam ao 

santo, sendo este valor objetivo e infinito. Estes valores estão associados a questões que 

ultrapassam e superam o próprio humano, acopladas e conceitos de superação e 

transcendentalidade que muitas vezes são impercetíveis ao próprio humano. Este está 

ligado a três conceitos: o dever, a moral e a razão. 

É o valor mais instável e oscilante, variando a sua importância em função de 

diversos fatores associados a crises, revoltas, calamidades e rutura individuais ou 

coletivas. 

Nos jovens, este valor nem sempre é bem aceite, pois está ligado a regras, 

restrições, privações, sermões ou o dever de, o que desde logo está subjacente a 

questões de autoridade. 

 

3.6 Categoria do valor Ético 

 

Ética é talvez a forma mais importante de qualificar os atos e os comportamentos 

humanos, afirma Patrício (1993), tendo como referencial o ato ou comportamento, o 

bem, o correto e o certo. É nesta base que orientamos o nosso estudo em relação à ética 

nos jovens, isto é, procuramos que sejam capazes de qualificar em si e no outro, as 

atitudes, os atos ou comportamentos que acontecem. 

Não é um valor oscilável nem instável, mas exige disciplina e é difícil de o 

compreender. Na sociedade atual, os jovens vivem condicionados, porque por um lado 

têm o que está bem, certo e correto, e por outro estão os valores do prático e do prazer. 

 

4- Categorias dos Valores do Valor ético 

 

Patrício (1993) refere que os valores éticos são os valores constitutivos da ética, que 

como a palavra apresenta três sentidos: 1º) O de ordem moral ou ordem ética, que 

configura o reino dos valores morais ou éticos; 2º) O de ideias morais ou ideias éticas, 
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que configuram o ético como disciplina do pensamento; 3º) O da conduta moral efetiva, 

que se refere à ação moral concreta. 

Dentro dos valores do valor ético vamos tratar de três princípios éticos fundamentais, 

que como vamos perceber são uma espécie de suporte dos outros valores. São eles o 

valor liberdade, o valor responsabilidade/voluntarismo e o valor obediência/autoridade.  

 

4.1 Categoria do valor Liberdade 

 

Qualquer valor aqui tratado, surge na consequência do ato de valorar de qualquer 

pessoa humana e este por sua vez atribui um grau de significação à liberdade, logo, a 

liberdade é um valor. Como assevera de Guardini (1999), uma outra condição 

Antropológica fundamental relacionada com o fenómeno ético e que está intimamente 

interrelacionado com o conhecimento, é a liberdade. 

A liberdade não é omnipotente, como refere Savater (2000), pois existem coisas 

que dependem da nossa vontade, mas nem tudo depende dela. 

 

4.2 Categoria do valor Autodeterminação/obediência/Autoridade 

 

A autodeterminação como a própria palavra diz é a capacidade que o indivíduo tem para 

traçar os seus objetivos, baseando-se no seu próprio conhecimento. 

A obediência (do latim obedire = obedecer) pode ser classificada como uma das 

virtudes e define-se como um comportamento pelo qual um ser aceita as ordens dadas 

por outro. Este só pode ser conjugado com a questão da autoridade, uma vez que existe 

um jogo dialético entre obediência e autoridade, em que o árbitro é a liberdade. 

A palavra autoridade é considerada um valor da ética humana, pois cada um assume 

com grau de importância e de realização diferente. 

 

4.3 Categoria do valor Responsabilidade 

 

A responsabilidade é sinal de maturidade, mas tem de surgir naturalmente para que 

o resultado final seja o envolvimento total no resultado global. Como refere Patrício 

(1993, p.158), “cada um começa por ser responsável por si próprio, e quanto mais êxito 

tiver nessa autorresponsabilidade ou faceta, mais apto e preparado estará para ser 

responsável pelo outro”. 
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 5- As Categorias dos valores do Fair Play 

 

A questão central agora é resolver as relações e elos que se estabelecem entre jovens 

em torno da atividade e do objetivo comum.  

A palavra Fair-Play no mundo desportivo é vista como um símbolo, todos ou quase 

todos sabem soletrá-la, mas nem todos sabem o seu significado, e ainda à quem diga, 

como Bento (1998), que o Fair-Play se tornou um princípio meramente útil e até 

formal, que em nosso entender funciona muitas vezes como uma bandeira decorativa 

para embelezar e dar aos eventos desportivos um ar angelical. 

Então, Fair-Play está associado à consciência e à conduta ética, sendo a ética 

desportiva o “(…) espaço de reflexão e estudo que tem como objeto de reflexão e 

estudo o teor moral dos atos desportivos(…)” (Bento, 1998, p.61). 

 

5.1 Categoria do valor Igualdade e Mútuo Respeito 

 

Estes valores são muito parecidos e, segundo Pons (2002), respeitar é agir tendo 

em atenção que “não estou sozinho”. A palavra respeito provém de uma palavra latina 

que significa “olhar em volta”. Não esquecer que a palavra respeito tem dois extremos: 

a falta de respeito, descortesia, insolência, grosseria, intromissão e o excesso de 

respeito, o medo, o receio, o respeito que deriva em cumplicidade por temor. 

 

5.2 Categoria do Valor Amizade/Fidelidade 

 

A amizade é daqueles valores que se desenvolvem paralelamente à evolução da 

pessoa. Deve-se começar a educá-la desde crianças, mesmo sabendo que, em tenras 

idades, as crianças sentem apenas umas pequenas aproximações com a amizade, que 

ganham consistência à medida que crescem. Esta é uma forma de amor e está em 

crescente evolução. Segundo Pons (2002), a amizade é fruto de maturidade; na infância 

apenas se inicia. As principais caraterísticas da amizade são querer o bem e a felicidade 

do amigo, desinteresse, reciprocidade, especificidade, igualdade, desejo de estar juntos, 

confiança mútua, liberdade, etc... 

Para Bento (1998, p. 104), há a necessidade imperial de “(…) reabilitar o 

sentimento da amizade porque a vida não prescinde dela. (…) Realmente a amizade 
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aumenta a felicidade e diminui a desgraça (…)”, e consequentemente contribui para 

alcançar o desejado bem-estar e felicidade. 

A amizade é uma palavra fundamental no estabelecimento de relações, é quando 

sentimos que existe um caminho comum com o mundo, a vida, as convicções e atitudes 

éticas fundamentais. A amizade não se pode comprar, o dinheiro pode comprar tudo, ou 

quase tudo, mas não a verdadeira amizade. Refere Savater (2000), que quando tratamos 

os outros como coisas, o que recebemos deles serão coisas, e não conseguimos nem 

amizade, nem respeito e muito menos amor. 

No estado intermédio, com o adversário vem a palavra companheirismo que 

segundo Guardini (1999), é como uma aliança em função do objetivo, em que a 

simpatia apenas alimenta a união sem ser excessiva, de forma a não comprometer a 

objetividade, tendo essa de ser mantida num segundo plano, esta que não sendo uma 

relação de amizade profunda, mas vai ter de confrontar, vai ter de cooperar e inter-

ajudar, com vista a alcançar um objetivo, por exemplo, a vitória.  

 

5.3 Categoria do Valor Não -Violência 

 

  Segundo Santos (2005), este valor é importante e deveria ser transmitido logo 

nas crianças, porque a nossa atitude na maior parte das vezes é pacífica e pacifista, mas 

nunca se sabe se alguma vez iremos perder o autocontrolo e tomamos uma atitude 

agressiva, pois tudo é possível, rapidamente devemos pedir perdão e reconhecer que, às 

vezes, os nervos nos atraiçoam, mas que este não é o bom caminho para a convivência, 

assim, daremos duas lições ao mesmo tempo: de paz e humildade. Como reconhece o 

prefácio da Declaração dos Direitos Humanos: só o respeito à justiça conseguirá “(…) 

que o homem não se veja empurrado, como último recurso, para a sublevação contra a 

tirania e a opressão”. 

 

5.4 Categoria do Valor “Não Doping” e Honestidade 

 

O valor do “Não Doping” é, conforme diz Tubino (1993), o flagelo do desporto 

moderno de competição e lesa atletas com grande potencial. No nosso entender, este 

valor é de grande importância a incutir nos jovens, porque na idade em que estão em 

constante evolução/modificação do corpo podem sofrer sequelas que os impedem de 
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progredir na carreira. Por isso, é um papel fundamental a transmissão deste valor e todos 

são importantes: pais, professores, treinadores e diretores.  

A honestidade, para nós, é ser a pessoa ou instituição verdadeira nos seus atos e 

declarações, não benévola a enganar, mentir ou defraudar; é agir sem malícia. Na 

atualidade é muito difícil encontrar uma pessoa honesta, parece que se sentem bem em 

enganar os outros e até contam a outros a forma de o fazer para que seja repetido.  

 

5.5 Categoria do Valor Não – Discriminação ou Equidade 

 

Este valor ético engloba o género feminino, aspetos raciais, políticos, etários e 

de nível de prática desportiva e a sua definição resume-se ao ato de fazer uma distinção. 

     Existem diferentes manifestações, mas ocorrem geralmente através da promoção da 

deceção e da coação, da injustiça envolvendo a negação ou violação dos direitos dos 

outros, da dificuldade de aceitação dos objetivos dos outros, dos estereótipos associados 

ao desempenho, da falha ao ver os outros como estando a ocupar o mesmo mundo 

moral e capazes de uma atitude interpessoal, despersonalizando somativamente os 

outros e através de uma atitude de ódio (Tuxill & Wigmore, 2001)  

 

5.6 Categoria dos Valores Lealdade e Desportivismo 

 

Este Valor é fundamental nesta abordagem ao Fair-Play, pois congrega em si 

um conjunto de manifestações de carácter, que reflete num vasto leque de 

comportamento no âmbito desportivo.  

O desportivismo é um conceito abrangente e pode enquadrar-se em todos os 

níveis da prática desportiva, desde os mais jovens até às competições internacionais de 

elite. O desportivismo ou lealdade não é um mero agrupamento de qualidades morais 

que permitem ao atleta atuar segundo um código de comportamento especializado, é 

também uma atitude, uma postura, um modo de interpretar o que de outro modo seria 

apenas um código legal (Keating, 2001) 

 

Apresentação e discussão dos resultados 

 

Seguidamente, vamos proceder à discrição e interpretação dos dados recolhidos 

junto dos jovens, procurando confrontá-los entre si e relacioná-los com a bibliografia.  
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1- Conceito de Ética 

 

No geral verifica-se que são razoáveis os conhecimentos dos entrevistados sobre o 

conceito de Ética. Demonstram que em várias situações de jogo funciona ter normas 

dentro da própria equipa, salvo algumas exceções. “Cumprimos sempre as ordens do 

nosso treinador”. “Tentava separá-los, porque é prejudicial para ambas as equipas”. 

“Dentro de campo acima de tudo devemos respeitar o adversário e nunca maltratar 

ninguém”. “Continuava a jogar de acordo com as normas, porque assim é que deve ser e 

não devemos seguir o comportamento dos outros”. Conforme refere Barton e Barton 

(1984), a ética está representada por um conjunto de normas que regulamentam o 

comportamento de um grupo, pois é comum que tenham o seu próprio código de ética, 

normalizando as suas ações específicas. Por outro lado, sentimos que alguns discursos 

dos jovens parecem muito adulterados. Falta analisar se eles durante um jogo cumprem 

o que dizem. Tal como refere Santos (2005), a ética é uma expressão da moda, que fica 

bem nos discursos e nas retóricas mais simples do dia-a-dia. 

 

2- Abordagem da temática nas aulas de Educação Física 

 

Na abordagem da temática nas aulas de Educação Física, verificámos que sete 

afirmaram que já abordaram nas aulas e sete disseram que não e um sentiu-se confuso. 

“Por acaso não”. “Sim, disse que no desporto temos de saber perder e ganhar e respeitar 

os adversários”. “Sim, falaram por alto. Não devemos ser racistas, o desporto é para 

todos. Todos temos valores para praticar desporto e não devemos desvalorizar os outros 

que são de outras raças e etnias.“ “Nunca”. 

No nosso entender, depois da interpretação dos discursos dos jovens, este ponto é 

preocupante, porque os profissionais da disciplina de Educação Física têm que se 

preocupar em dar a conhecer conceitos como Ética no Desporto, Fair-Play, Espírito 

Desportivo e os Valores no desporto, também a escola tem de ter essa preocupação. Tal 

como refere Patrício (1993), os valores não se impõem, eles devem transmitir-se para 

que sejam objeto de escolha. 
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3- As Categoria Valores gerais da Humanidade 

 

Ao analisarmos as entrevistas, verificámos que relativamente a estas categorias as 

mesmas foram valorizadas de acordo com o apresentado no quadro 2. 

 

Categorias Frequência 

Valor Ético 6 

Valor Hedonístico 6 

Valor Prático 4 

Valor Estético 0 

Valor Lógico 0 

Valor Religioso 0 

Quadro 2 – Frequência das respostas relacionadas com os valores gerais da humanidade 
 

 

Valor Ético 

 

O Valor Ético, em geral, está associado a questões de obediência, 

responsabilidade e, acima de tudo, a sentimentos em relação aos colegas e aos 

adversários. Este é o valor que está mais presente nos diálogos dos jovens. 

 

“Eu não sou melhor que ninguém e nunca vou ser e tenho consciência disso. A única coisa 

que faço é trabalho para tentar alcançá-los”. 

” Motivo sempre o meu colega com palmas e gestos. Porque todos erramos no futebol”. 

“Ser árbitro é muito difícil; ele não consegue estar em todo lado e é só uma ajuda que nos 

dá para não sermos nós a mandar no jogo”. 

 “Fazia o que o meu treinador mandava, mas tentar jogar sempre limpo”. 

“O mais importante é respeitar as regras do futebol para evitar problemas”. 

 “Somos todos iguais, fazemos o que gostamos e tentamos fazer o melhor”. 

 

 Verificamos que existe um equilíbrio entre os laços de companheirismo e 

amizade entre colegas de equipa. Os jovens valorizam muito o convívio e consideram 

contraproducentes as discussões entre colegas, o estabelecimento de um ambiente 

excessivamente competitivo entre eles (Gonçalves, 1998). Também se verificou que a 

influência dos colegas como agentes socializadores é abordada sobre a perspetiva de 

relações de amizade (Henrique, 2004). Nota-se também, por parte dos jovens, um 
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grande sentido de responsabilidade nas atitudes dentro de campo e obediência pelo 

treinador. Têm presente o respeito incondicional das normas e regras do jogo, pelo 

menos, demonstraram-no nos seus discursos. Os benefícios sociais e efetivos 

proporcionados pelo desporto ajudam os jovens a melhorar as suas habilidades sociais 

(Morgan & Hansen, 2008). 

 

Valor Hedonístico 

 

Este Valor está associado às questões de prazer e da diversão. Verifica-se que 

existem referências ao gosto pela vitória como forma de prazer, o que demonstra a 

importância de ganhar. Em geral, todos afirmam com maior ou menor convicção que 

têm muito prazer ao praticar esta modalidade e a participação no Campeonato Distrital 

de Futebol.  

 

“(…) adoro futebol é uma das minha paixões(…)” 

“(…) Acima de tudo pelo prazer que me dá(…)” 

“(…) para mim é amor, é paixão. Gosto mesmo de jogar futebol (…)” 

 “Foi por gosto. Porque o futebol é a coisa que mais adoro.”  

“Principalmente gosto pelas vitórias. Futuramente gostava de ver o meu nome nos grandes 

do futebol Português.” 

 “O que eu gosto mais no futebol é a raça e gosto de vencer(…)” 

 

Este valor está implícito nos jovens entrevistados, é muito importante ter prazer 

pelo exercício físico e a aprendizagem de novas habilidades (Pereira, 1995). Quando 

nos refere “(…) para mim é amor, é paixão.”, este sentimento é  que legitima o 

desporto, é a emoção corporal, o prazer, a forma física e psicológica, como se encara a 

modalidade, tornando-se este num dos emblemas mais significativos da cultura 

individualista, narcisista, centrada no êxtase do corpo (Lipovetsky, 1994). 

Muitas vezes verificamos que o prazer e a sua busca constante, encontram-se 

muito ligados à vitória, à realização pessoal e aos seus objetivos.  

 

Valor Prático 

 

A definição deste valor centraliza-se na reflexão “que utilidade ela tem para 

mim”, ou seja, para que é que aquilo me serve. São instrumentos de realização de outros 



38 

 

valores, visam saber como fazer. Segundo Patrício (1993), esta prática é aquela que não 

está dissociada da teoria, do domínio do pensar e ao qual é indissociável, pois a prática, 

por si só, não chega a transformar a realidade. 

 

“Desde pequenino o meu sonho era ser jogador de futebol e eu quero ser jogador de 

futebol. Os meus pais e os meus tios sempre me disseram que tinha jeito (…)” 

“(…) o meu grande objetivo na vida era jogar futebol, mas só me foi permitido jogar 

federado à dois anos.” 

“Eu não sou melhor que ninguém e nunca vou ser e tenho consciência disso. A única coisa 

que faço é trabalho para tentar alcançá-los.” 

“Eles falaram que sempre que fosse para um jogo para ir de cabeça erguida e lutar pelos 

meus objetivos que é ser alguma coisa no futebol. “ 

 

Este valor assume uma posição mediana na hierarquia de valores, consuma-se no 

sentido de ser o melhor e seguir uma carreira, objetivando serem jogadores 

profissionais.  

As respostas anteriores revelam um ato com um objetivo, ou seja, com uma 

intenção, uma utilidade, é a procura de construir algo, atingir um objetivo o que Patrício 

(1993) considera ser a obra. Segundo o autor, “a obra é o produto; é o fruto de chegada 

de uma atividade prática que conduziu a ela, logo a obra é coisa, e consequentemente a 

atividade prática visa a produção de coisas”. Essas coisas podem ser simplesmente 

golos ou vitórias. Tal como refere Bento (1998, p.127), “...o Desporto não é só a 

preparação para a vida, é vida, vontade e prazer de viver”. 

 

Valor Lógico 

 

Nenhum dos entrevistados expressou algo relacionado com este valor. 

 

Valor Estético 

 

Não encontramos qualquer referência associada a este valor. 

 

Valor Religioso 

 

Em relação a este valor também não encontramos qualquer referência.  
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4- Categorias dos Valores Éticos 

 

  Relativamente às categorias dos Valores Éticos, verificámos que o Valor da 

Amizade foi valorizado oito vezes, o Valor Responsabilidade seis e o Valor 

Autodeterminação/Obediência/Autoridade cinco.  

 

Categorias Frequência 

Valor da Amizade 8 

Valor Responsabilidade 6 

Valor 

Autodeterminação/Obediência/Autoridade 

5 

Quadro 3 – Frequência das respostas relacionadas com os valores Éticos. 

 

Valor da Amizade 

 

O valor Amizade é uma expressão muito genérica, porque está associado a 

questões dos valores da amizade, obediência, e responsabilidade; pode ser verificada 

nos sentimentos em relação aos colegas e aos adversários, no professor e treinador. 

 

 “Trato sempre da mesma forma como se fossem bons, porque a amizade tem de ser linda.” 

 “Amizade, diversão, uma pessoa sonha, mas existe limites”. 

 “Amizade e eles para mim são uma família.” 

“Amigo, influenciou-me na escola e disse que era engraçado, especial é como uma família 

e convenceram-me a vir.” 

“Somos todos amigos. Por vezes existe picardia, mas somos todos amigos.”  

“É uma grande amizade, somos todos unidos e isso forma uma grande equipa. Somos todos 

como irmãos muito unidos.” 

“(…)não deve haver filhos do papa ou mama temos de ser todos amigos e jogar todos. “ 

“Foi um convite dos amigos, vim fazer um treino e gostei.” 

 

Quanto a este valor, verificámos que se encontra presente nos jovens com uma 

intensidade moderada, ou seja, existe um equilíbrio entre Responsabilidade e Amizade 

dentro do grupo. Quando se fala em jogo já se verifica alguma rivalidade e o querer ser 

melhor que o amigo. 
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Santos (2005) afirma que em relação à ética no desporto é necessário o empenho 

de todas as pessoas envolvidas com esse fenómeno, através de ações como a defesa de 

uma prática desportiva pautada em valores morais éticos e deontológicos; que sejam 

dotados dentro do ponto de vista de uma ética de responsabilidade. 

O cultivo e apego das amizades e respeito pelas normas são fundamentais à 

existência de boas pessoas (Butcher & Schneider, 2001).  

Mota & Gonçalves (1999) referem que é fundamental criar oportunidades para 

que a atividade lúdico-motora aconteça numa sociedade em que as restrições às 

oportunidades de movimento são constantes. 

Segundo Tubino (1993), o desporto é um grande instrumento de paz que facilita 

os laços de amizade e promove a confraternização entre os participantes de 

competições. 

Em conclusão, verificou-se uma aparente e moderada frequência neste valor e, no 

geral, foi referenciada por todos os jovens entrevistados, que vai de encontro ao 

encontro do defendido por Santos (2005), que refere que o valor da amizade contribui 

para um melhor bem-estar e bem viver dos jovens. 

 

Valor da Responsabilidade 

 

Este valor pode ser assumido em várias situações contrárias aos seus desejos, 

através da atribuição de culpas pelo sucedido ao outro, como encaram os resultados, a 

noção de responsabilidade dos atos e as incidências e ocorrências do jogo em si. 

 

 “É tratar bem os nossos adversários, não nos envolvermos em palavras agressivas, não 

ter comportamentos agressivos com os nossos adversários.” 

 “Desde que jogo futebol só tive um cartão vermelho(…)” 

“Nunca agredi dentro de campo. Se fiz alguma vez, mas não, acho esse um comportamento 

correto.” 

 “Jogo implica ter de se respeitar as regras. Para mim o futebol tem de ser praticado 

dentro das regras.” 

 “É injusto, quando se simula uma falta.  

 “(…)se sentisse que não conseguia dar o máximo pedia ao treinador para me substituir.” 

 

Relativamente à responsabilidade, verificámos que os jovens entrevistados 

assumem este valor com alguma importância. Em situações de jogo, no envolvimento 
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com adversários e no cumprimento das regras do jogo, apurámos que a responsabilidade 

surge de forma clara e relevante nas suas atitudes e comportamentos destes jovens. 

Como refere Savater (2000), a culpa e o remorso, aderem à consciência como 

reflexos íntimos de medo e de castigo pelo mau comportamento, daí que, quando 

fazemos algo vergonhoso, temos sempre a possibilidade de justificar e a liberdade leva-

nos a culpabilizar e responsabilizar outrem ou a assumirmos a culpa e a 

responsabilidade.  

Tal como afirma Santos (2005, p. 14): “A organização e prática do desporto sem 

considerar a ética e a moral, podem levar as pessoas a desacreditarem nos valores 

positivos que podem ser agregados quando da prática do desporto em todas as suas 

dimensões: educacional, comunitário, recreativo, adaptado e no alto rendimento, a partir 

de uma prática orientada para a valorização e respeito da pessoa humana.” 

Relativamente a este valor e às frases encontradas nas entrevistas, podemos dizer 

que, existem sempre episódios, que acontecem no dia-a-dia dos atletas, com condutas 

irrefletidas e mais tarde acabam por se arrepender e vir a responsabilidade ao de cima.  

 

Valor Auto determinação/Obediência/Autoridade 

 

       Este valor está presente em situações em que o jovem desportista foi interrogado 

sobre a sua adesão ao desporto federado, bem como, perante determinadas exigências 

ou ordens do professor e treinador. Nomeadamente, quando confrontados com condutas 

duras e agressivas para com o adversário ou de utilização de meios e produtos ilícitos. É 

na afirmação pessoal das suas convicções e na negação de determinadas ações, que 

avaliamos a existência ou não deste valor. 

 

“Houve influência do meu pai que é dirigente do clube. É a modalidade que gosto mais, me 

identifico mais.”  

“Principalmente o meu pai, porque ele também tem gosto pelo futebol. Ele disse que o 

futebol faz bem à saúde e pode-se praticar em qualquer lado.” 

“O futebol era fixe e que ele também tinha jogado(…)” 

“Cumprir as regras do treinador, porque o treinador é que manda. “ 

“Tive quase a passar para a situação de frustrado, mas com a ajuda do meu treinador e 

companheiros acalmei-me” 

 



42 

 

       Este valor está presente no consciente dos jovens. Quanto às condutas duras e 

agressivas, existe uma obediência quer ao treinador e às regras do jogo. 

      Muitos jovens referiram que entraram por vontade própria, mas ainda temos aqui 

casos que foi o pai que fez questão que ele jogasse futebol federado. Guardini (1999) e 

Savater (2000) referem que, além da responsabilidade, existe por detrás algo que a 

complementa, que é a Autoridade. A Autoridade é encarada como o expoente desta 

questão, pois está relacionada com o problema da ordem, da coação, da imposição, da 

persuasão e da utilização da força, para impor vontades, caprichos ou desejos. Isto 

contradiz com a realidade atual, nesta época pós-moralista de que fala Lipovetsky 

(1998), que não se compadece com tais termos, choca nitidamente com o princípio da 

liberdade tal como ele é encarado nesta sociedade, e com a consciência individual ou 

como por nós denominada, a autodeterminação. 

Santos (2005, p.130) refere que, “esse ponto de equilíbrio é, em nosso entender, 

sustentado pela força e peso que a obediência assume no consciente do humano em 

confronto com o grau de autodeterminação existente. Ele é livre de escolher obedecer 

ou não a uma ordem, um concelho, ou coação exercida pela autoridade”. 

Podemos constatar que este valor ainda não está bem consolidado, uma vez que 

pode ser influenciado e condicionado pelas questões do autoritarismo, podendo o jovem 

ficar confuso e não saber distinguir o que é melhor ou pior para ele, mas, contudo, 

verificámos uma forte e total autodeterminação nos seus comportamentos e atitudes. 

  

5- Categorias dos Valores do Fair Play 
 

 

Categorias Frequência 

Valor Não Doping/Honestidade 14 

Valor Não-violência 12 

Valor Lealdade/Desportivismo 9 

Valor Igualdade/Mútuo – Respeito 5 

Valor Não –   

discriminação/Equidade 

7 

Valor Amizade - Fidelidade 4 

Quadro 4 – Frequência das respostas relacionadas com os valores do Fair Play 
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Iremos de seguida analisar os dados que constituem as categorias associadas aos 

valores no Fair Play.  

 

Valor Não Doping/Honestidade 

 

O valor Não Doping/Honestidade verifica-se em questões sobre decisões que o 

treinador pode tomar, consumo de substâncias ilícitas e o desrespeitar regras e os 

regulamentos. 

 

“Não tomava. Não jogava, porque não acho correto fazer isso.” 

“Nessas situações prefiro perder os jogos do que tomar essas coisas. Preferia não jogar. 

Não gosto mesmo dessas coisas e é uma falta de fair play.” 

 “ Não tomava. Talvez não jogasse. Porque isso prejudica a minha saúde.” 

“O Doping prejudica sempre e é uma forma injusta de ganhar. Porque por um lado estava 

a prejudicar o meu corpo e por outro não estava a ter fair play, e não era justo.” 

“ Não tomava. Assim não tinha escolha tomava. Porque queria muito jogar aquele jogo 

que era contra a melhor equipa.” 

“ Não tomava. Não jogava, porque isso é ilegal cada equipa tem o seu valor.” 

“ Se fosse um jogo importante às vezes tomamos decisões, mas não tomava. Não jogava, 

porque não é justo tomar essas coisas e depois jogarmos mais que os outros injustamente.” 

“Não tomava. Quem quer ser um atleta a nível profissional não se pode meter nessas 

coisas. Preferia não jogar, porque isso não é correto usar certas substâncias.” 

 “Se calhar não tomava, ia estar a não cumprir as regras do desporto. É uma decisão 

complicada, uma coisa é jogar por gosto e não podermos fazer isso.” 

“Sou contra isso. Isso não se deve fazer no futebol e depois aparecem as lesões e 

problemas e afeta a carreira futebolística. Preferia não jogar, porque isso influenciava a 

minha carreira e a minha vida. “ 

“Tomava esse produto para tentar ganhar. Sabia que essa equipa tinha mais qualidade 

tentaria ganhar a essa equipa.” 

“Não tomava. Preferia não jogar, porque sabia que me estava a prejudicar.” 

“Não tomava. Quem quer ser um atleta a nível profissional não se pode meter nessas 

coisas. Preferia não jogar, porque isso não é correto usar certas substâncias.” 

“Não aceitaria isso. Preferia não jogar. Porque isso é um comportamento muito mau 

acima de tudo, devemos usar os nossos meios e fazer aquilo que sabemos e não usar 

métodos impróprios para atingir os nossos objetivos. “ 
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O “Não Doping” é um valor ético a incutir nos jovens; é fundamental que lhes 

seja passado a importância de zelar por esse valor, que encaminha o atleta no sentido da 

superação à custa do trabalho e não de outros meios. Relativamente a este valor, tirando 

dois jovens que afirmaram que se lhes dessem substâncias ilícitas tomavam para ficarem 

mais fortes e rápidos, dois ainda ficaram com dúvidas, outro quando se perguntou se o 

treinador lhe dissesse: “Ou tomas ou não jogas!” mudou de opinião e o resto disseram 

que não tomavam em prol da saúde e era uma forma injusta. Conforme refere Tubino 

(1993, p. 60), o doping “(…) é um flagelo do desporto moderno de competição, pois 

provoca fraudes nos resultados, criando falsos vencedores, e ao mesmo tempo lesa 

organicamente atletas de grande potencial”. 

Um bom exemplo de que o Doping não compensa, foi a decisão da Union 

Cycliste Internationale, a vinte e dois de outubro de dois mil e doze, sobre o caso do 

Ciclista mundialmente reconhecido Lance Armstrong, que decidiu retirar todos os 

títulos que tinha ganho até então e o seu estatuto foi comprometido. A Union Cycliste 

reuniu de urgência para tentar que casos desses não voltem a acontecer e salvaguardar o 

futuro do ciclismo.  

O Doping, seguindo as estatísticas, tem vindo sempre a decrescer, o que é bastante 

positivo. Na participação portuguesa nos jogos Olímpicos 2012 não se registou nenhum 

caso de Doping, como afirmou Artur Pereira de Castro, numa entrevista a 23 de Julho 

de 2012, para o Jornal Record: "Nós temos tido todos os cuidados para que não haja 

casos de dopagem com atletas portugueses"(…)"têm havido ações de sensibilização de 

todos os atletas em relação ao doping e os atletas têm sido controlados periodicamente 

pela ADoP". 

Este valor está claramente interiorizado, assumindo-se como um valor 

fundamental e significativamente presente do Fair-Play, situando-se num patamar 

superior da hierarquia relativa a outros valores vigentes nestes jovens. Observámos 

também que a autoridade pouco influencia a posição destes jovens e é inalterável 

mesmo sob coação.  

 

Valor Não-Violência 

 

É reconhecido que os comportamentos dos jovens durante a prática desportiva 

nem sempre são os melhores, em termos verbais, gestuais e físicos. Podemos analisar 

ainda este valor em questões de situações de jogo e às reações das ações dos árbitros. 
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 “Tentava marcar não usando a agressividade. Porque acho que isso não é futebol e ele é 

para ser vivido com paixão e respeito pelos adversários.” 

“ Separava, porque já aconteceu isso com os meus colegas. Há que ter um bocado de 

dignidade pelo adversário e também pelo público, não nos podemos deixar levar.” 

 “ Esse comportamento (a agressão) estraga o desporto.” 

“Uma decisão mal tomada não cai bem, mas o árbitro é que manda não podemos criticar 

porque é o juiz do jogo.” 

“Apetecia-me mesmo explodir com ele, dizia logo que ele me estava a prejudicar a minha 

equipa e o meu físico.” 

 “ É um comportamento que não trás nada ao futebol e só prejudica a modalidade.” 

“ Fair play acima de tudo. Interrompia o jogo. Porque sabe bem ouvir os aplausos e não é 

bom ver um colega no chão.” 

 “Tentava separá-los, porque uma briga não tem vantagem.” 

“Agredido não, mas tive algumas entradas más. Há sempre trocas de palavras, mas temos 

de nos conter.” 

“Reagi mal para os adeptos e até andei a porrada com eles, porque eles não ajudam; 

chamavam-me nomes (…)” 

“Por vezes incluía-me na briga, porque sou nervoso e não me consigo controlar.” 

“Eu empurrava-o, porque só quero que a minha equipa ganhe.” 

 

Este valor encontra-se nos discursos dos Jovens, mas muitas vezes é confundido. 

Conforme verificámos nos depoimentos anteriores, usam-se palavras como “muita 

agressividade”, “fico chateado”, “apetecia-me explodir”, “Empurrava-o”, “incluía-me 

na briga” e será que podemos considerar violência? A dureza, a virilidade, a força ou 

luta regulada pelas leis do jogo não é considerada violência. Segundo Perry (1998), é 

necessário distinguir três formas de agir no desporto, para percebermos bem a violência. 

Para o autor existem condutas sistemáticas no jogo que são muitas vezes conotadas e 

confundidas com violência, no entanto não são. Temos de olhar à intensidade da ação, 

ao impacto da ação, e à intencionalidade por detrás da ação, para determinar se estamos 

perante asserção, agressividade ou violência. 

Lima (2000, p.113) diz que: “Sermos agressivos ao compreendermos algo 

significa termos determinação e energia direcionada para uma tarefa específica (o que é 

bastante diferente de sermos violentos ao cumprir essa mesma tarefa) ”. 

Como refere Miki (2003), o ser humano muitas vezes toma atitudes de forma 

egoísta, pensando somente em si e não no próximo, movido levianamente pelas 
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emoções, ignorando por muitas vezes o raciocínio lógico e a visão do “outro”. Por isso, 

desenvolve práticas de violência; uma clara representação do ego humano. 

Este valor em termos de hierarquia encontra-se num nível médio, porque em 

situações de conflito quase todos tentam defender os interesses da equipa. No entanto, 

em situações de possível defesa do resultado a seu favor, ocorrem manifestações de 

maior agressividade. 

 

Valor Lealdade/Desportivismo 

 

Este é um aspeto fundamental na abordagem ao Fair-Play, pois congrega em si 

um conjunto de manifestações de carácter, que reflete comportamentos no desporto. As 

questões que se enquadram com este valor são as que envolvem opiniões sobre os 

colegas de equipa, adversários, árbitros e situações de jogo.    

 

“Por vezes reclamo devido ao jogo, mas no final do jogo peço desculpa.” 

“(…) Errar é humano e toda a gente pode errar.” 

“É ter respeito pelo adversário e respeitar as regras do jogo.” 

“Depende se achar que faz situações erradas vou lá falar com ele.” 

“Muitas vezes criticamos, mas as decisões do árbitro estão tomadas não pode voltar 

atrás.” 

 “Interrompia o jogo. Caso visse o jogador gravemente lesionado deitava a bola fora.” 

“Sim, costumo ter más atitudes; digo asneiras e tudo.” 

“Reagi mal porque não gostava que me fizessem isso. Já aconteceu, tratei mal o árbitro e 

fui expulso 5 ou 6 jogos.” 

“Na altura sinceramente empurrava. Porque era importante e não ia deixar o adversário 

marcar.”  

 

As respostas anteriores revelam o valor do desportivismo e lealdade com 

expressões como: “(…) errar é humano(…)”, “(…) respeitar as regras do jogo(…)” e 

“(…) isso é desleal(…)”. Este valor, segundo Keating (2001), está subjacente a um 

conjunto de regras sobre a forma de conduta, está subjacente ao slogan “não interessa 

ganhar ou perder – mas sim jogar”. 

Alguns jovens tentam, por várias vezes, enganar árbitros e até adversários. Mas 

como assevera Leaman (1998, p.91): “não é fácil, como podemos em princípio pensar, 

definir batota no desporto, e é tão difícil quanto especificar precisamente o que é 

moralmente errado com esse comportamento, e porque o Fair-Play deve ser 
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valorizado.” Podemos referir que maioria deles são leais, mas quando está em causa o 

resultado ou uma vantagem nas ações face ao adversário, seriam capazes de “forjar” a 

verdade através de uma simulação, tirando proveito disso mesmo, considerando contudo 

esse comportamento injusto e incorreto. Por outro lado, se a situação fosse realizada 

contra si, aceitariam, mas reagiam de forma imprópria e agressiva. Isto demonstra uma 

dualidade de critérios de avaliação que, por um lado, demonstram a lealdade, mas em 

situações de jogo perdem a mesma. 

Neto (1994) afirma que o desporto é uma atividade que nos seus pressupostos 

deve contemplar a promoção dos valores humanos, os princípios de solidariedade e a 

cooperação social e cultural entre os seus intervenientes. 

Quanto à ação dos árbitros, os jovens manifestam preocupações quanto ao 

desfavorecimento e favorecimento da sua equipa e nisso verifica-se falta de 

desportivismo relativamente à compreensão e tolerância. 

Em suma, verificámos que existem diferenças em casos pontuais, em atitudes e 

comportamentos em diferentes casos de jogo, mas que maior parte valoriza o 

desportivismo e a lealdade.  

 

Valor Igualdade/Mútuo – Respeito 

 

Este Valor pode ser verificado através das questões relativas à forma como estes 

jovens consideram os seus adversários, mais particularmente adversários inferiores 

tecnicamente. Em geral, todos os jovens têm respeito pelo adversário. 

  

“Da mesma forma, porque podem demonstrar que não têm técnica mas dentro de campo 

somos 11contra 11 e tento respeitá-los.” 

 “Sempre tive cuidado de respeitar o adversário e não gosto de ultrapassar os limites do 

desporto.” 

“Devemos ser humildes e respeitar o adversário.” 

“É durante os 90 minutos dentro de campo tentar respeitar tanto a equipa de arbitragem e 

adversária.”  

“Alguns têm muitas oportunidades e outros poucas, mas isso é com o tempo e vão ter a sua 

oportunidade para se mostrar.” 

 

A maior parte dos jovens afirma ter respeito, verificou-se que alguns que afirmam 

que reagem mal a algumas situações de jogo que os prejudicam. Como afirma Bento 
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(1998), os comportamentos não nasceram nos jovens atletas e nem nos responsáveis, 

eles foram de alguma forma aprendidos, adquiridos e consolidados ao longo dos anos 

num envolvimento que os ensina e incentiva. 

Em geral, os jovens implicados têm alguma atitude e vão ao encontro do que diz 

Bento (1998, p.151): “ser desportista é ser e ter carácter”. 

Esta preocupação atualmente nem sempre se verifica; o desporto parece deixar de 

constituir um mundo de desafios à superação para se transformar num mundo 

concorrencial e de capitalização. “O esquecimento do imperativo da correção e o 

atropelo constante das regras, o recurso sistemático a faltas e a truques, o apego a 

artimanhas e espertezas fraudulentas para ludibriar o árbitro e público (…)” (Bento, 

1998 p.65)   

Para Martinelli (1996), a humildade é uma qualidade daqueles que não tentam 

impor-se aos outros, nem tentam ser superiores e manifesta-se quando se vence o 

orgulho pessoal, permitindo transformar o conhecimento em sabedoria, revelando uma 

consciência superior. Este é um exemplo fundamental para quem quer chegar longe no 

mundo do Desporto. 

 

Valor Não-discriminação/Equidade 

 

Este valor pode-se analisar em aspetos como relação ao género feminino, 

aspetos raciais, políticos, etários e a nível da prática desportiva. 

 

 “Não podemos ser racistas; o desporto é para todos. Todos temos valores para praticar 

desporto. Não podemos desvalorizar os outros que são de outras raças e etnias.” 

 “Se tiver a ganhar por muitos não tenho problema em ser substituído.” 

“ Não depende de nós, mas deve se dar oportunidade aos mais fracos.” 

“Dependendo do resultado. Porque nós temos o objetivo de ganhar, mas dava o lugar a um 

colega meu.” 

“Depende das situações do jogo. Se tivermos a ganhar por muitos não tenho problema em 

sair.” 

“Porque se esse jogador ainda não tinha jogado, merecia jogar, não ia passar uma 

temporada sem jogar.” 

“Todos os jogadores da minha equipa têm o mesmo direito que eu, mesmo que fosse um 

jogo importante eu deixava sempre entrar para o meu lugar.” 
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Relativamente a este valor, a opinião dos jovens foi bastante positiva; nenhum 

revelou ter qualquer problema com aspetos raciais, políticos e etários e até um teve um 

discurso muito positivo. 

Verificamos que relativamente a este valor a importância do resultado e a 

autoridade pode alterar o interesse deste valor, mas contudo o carácter discriminatório 

entre colegas e adversários só podia ser alterado em pequenas situações, nomeadamente 

aquando da derrota. Normalmente e na maioria dos casos, embora não discriminem, não 

olhem, nem considerem os seus colegas com o mesmo direito de jogar num jogo que 

seja muito importante para a equipa.  

Em geral, existe uma predominância de caráter não discriminatório da forma 

como tratam e se relacionam com os colegas; contudo, existem algumas exceções, 

principalmente com colegas menos capazes ou menos dotados tecnicamente, são 

preconceituosos, mesmo em relação a si próprios.  

 

Valor da Amizade – Fidelidade 

 

O valor da Amizade – Fidelidade pode ser verificado nas questões que se 

referem à opinião e relação com os colegas de equipa e adversários. O culto da 

fidelidade e apego às amizades, pode contribuir para um melhor bem-estar e bem viver 

dos jovens. 

 “Defendia o meu colega, porque é meu amigo e o outro é meu adversário.” 

“ Tentava separá-los porque uma briga não tem vantagem.” 

“Tentava separá-los, porque não acho correto enquanto estamos a jogar a bola andarmos 

à porrada.” 

“Porque é sensato e se eles fizerem um entrada dura eu sei que ele estão a jogar e se 

pedirem desculpa eu compreendo.” 

 

No fundo, a maioria têm presente este valor. Muitos dos depoimentos expressam 

espírito de entreajuda, tentam sempre defender o colega e têm em mente a sensatez, a 

compreensão e a união, daí concluímos que existe amizade entre eles. Mas se 

possivelmente realizássemos uma análise a um jogo, podiam existir situações durante o 

jogo em que se pode verificar o contrário, nomeadamente alguns desentendimentos 

devido a situações oportunas de jogo. Conforme é referido na perspetiva de Bento 

(1998, p.104), há a necessidade imperial de “(…) reabilitar o sentimento da amizade 
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porque a vida não prescinde dela. (…) Realmente a amizade aumenta a felicidade e 

diminui a desgraça (…)”. 

Também é importante referir que o valor da amizade só se engloba entre os 

colegas de equipa, quando se fala dos adversários existe um sentimento de respeito, mas 

em jogo existe muita rivalidade e intolerância. Os jovens esquecem completamente o 

valor da amizade. 

            Constatámos que o objetivo pessoal ou do grupo é o caminho do êxito e que 

demonstram valoração e cultivo da amizade/fidelidade, revelando que é indispensável 

para o bom relacionamento do grupo e equilíbrio emocional do mesmo. Face ao 

exposto, consideramos que este valor não é um valor fundamental e indispensável na 

relação entre os jovens deste grupo, pois o o mesmo não se manifesta de forma 

constante. 
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Conclusão 

 

O nosso estudo tinha como objetivo verificar a importância atribuída aos valores 

do desporto nos jovens praticantes de futebol federado do escalão juvenis. 

Os resultados obtidos revelam que o conceito de ética ainda é para alguns jovens 

nulo. Existem alguns que demonstram algum conhecimento, mas por vezes em algumas 

situações do seu discurso sobre situações de jogo parece que se esquecem do seu 

significado. Quanto à abordagem nas aulas de Educação Física, é preocupante, pois 

aproximadamente metade da amostra referiu que nunca abordou esta temática durante 

as mesmas. 

Relativamente às categorias Valores Gerais da Humanidade, o Valor com maior 

relevância é o Valor Ético e o Valor Hedonístico, seguidamente é o Valor Prático e, por 

fim, sem qualquer evidência por parte das respostas dos entrevistados, vêm o Valor 

Estético, Valor lógico e o Valor Religioso. Quanto às categorias do Valor Ético, a que 

tem maior importância para os jovens entrevistados é o Valor da Amizade, seguindo-se 

o Valor da Responsabilidade e, por último, vem o Valor da 

Autodeterminação/Obediência/Autoridade. Nas categorias dos Valores do Fair-Play, o 

valor mais acentuado é o Valor do Não Doping/Honestidade e o Valor Não-violência, 

seguido do Valor da Lealdade/Desportivismo e Valor Igualdade/Mutuo - Respeito, 

posteriormente o Valor Não – discriminação/Equidade e, por fim, Valor Amizade – 

Fidelidade. 

Existem alguns jovens, que não revelam conhecimento do significado das 

palavras Ética e Fair-play, o que nos preocupa, uma vez que este tema está cada vez 

mais presente no dia-a-dia destes jovens, em publicidade nas várias modalidades e 

comunicação social.  

Podemos concluir também que esses valores podem ser trabalhados, tratados e 

dinamizados no âmbito dos Clubes, quer por parte dos treinadores como dos dirigentes. 

Também o público se tivesse algum conhecimento não apresentava certas atitudes na 

presença destes jovens, uma vez que se encontram numa idade em que absorvem tudo o 

que lhes é transmitido. Podemos também finalizar referindo que as formas de 

transmissão desses valores nem sempre são as melhores (leitura e televisão). Pensamos 

que poderia existir uma maior preocupação por parte da Associação Distrital de Futebol 

de Viseu, dos Clubes, dos Diretores, dos Treinadores e dos Professores de Educação 

Física na promoção do valor Fair-Play através de iniciativas várias como palestras e 
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divulgação de vária documentação. Tais ações são fundamentais, porque como diz 

Belmiro de Azevedo (2015) os valores são capital imaterial, mas um bem real e mais 

valioso que podem possuir as pessoas e as organizações, e constituem a chave do 

sucesso de qualquer ambição de perenidade.  
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Considerações Finais 

 

Terminado este estudo, em forma de balanço, começamos por felicitar os 

Dirigentes e Treinadores destes Clubes, porque devido aos problemas da atualidade 

ainda continuam a trabalhar com as camadas Jovens.  

 Este projeto inicialmente era para ser dirigido a todos os clubes com equipas 

juvenis do distrito de Viseu, mas devido a situações imprevisíveis, incompatibilidades e 

volume do estudo, decidimos encurtar a amostra. 

Sugeríamos para futuras investigações aumentar o número de atletas abrangidos, 

bem como realizar observações dos jogos dos clubes implicados, no sentido de apurar 

até que ponto os discursos dos atletas são traduzidos ou não em práticas de Fair-Play.  

Desta forma e citando Lucas et al (2012, p.164): “(…) o Desporto foi ou é, um 

fator de aprendizagens socializadoras pela apropriação de atitudes e comportamentos 

compatíveis com o seu crescimento como pessoas e atletas. Desta forma se vão 

construindo e formando as suas personalidade e aperfeiçoando os seus contributos para 

a descoberta de quem são ou de quem poderão vir a ser…”. 
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Guião da Entrevista 

Clube: _______________________________________________ N.º Código: _______ 

Idade: ____    Ano de escolaridade:_____ Anos de prática como federado _________ 

Escola: ________________________________________________________________ 

 

1. Vamos falar sobre a tua escola e o teu Professor de Educação Física. 

a) O que entendes por “fair play”? 

b) Alguma vez nas tuas aulas de Educação Física o teu Professor (ou os teus 

Professores) te falou (falaram) sobre o que é ter ética desportiva? (Ou sobre o que é fair 

play? Espirito desportivo? Valores no desporto?) Em caso afirmativo, o que é eles 

dizem? 

c) Durante os jogos nas tuas aulas de Educação Física tens Fair play com os 

adversários? Porquê? 

d) Nas aulas de EF, se um colega teu estiver a arbitrar um jogo e ele tomar decisões 

sobre as quais discordas, qual é a tua atitude? Respeitas as decisões dele? Porquê? 

 

2. O que te levou a praticar a modalidade de futebol de 11, no desporto Federado 

(gosto, obrigação, necessidade)? Porque é que praticas esta modalidade? 

a) Houve alguém que te tenha influenciado especialmente para praticares o futebol 

de 11 (pais, irmãos, amigo, professor de EF, treinador, outro)? Como é que influenciou? 

b) Estás a praticar a tua modalidade preferida ou da oferta que o Concelho onde 

resides foi aquela que mais te agradou? 

 

3. Sentes prazer enquanto jogas futebol de 11 (treinos e jogos)? 

a)  Que objetivos tens, neste momento, em relação à tua prática (amizades, 

passatempo, diversão, vitórias, outro)? Justifique. 

 

4. Que relação tens com os teus colegas de equipa: 

a) Amizade, companheirismo, nenhuma em particular, outra? 

b) Achas que és melhor ou pior jogador do que eles? 

c) Achas que no jogo devem jogar todos os teus colegas ou só os melhores? 

Mesmo que estejam a perder ou perdessem? 
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d) Darias o teu lugar a um colega mais fraco que raramente joga? Em que 

circunstâncias (independentemente do resultado, mesmo que estejas a perder, estejas a 

ganhar por muitos, só o facto do colega ainda não ter jogado? Porquê? 

e) Quando os teus colegas falham (passe, golo, o guarda redes sofre um “frango”) 

como reages? Porquê? 

f) E quando tu falhas, como reagem os teus colegas? Porquê? 

 

5. Que sentimento tens em relação aos teus adversários: 

a) Desprezo ou respeito? 

b) Achas que és superior ou inferior a eles? Porquê? 

c) Considera-los teus inimigos ou apenas adversários de um jogo? 

d) Costumas cumprimentá-los antes e no final do jogo? Porquê? 

e) Perante os adversários mais fracos (tecnicamente), como ages? Gozas com eles 

(fazes “cuecas”, “cabritos”, etc.) ou trata-los da mesma forma como se fossem bons? 

Justifique. 

f) Se pudesses de alguma forma prejudicá-los, de forma a enganares o árbitro e daí 

a tua equipa tirar vantagem disso: 

f.1- simularias uma agressão ou falta? Justifique. Achas esse comportamento é correto? 

f.2- achas divertido, engraçado, inofensivo e sem maldade ou consideras injusto enganar 

os adversários? 

f.3- e se essa simulação fosse feita contra ti, como te sentirias e reagias? Justifique. 

 

6. Em relação aos árbitros costumas ter alguma reação às suas ações? 

a) Quando achas que eles prejudicaram a tua equipa, como reages? Porquê? 

b) E como reages quando constatas-te que eles erraram em favor da tua equipa? 

Eras capaz de lhes dizer para corrigir o erro? 

c) Costumas cumprimenta-los antes e no final dos jogos? Mesmo que tenhas a 

sensação que a tua equipa foi muito prejudicada por eles? Porquê? 

d) Enganarias os árbitros em teu proveito? Porquê? 

 

7. Escuta com atenção estas situações de jogo: 

6.1) Se durante um jogo o teu colega fosse agredido, como reagias: 

a) Incluías-te na briga ou tentavas separá-los? Porquê? 

b) Se fosse um colega da tua equipa a agredir o que é que farias ou lhe dizias? 
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c) Já foste agredido? Qual é a sensação? Como reagiste? 

d) E já agrediste? Achas bem esse comportamento? 

 

6.2) Imagina que na última jogada jogo que estava empatado, um adversário tinha a 

oportunidade clara para marcar golo e vencer o jogo; tu estavas numa posição onde se o 

empurrasses com força ele falhava (no entanto sabias que o ias magoar gravemente): 

a) Que farias? Justifique. 

b) E se na tua posição estivesse um colega teu. Que pensarias dele? Justifique. 

c) Imagina a situação inversa onde serias tu o jogador com a oportunidade para marcar e 

fosses empurrado. Que pensarias do teu adversário? Justifique. 

 

6.3) Durante um jogo os teus adversários estavam constantemente a desrespeitar as 

regras e os regulamentos: 

a) Que farias tu? Continuavas a jogar de acordo com as normas ou imitavas os teus 

adversários? Justifique. 

 

6.4) Na última jogada do encontro, na disputa de uma bola com um adversário tens a 

noção que ele se magoou gravemente mas tu ficaste com a oportunidade de marcar golo 

e dar a vitória à tua equipa: 

a) O que fazias? Marcavas golo ou interrompias o jogo para que o teu adversário fosse 

assistido? Porquê? 

b) Achas que é muito importante ganhar? Porquê? 

 

8. Agora vamos falar sobre o teu treinador: 

a) Ele incentiva-te a respeitar as decisões dos árbitros?  

b) Ele costuma respeitar sem qualquer problema as decisões dos árbitros? 

Justifique. 

c) Ele transmite a ideia que o jogo é para vencer ou que devem jogar para se 

divertir e respeitar as regras?  

d) Ele incentiva-te a cumprimentar os adversários e os árbitros no início e no final 

dos jogos? 

e) Se ele te dissesse que devias marcar o melhor jogador da equipa adversária e que 

ele não podia “jogar” (nem que usasses muita agressividade), o que é que farias? 

Porquê? 
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f) Imagina que irias jogar contra a melhor equipa do campeonato e já sabias que, 

devido à qualidade da outra equipa, irias perder. No entanto, que farias se alguém te 

desse um produto para tomarem que vos permitia ficar mais fortes e mais rápidos e, 

com isso, ganharias o jogo sem que ninguém soubesse o que tinhas feito? E se ele 

dissesse “ou tomas ou não jogas”? Porquê? 

g) Ele já te falou sobre o “fair play”? Em caso afirmativo, o que é ele vos diz?  

h) Ele dá muita importância ao fair play nos treinos e nos jogos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


