
 

12.º Ano 

 

 

 

Ética Desportiva e Fair-Play 

 

O conceito de ética desportiva representa uma estrutura moral que define alguns limites para o comportamento 

dos desportistas, de forma a preservar um sistema civilizado. Este código de comportamento engloba atitudes, tais 

como: (i) respeitar os adversários; (ii) recusar situações injustas de vantagem; (iii) saber perder (mantendo as 

emoções sob controlo); (iv) ser modesto no momento da vitória. 

A ética desportiva pode ser vista como um obstáculo à procura e/ou obtenção da vitória, especialmente para 

aqueles atletas que procuram ganhar a qualquer custo. Vencer é uma componente essencial do espectáculo. Contudo, 

isto não significa que seja necessário recorrer a agressões, violência, subornos, doping, etc. 

Assim, as regras da ética desportiva exigem que, além de respeitar o adversário, se saiba reconhecer o mérito do 

vencedor, guardando para si os sentimentos de tristeza e desapontamento 

 

O Fair-Play refere-se ao respeito total e constante pelas leis do jogo e pelos regulamentos, através da 

honestidade, lealdade e respeito pelos colegas de equipa, pelos adversários e pelo árbitro. Implica também modéstia 

na vitória e serenidade na derrota. É importante fazer-se a promoção do fair-play a todos os níveis, cabendo esta 

responsabilidade a atletas, treinadores, pais, árbitros, público e jornalistas. 

 

Doping 

 

O doping corresponde à utilização de substâncias ou outros meios destinados a aumentar artificialmente o 

rendimento desportivo, podendo trazer prejuízos à ética desportiva, à integridade física e psíquica dos atletas. É 

considerado doping, a ingestão de todos os produtos proibidos pelo Comité Olímpico Internacional. A dopagem é 

proibida a todos os praticantes desportivos, dentro e fora das competições. 

 

Classes das Substâncias dopantes 

 

 Estimulantes (cafeína, cocaína.) – usado normalmente em esforços explosivos. É considerado doping 

quando se ingere mais do que o limite permitido; 

 Analgésicos Narcóticos, que têm a função retirarem a dor e sintomas de fadiga, expondo assim o atleta a 

possíveis lesões. 

 Agentes Anabolizantes (testosterona, landrolona, ...) 

 Diuréticos – aumentam a produção de urina; 

 Hormonas – utilizadas em actividades de endurance. 

 

A utilização de substâncias dopantes causa dependência e provoca diversos prejuízos ao organismo. Os 

praticantes que tenham um controlo de dopagem positivo poderão ser punidos com uma suspensão da actividade 

desportiva.  

 

 

 

 

Ficha informativa da Área   

       Dos Conhecimentos 



 

Prevenção de Lesões 

 

De forma a prevenir o aparecimento de lesões, existem alguns factores que devem ser levados em consideração 

durante actividade física. Assim, convém ter em conta os seguintes aspectos: 

 

1. Factores intrínsecos (relacionados com cada pessoa) 

 

Avaliação de contra-indicações médicas  

Apesar das contra-indicações médicas para a prática de desporto de competição, não significa que a pessoa não 

possa fazer actividade física, desde que devidamente controlada. 

Idade e sexo 

As actividades para jovens e para idosos não podem ser as mesmas. O mesmo se passa com o sexo, pois no caso das 

mulheres, que possuem menor massa muscular, há maior risco de lesões ósseas e musculares. 

Condição física e domínio da tarefa  

Se a uma pessoa com má condição física faz o mesmo trabalho que uma pessoa com boa condição física, a pessoa 

com má condição física vai estar mais exposta ao aparecimento de lesões.  

Composição corporal 

Para haver menor tipo de lesões, tem que se respeitar a morfologia de cada pessoa.  

Factores psicológicos e sociológicos 

Uma pessoa que tenha maior ansiedade que outra, há maior possibilidade de contrair lesões.  

 

 

 

2- Factores extrínsecos - relacionados com o meio envolvente 

 

 Condições atmosféricas  

Por exemplo num ambiente quente e húmido, suamos mais para arrefecer o corpo, perdemos mais líquidos e dá-se a 

desidratação. Os músculos perdem elasticidade e a sua capacidade de contracção, o que pode originar ruptura. 

Equipamento  

O equipamento tem de ser adequado para cada modalidade, evitando o risco de ocorrerem lesões (por exemplo, o 

uso de caneleiras no futebol). 

Planeamento de treino  

Por exemplo, quando treinamos, se trabalharmos a flexibilidade com movimentos bruscos, estamos a forçar os 

músculos e pode ocorrer uma lesão. 

Local de treino e instalações desportivas  

Por exemplo, num exercício na trave olímpica, há colchões que estão colocados no chão; no entanto, se estes não 

estiverem lá e se houver uma queda, há o risco de ocorrer lesões. 

Higiene física  

Exemplos: má nutrição, cáries dentárias, falta de repouso, insónias, consumo de álcool e tabaco, são todos aspectos 

que podem contribuir para ao aparecimento de lesões. 

 Aspectos relacionados com a actividade específica  

Factores inerentes às disputas que ocorrem durante a competição e às condições das instalações. 

 

 

 



 

 


