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Jogo limpo e respeito pelos outros são valores
essenciais não só para o esporte, mas para a vida em
sociedade.

No esporte, o conceito de fair play está ligado à ética,
ou seja, os praticantes devem jogar de maneira que
não prejudiquem o adversário de forma proposital.

Atualmente essa expressão é empregada em
praticamente todos os segmentos da sociedade, e
toma o significado de apresentar uma conduta de
acordo com padrões éticos, sociais e morais.

Vamos mergulhar um pouco mais nesse conceito?





Jogo limpo ou fair play é um conceito do
esporte aplicado no mundo todo de diferentes
maneiras. Na filosofia esportiva, corresponde
a uma atitude ética e justa por parte dos
atletas e de todos os envolvidos na
competição.

Mas o fair play está além de um simples
comportamento esportivo. O próprio Código
de Ética Esportiva, elaborado pelo Conselho
da Europa (1996), ressalta que:

Fair play significa muito mais do que o 
respeito às regras: cobre as noções de 

amizade, de respeito pelo outro e de espírito 
esportivo, ou seja, representa um modo de 

pensar e não simplesmente um 
comportamento.



O francês, barão Pierre de 
Coubertin, pai dos Jogos 

Olímpicos modernos, 
preocupou-se sempre em 

associar a honra, a 
lealdade, o respeito 
pelos outros e por si 

próprio ao espírito 
esportivo e ao ideal 

Olímpico.

Desde os Jogos 
Olímpicos da 

Grécia Antiga que 
se espera dos 

atletas um 
comportamento 
digno, que revele 
o espírito esportivo 
e que reconheça 

a derrota.

Durante a Idade 
Média, os Torneios 
de Cavaleiros eram 
conduzidos por um 
código baseado na 

lealdade e na 
honestidade dos 

participantes. 



A expressão “jogo limpo” tornou-se 
tão popular, que quase todos os 
países desenvolveram um 
equivalente em sua própria língua. 

Tanto que o fair play, expressão 
americana para jogo limpo, é 
mundialmente reconhecido como 
um dos princípios básicos dos 
direitos humanos.



No esporte, o fair play envolve a luta contra a fraude, contra o dopping, contra a
violência (tanto física quanto verbal), contra a desigualdade de oportunidades, contra
a comercialização excessiva e contra a corrupção.

Lembre-se de que todos podem usar
a inteligência e a astúcia sem deixar
de respeitar as regras do jogo!



Insira o texto aquiVocê se preparou meses para uma
maratona, mas durante o evento vê seu
adversário tropeçar e cair. Então você
para a sua corrida para ajudá-lo a
levantar, mesmo que isso lhe custe
algumas colocações na competição.

O nome disso? Fair play no esporte.

Muito além de seguir apenas as regras
estabelecidas, o jogo limpo é a conduta
que preza a ética na relação entre as
pessoas.





Os atletas que mostram jogo limpo devem conhecer e seguir as regras do esporte.
Mas o “espírito do jogo limpo” não se restringe apenas ao cumprimento de regras e
de códigos esportivos.

Vamos entender por quê?

“

”



Aprender a jogar limpo no esporte desenvolve e
reforça esse comportamento na comunidade e na
vida!

Por isso a importância de desenvolver iniciativas
que representem jogar limpo não só no esporte,
mas também no meio ambiente e na relação com
os outros.



Os princípios presentes no conceito de fair play no esporte são também essenciais para
uma boa convivência em sociedade: , , ,

, .



Um grande exemplo de fair play no esporte 
aconteceu em uma maratona na Espanha, 
em 2012. No final da prova de Cross Country, o 
atleta queniano Abel Mutai, que liderava a 
competição, acabou se confundindo com a linha 
de chegada e diminuiu o ritmo antes de cruzá-la.

Quem estava a alguns metros atrás, em segundo 
lugar, era o espanhol Ivan Fernández Anaya. 
Percebendo o erro do adversário, Férnandez
avisou o queniano aonde era a chegada e o 
conduziu à vitória. Quando perguntado pela 
imprensa por que não se aproveitou para vencer 
a corrida, o espanhol respondeu: “Qual seria meu 
mérito?”.

Veja esse episódio aqui.

https://www.youtube.com/watch?v=mma4B-djIsg&feature=youtu.be


O primeiro passo é praticar atitudes de respeito ao próximo!



Quando falamos sobre jogar limpo, devemos considerar regras e direitos. Por trás de
todo o direito, há uma responsabilidade. Veja alguns exemplos:



Em 1949, as Nações Unidas aprovaram a 
composição de uma Declaração Universal 
de Direitos Humanos. 

O documento descreve os princípios básicos 
de uma sociedade em que todos têm direito 
à dignidade e à liberdade. 

Dessa forma, os Países-Membros das 
Nações Unidas se comprometem a 
promover o respeito universal aos direitos e 
liberdades fundamentais do ser humano.





Tendo como base o conceito de fair play no esporte e os diversos casos inspiradores
observados nesta esfera, vamos pensar em atitudes que possam ser aplicadas na
escola para que tenhamos:



O fair play precisa ser uma prática diária e a tarefa
de vocês é propagar este conceito no dia a dia da
escola, envolvendo alunos, professores e equipe
pedagógica.

Vocês deverão planejar e executar ações de jogo
limpo na escola, a fim de inspirar outros alunos e
proporcionar que tenhamos novas ações no futuro.

Não deixe de trabalhar em
equipe!

Planeje as ações e mapeie
os resultados esperados em
grupo.



Planeje pelo menos 4 ações de jogo limpo: com o meio 
ambiente, com os espaços da escola, na relação com os 
outros e nos esportes. Registre tudo em papel ou utilize 
um computador.

Fotografe ambientes ou situações antes da execução 
das ações planejadas. A ideia é ter um “antes e depois” 
de cada ação realizada.

Procure apoio na escola e execute as ações planejadas 
com o seu grupo. Combine um espaço e período para 
expor as fotos e divulgar as ações.

Fotografe os ambientes ou situações depois das ações 
de jogo limpo, a fim de provar o impacto delas no dia a 
dia da escola.



Lembrem-se de que a ideia é inspirar outras
ações na escola, para que o jogo limpo seja
uma realidade todos os dias.

Portanto, não deixem de expor as fotos do
“antes e depois” das ações.

Atitudes de fair play precisam
ser divulgadas sempre!



Nesta aula, vocês aprenderam o que é e de 
onde vem o conceito de fair play.

Também viram como podemos transpor este 
conceito do esporte para a vida, para o dia a 
dia.

Fica com vocês a missão de planejar e executar 
ações de jogo limpo na sua escola.

Não perca tempo e entre em campo agora 
mesmo!
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