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TEXTO BASE – Rodrigo Caio e o fair play: a jogada que invadiu o campo da ética  

Jornal “O Estadão” Ciro Campos, Daniel Batista e Gonçalo Junior - 18 Abril de 2017  

Atitude do zagueiro de revelar ter ele atingido o goleiro Renan, o que anulou cartão que Jô recebera, é aplaudida, 

mas há quem admita que não faria igual.  

A jogada mais importante das semifinais do Campeonato Paulista passou longe de discussões táticas, técnicas 

ou de arbitragem e invadiu o campo da ética. Atletas e ex-jogadores elogiaram a atitude do zagueiro Rodrigo Caio, que 

livrou o rival Jô de levar um cartão amarelo. O ato foi ainda mais valorizado porque o corintiano seria suspenso do 

próximo jogo. Por outro lado, muitos atletas admitiram que não teriam o mesmo espírito esportivo. A voz mais importante 

a ironizar o jogo limpo foi do zagueiro Maicon, companheiro de Rodrigo Caio. “A gente deveria respeitar a atitude do 

Rodrigo. Se foi certo ou não, é da consciência de cada um. Mas eu prefiro a mãe do meu adversário chorando em casa 

do que a minha.” 

Foto: Marcos Bezerra/Futura Press 

 

 

 

 

 

 

Ex-jogadores fizeram coro. “Acho louvável, bacana, corretíssimo, tem de servir de exemplo para todo mundo, 

inclusive para a sociedade de um modo geral, mas eu acho que não faria, não”, declarou Edmundo, ex-jogador do 

Palmeiras e comentarista do canal Fox Sports.  Conhecido pelo estilo irreverente e provocador, o ex-palmeirense Paulo 

Nunes também deixou o “politicamente correto” de lado. “Não vou ser hipócrita, eu buscava irritar os adversários, tirar 

proveito de uma situação”, confessou. O atacante Jô, principal beneficiado, afirmou que se sente em débito com o são-

paulino para o jogo de domingo. “Essa atitude nos responsabiliza muito. Domingo, fomos os beneficiados. Se acontecer 

com a gente, temos que fazer igual.” 

  APRESENTAÇÃO 

           A avaliação teórica de Educação Física/1º Bimestre de 2020, terá como apoio o texto acima. Com base 
no texto, a proposta é que você faça uma produção textual, seguindo as orientações abaixo descritas. Espero 
que você faça uma boa reflexão e produza um bom texto!  
METODOLOGIA 

         Para a realização do trabalho você deverá fazer uma redação, escolhendo uma entre as propostas de 
construção textual: editorial ou artigo de opinião. 
        O texto deverá ser feito na folha de redação e não é necessário entregar essa ficha de orientação.   
 
A entrega do trabalho será presencial, em data a ser marcada, quando retornarmos às aulas 
presenciais. 
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Rodrigo Caio avisa o árbitro que foi ele quem 

pisou no goleiro do São Paulo, e não o atacante. 

Jô, do Corinthians. 
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