
Como um time do interior é exemplo 

de Fair Play  

Academia Desportiva Manthiqueira conquista a Segundona do Paulista e 
prova que é possível ser campeão com jogo limpo e bem jogado.  

Por Bruna Goularte e Geovana Martins 

Ex-militar, leitor de Kant, filósofo e um apaixonado por um belo futebol, 
Geraldo Márgelo de Oliveira, o Dado, é uma referência no assunto jogo limpo.  
“A minha paixão e o meu amor pelo futebol sempre foram grandes. O que me 
faz estar nesse meio é justamente o amor pelo futebol”, afirma o Presidente e 
fundador da Academia Desportiva Manthiqueira, clube de Guaratinguetá, 
interior de São Paulo. A aposentadoria da força aeronáutica foi o ponta pé para 
a realização de seu sonho. 

Paixão antiga 

Desde sua adolescência, Dado já apreciava o futebol bem jogado. Umas de suas 
maiores influências é a seleção holandesa de 74, o famoso Carrossel Holandês, e 
até brinca com o fato “Inclusive, eu acho que sofro da Síndrome de Estocolmo, 
tudo aquilo que faz a gente sofrer demais, a gente acaba se apaixonando e de lá 
vem esse gosto pelo futebol bem jogado, onde todo mundo participa, aquele 
futebol que tem uma rotatividade, um famoso carrossel. A inspiração maior 
para o fundamento do time foi a Holanda”. Características da Laranja Mecânica 
são vistas no estilo de jogo e nas cores do time.  

Do papel à prática 

Fundado em 2005, o time nasceu do trabalho de uma escolinha de futebol. 
Entretanto, a filiação com a Federação Paulista só aconteceu em 2011. O 
processo para conseguir disputar o primeiro campeonato foi árduo, mas Dado 
não desistiu do projeto – inclusive, investimentos do próprio bolso foram 
necessários.

 

 

 

Ele sempre acreditou no jogo limpo. 
Criou uma cartilha com 
direcionamentos para todos do 
clube. Os conceitos que variam da 
“malandragem proibida”, 
comemorações exageradas e até o 
sistema tático – proibidos chutões, 
“cera” nas jogadas e reclamações 
com o árbitro – são apresentados 
logo na contratação dos atletas.  A 
filosofia é levada tão a sério que a 
cartilha é estampada na sede do time 
e já deixaram de contratar alguns 
bons jogadores, com condições  
técnicas adequadas e um futuro 
proaaaa 

condições  

 

Cartilha de Conduta do Manthiqueira 



promissor, justamente, devido a isso – por não concordarem com essa questão 
do Fair Play. 

Fora das quatro linhas, o regente também aplica seus fundamentos. “Ética é 
você fazer o correto quando não tem ninguém vendo. Então isso serve para a 
vida toda, errar todo mundo erra, isso é fato, nós somos seres humanos e não 
somos perfeitos. Errar a gente erra, mas a gente procura corrigir o erro, pedir 
desculpas, eliminar a possibilidade de prejudicar as pessoas. Isso não é só para o 
futebol, isso é uma coisa que deve um manual de conduta de cada pessoa”. 

De encontro ao “jeitinho brasileiro” 

O Fair Play é um dos carros-chefes do Manthiqueira, está presente na 
identidade do clube. Entretanto, causa controvérsias desde sua aplicação em 
2012. Taxado de bobo e de ingênuo, Dado acredita no projeto, mas reconhece as 
dificuldades.  

 

Dado levantando a taça de campeão da série A3 do Campeonato Paulista (Foto: 
Leandro Oliveira) 

A campanha do time, até então sem resultados expressivos, causa desconfiança 
na torcida e nos próprios jogadores. “Agora está mudando um pouco, eles 
achavam que tinha que fazer gol de mão, que tinha que estar impedido, senão 
não conseguiria subir”.  

Os frutos do trabalho 

2017 está marcado na história da Academia Desportiva Manthiqueira. O acesso 
inédito à série A3 do Campeonato Paulista e a conquista do primeiro título 
traduzem o esforço de colocar em prática uma filosofia tão questionada como o 
Fair Play. “Esse ano a gente conseguiu jogar bem, conseguiu praticar o Fair Play, 
ou seja, não teve antijogo, não teve cai-cai, a gente jogou realmente o futebol e 
conseguiu ser vencedor, além de conseguir o acesso, conseguiu o título. Então 
isso nos deu uma lição espetacular para que pudéssemos provar que é possível 
fazer o futebol bem feito. É possível fazer um futebol vencedor praticando o Fair 
Play, praticando o jogo limpo”.  



 

Time do Manthiqueira comemora o acesso e o título inédito. (Foto: Flávio Sampaio) 

Segundo o Presidente, a conquista do campeonato é tão importante quanto o 
reconhecimento de anos de trabalho. “Realmente, não há palavras que podem 
traduzir aquilo que a gente sentiu naquele momento”. 

Há controvérsias... 

De acordo com o jogador Fábio Luiz da Silva, atleta do Manthiqueira desde as 
categorias de base, o estilo de jogo limpo é imposto inicialmente pelo presidente 
e considerado essencial, pois traz mídia ao clube. No entanto, ele se posiciona 
com clareza a respeito do Fair Play “Eu particularmente acho que isso não 
funciona no meio do futebol, porque só quem joga e está dentro de campo 
entende como é a adrenalina no momento”.   

 

 

 

Em time grande a história é outra?  

O futebol sul-americano é conhecido pela “catimba” e o futebol brasileiro não 
foge à regra.  É algo enraizado tanto em torcidas quanto nos próprios jogadores. 
“É uma questão de cultura, uma questão de cada pessoa cobrar isso, porque na 
Europa já acontece bastante isso do Fair Play”, segundo Dado.  

Fábio beija a taça da Segundona 

(Foto: Leando Almeirda) 

 

Fábio admite que se rendeu a essa 
filosofia para conseguir se manter no 
clube e que já mudou bastante seu 
estilo de jogo, porém ele não se hesita 
em dar sua opinião contrariando o 
presidente “Eu como jogador não 
considero falta de ética, isso é normal, 
acontece desde que o futebol é futebol, 
faz parte. Como eu disse: só quem está 
dentro de campo no momento sabe 
como é a adrenalina. Não é por falta de 
caráter nem nada do tipo, nosso único 
foco é sair com uma vitória e por isso 
somos capazes de tudo”. 



O Fair Play vem tomando proporções maiores recentemente. O caso mais atual 
e polêmico da elite do futebol brasileiro ocorreu entre Rodrigo Caio, jogador do 
São Paulo e o atacante Jô, do Corinthians, em abril, na semifinal do Paulista 
2017. No acontecimento, Rodrigo isentou Jô no lance em que o corintiano 
supostamente teria cometido uma falta no goleiro adversário.  Assim, o atacante 
não recebeu o cartão amarelo que o suspenderia do jogo de volta – no qual, o 
mesmo marcou um gol, que culminou na eliminação do São Paulo.  

 

 

empurrado a bola com o braço para dentro das redes. Ato que influenciou ainda 
mais a postura contrária das torcidas do país inteiro com tal política de jogo 
limpo.  

O Presidente do Manthiqueira quando questionado se atitudes como essas 
seriam aceitas no time foi direto ao ponto “A gente não tem como impedir ou 
proibir uma situação ali na hora, mas depois pode ter certeza que ele seria 
punido, pois o Manthiqueira não aprova um jogador que tenha essa 
personalidade”.  

Amantes do futebol vivem um impasse quando questionados sobre o assunto, 
mas Dado garante “É possível que a gente possa seguir essa trilha e ter um 
futebol mais justo, mais limpo, um futebol com menos artimanhas”.   

O lunático sonhador  

A equipe do Vale do Paraíba enfrentará outros desafios com o acesso a A3, mas 
se depender do Presidente é apenas o começo. “Eu sou um sonhador. Que a 
gente possa estar em uma primeira divisão. Meu sonho é esse”, afirma Dado. 
Contudo, pondera esses feitos futuros ao admitir as dificuldades que serão 
impostas. 

Jô quando atuou pelo Manthiqueira durante um jogo 
beneficiente (Foto: Leando Almeida) 

 

Jô considerou essa atitude 
um exemplo, não só para os 
jogadores, mas para toda a 
humanidade. Entretanto, o 
contexto que envolveu todo 
o episódio e suas 
consequências fez com que a 
torcida são paulina 
repudiasse o fato.  

O caso não parou por aí. 
Voltou à tona quando meses 
depois Jô fez um gol 
irregular e não admitiu ter 


