
 

 

SENSIBILIDADE MORAL COMO REQUISITO DO 

PROFESSOR/TÉCNICO ESPORTIVO 

 

¹HIRAMA, L.K., ¹JOAQUIM, C.S., ¹BENELI, L.M., ¹HADDAD, C.R.R., 

¹MONTAGNER, P.C. 

 

1
Faculdade de Educação Física - UNICAMP, Campinas-SP, Brasil. 

 

Introdução: A crise nos valores de relacionamento atinge toda a humanidade e, 

destacadamente, a ocidental sendo muito relacionada ao individualismo, consumismo e 

imediatismo. Diante deste cenário o esporte é defendido por diversos autores como 

ambiente de possibilidades amplas para o desenvolvimento moral, especialmente de 

crianças e jovens, representando contrapontos aos valores vigentes. No entanto, ao se 

aprofundar nos estudos da Educação Moral relacionado ao ensino dos esportes, percebe-

se grande carência de pesquisas.  Objetivo e Metodologia: Esta investigação objetiva 

discutir, por meio da pesquisa bibliográfica, quais as características esperadas do 

professor que atua no ensino ou treinamento do esporte para o desenvolvimento da 

personalidade moral de seus alunos ou atletas. Visto a carência de estudos na área da 

Educação Física, aborda-se também autores da Educação que tratam da moralidade. 

Resultados: Estudos da área da Educação Moral indicam que o professor deve procurar 

seguir, em sua atuação, determinadas características: mediar de forma menos autoritária 

possível, buscando sempre o diálogo e a compreensão da situação pelos alunos; 

estimular permanentemente a resolução de dilemas de forma mais autônoma, que se 

manifesta pelas discussões democráticas, decisões refletidas, construção de regras e 

assunção de responsabilidades; entender sua importância como exemplo para seus 

alunos, que, não raro, o admiram e imitam; desenvolver sua sensibilidade moral, 

responsável por melhor interpretar as situações e adequar suas atitudes diante de 

dilemas nas aulas ou treinos. Conclusão: São diversas as características atribuídas ao 

docente que deseja atuar na formação moral e todas podem ou devem ser assumidas 

pelo professor de esportes. No entanto, quanto maior seu desenvolvimento moral, 

maiores as possibilidades de agir de forma adequada e significativa, justificando a 

necessidade de investimentos na formação do docente também nas questões da 

moralidade. 
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