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A relação entre o esporte de competição e a educação vem se constituindo como um tema 

extremamente controverso dentro da Educação Física. Na perspectiva da pedagogia do 

treinamento, enfatizamos a importância de tornar o esporte de competição um ambiente propício 

ao desenvolvimento moral e aberto à temática dos valores humanos. Em nossa revisão 

bibliográfica, discutimos temas como a relação esporte-educação, a competição esportiva e as 

dicotomias entre educação e competição e entre cooperação e competição, além de abordarmos 

a temática dos valores humanos, ética e moralidade dentro do esporte. A partir deste referencial, 

o objetivo deste trabalho configurou-se em discutir temáticas referentes aos valores humanos 

que, conforme sua literatura, encontram-se presentes no cotidiano das práticas esportivas de 

alto-rendimento. Fizemos isso através do método de análise de conteúdo, aplicado a declarações 

midiáticas de atletas, dirigentes, comentaristas e demais pessoas envolvidas com o esporte, 

buscando encontrar um diagnóstico que nos permitiu contribuir para uma melhor compreensão 

desta relação e do tema como um todo. As análises nos permitiram fazer algumas afirmações a 

respeito dos valores humanos no esporte de competição: 1.Possuem natureza imprevisível; 2. 

Valores aceitos em grande escala não são necessariamente bons ou imutáveis; 3. A 

subjetividade na expressão de valores é muito presente e deve ser levada em conta. Por fim, 

podemos afirmar que as análises apresentadas não deixam dúvidas quanto à grande abertura que 

o esporte competitivo traz à discussão sobre ética e valores humanos, pois concluímos que a 

presença dos mesmos é constante nas declarações apresentadas. Propomos então que a educação 

moral e suas finalidades sejam parte integrante do âmbito do esporte competitivo, a fim de 

humanizá-lo e creditar seu potencial como instrumento de formação integral do ser humano.  

Palavras-Chaves: Competição; pedagogia do treinamento; valores humanos. 


