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Ação de Formação: “Desporto, Ética e Sociedade”
01-06-2020

• “… the depressingly low moral standind of sport – not only

“A Ética e a Formação de Técnicos de Desporto”

at the elite level but also at the youth sport level – has not
changed for the better. Perhaps this is not surprising given
the large sums of cash sunk into sport by the media”

Antonino Pereira
apereira@esev.ipv.pt

(Morgan, 2018, p. vii).
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• Os adeptos de futebol consideram que a FIFA não é uma instituição confiável
- 43% das pessoas inquiridas afirmam que os escândalos estão a afetar a
forma como desfrutam o futebol.

• Não obstante a atenção que tem sido dada às questões dos
• Os escândalos estão em todos os desportos

valores e da ética, regularmente somos confrontados com
exemplos de comportamentos antiéticos protagonizados por

• Desde a má governança ou a combinação de resultados ao suborno e à
lavagem de dinheiro, são muitas as faces da corrupção no desporto, as quais
ameaçam os valores do desporto.

dirigentes e administradores, técnicos, atletas e público

(Cassidy,

2013).

(Fonte: Global Corruption Report: Sport (2016), da Transparency International)
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Razões para investir na formação ética dos treinadores

A formação ao nível do ensino superior
Licenciaturas Educação Física e Desporto
Ensino Politécnico Público (Pereira, 2018)

• A formação ao nível do ensino superior (licenciaturas)
• A formação nos cursos de treinadores
• A formação contínua de treinadores
• A complexidade dos desafios atuais

Licenciaturas

Licenciaturas com
UC´s na área da ética

ECTS

16

5 (31%)

3-4

• Os avanços tecnológicos e o desporto
• …
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Licenciaturas Educação Física e Desporto
Ensino Universitário Público (Pereira, 2018)

Licenciaturas Educação Física e Desporto
Ensino Privado - Universitário e Politécnico (Pereira, 2018)

Licenciaturas

Licenciaturas com
UC´s na área da ética

ECTS

Licenciaturas

Licenciaturas com
UC´s na área da ética

ECTS

19

1 (0.5%)

3-4

29

14 (48.2%)

3-4
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A formação contínua de treinadores

A formação no Cursos de Treinadores de Desporto
Programa Nacional de Formação de Treinadores
Cursos de Treinadores de Desporto
Referenciais de Formação Geral – versão 2020

Totalidade
Unidades de
Formação
Ética no
Desporto

Revalidação do Título Profissional de Treinador de Desporto

Grau I

Grau II

Grau III

Grau IV

Total

36h

60h

80h

32h

208h

2h

2h

0

0

Lista de Ações de Formação Contínua Certificadas – IPDJ
(12-04-2013 -- 12-04-2020)
• 2193 ações (componente formação geral)
• 160 ações no âmbito da ética e dos valores (7,29 %)

4h (1,92%)
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Os avanços tecnológicos e o futuro do desporto
A complexidade dos desafios atuais
• a corrupção, as apostas ilegais e os resultados combinados

– O doping genético

(Cleret,

McNamee, & Page, 2015; Nowy & Breuer, 2017)

– Os ciborg desportistas
• a governança no desporto (Lowther, Digennaro, Borgogni, & Parry Lowther, 2016).

– A neurociência e o desporto
– A robotização e o desporto

• a violência no desporto (Pato, Ferreira, González, & García, 2007; A. Pato, González, & Garcia, 2011;
Mosquera-González & Pato, 2016)

– Big Data e o desporto
– A inteligência artificial e o desporto

• o doping (Loland & Hoppeler, 2012; Vorstenbosch, 2010; Mazzeo, Altavilla , D’elia3 & Raiola, 2018)
• …
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– Os e-Sports
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Questões a serem ponderadas pelos treinadores (Hardman e Jones, 2013):

A intervenção dos treinadores pode ser influenciada pelas suas
conceções éticas / deontológicas.

• O que é o treino?

• Uma abordagem utilitarista

• Quais são os valores chave a ter em conta no treino?

ou

• O treino deve ter em atenção o processo ou o produto?

• Um abordagem centrada na ética da virtude

• O processo de treino enriquece a vida das crianças e jovens?
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Reflexão final
• Este 2020 aparece como sendo de um mundo sem bússola, marcado
No âmbito da formação dos técnicos
de desporto, as instituições de
formação deverão investir mais na
área dos valores e da ética no
desporto.

pelo desastre global da pandemia, que atinge o género humano, sem
distinguir grandes ou pequenos países, com a ordem mundial atingida
por rivalidades, por enquanto verbais, entre, por exemplo, os EUA e a
China, um mundo político com pouca atenção à pregação de Francisco…
(Adriano Moreira, 30 Maio 2020)
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“O desporto, é nuclearmente, espírito, soberania
de espírito (não há autêntico desporto sem
ascese) e pretende criar não o perfeito animal,

O caráter do treinador, mais do que o seu conhecimento,

mas o perfeito cidadão, exemplar harmonioso de

qualificações ou currículo, é o bem mais importante
(Hardman & Jones, 2013).

formusura moral e física” (Lima, 2002, p.973).
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