
Cartaz Filme COACH CARTER 

 

Competência GESTÃO DE PESSOAS - Veja a descrição da competência  

Sinopse 

O dono de uma loja de artigos esportivos, Ken Carter (Samuel L. Jackson), aceita ser o técnico de basquete de sua 

antiga escola, onde conseguiu alcançar recordes no esporte. Para surpresa de muitos ele impõe um rígido regime, 

onde os alunos que queriam participar do time teriam de assinar um contrato que incluía um comportamento 

respeitoso, modo adequado de se vestir e ter boas notas em todas as matérias. A resistência inicial dos jovens acaba 

e o time sob o comando de Carter vai se tornando imbatível. Quando o comportamento do time fica muito abaixo 

do desejável Carter descobre que muitos dos seus jogadores estão tendo um desempenho muito fraco nas salas de 

aula. Assim Carter toma uma atitude que espanta o time, o colégio e a comunidade. 

Cena relacionada com 

a competência 

00:24:35 (“Todos de pé”) até 00:29:46 (“Bom passe irmão. Foi tudo”); 

01:27:16  (“Jovens senhores, foi um longo dia”) até 01:29:18 (“E eu prometo a vocês , farei tudo o que eu puder 

para levá-los para a universidade e para uma vida melhor”); 

01:45:45 (“Eles podem quebrar a corrente da porta, mas não podem nos fazer jogar”) até 01:48:28 (Senhores, 

alcançamos nosso objetivo. Vamos jogar bola”); 

02:08:05 (“Bem, não tanto que acabe com a história, não é?”) até 02:09:53 (Richmond? Rich o que? 

Richmond.”). 

Nas cenas indicadas, demonstram a preocupação de um técnico de basquete de uma escola na periferia, em que 

seus alunos sejam mais do que bons jogadores, mas que tenham uma vida melhor. O diálogo com os membros da 

equipe para identificar seus pontos de melhoria, se faz constante, pois assim estimula-os a buscar o 

desenvolvimento das competências requeridas. Temos ainda que a solução de problemas e conflitos, alinhado ao 

reconhecimento e valorização das pessoas, é uma das maneiras de incentivar a permanência dos talentos no 

exercício das atividades.  

A competência retratada nas cenas indicadas demonstra que a alocação dos membros da equipe em atividades 

especificas considerando as competências de cada um, é essencial para o alcance dos resultados. 

Habilidades 

retratadas no filme 

que possuem relação 

com a competência 

Administração de conflitos; Comunicação verbal; Relacionamento interpessoal; Solução de problemas; Trabalho 

em equipe. 

 

http://www.planejamento.mg.gov.br/images/documentos/gestao_pessoas_politicas_desenvolvimento/trilha_gerencial/Competência_Gestão_de_Pessoas.pdf

