
1 
 

 

1 INTRODUÇÃO 
 
 
 

1.1 Problemática 

 

 

O esporte de alto rendimento é definido por De Rose, Deschamps e Korsakas (1999) 

como aquele no qual o atleta busca alcançar os melhores níveis de desempenho, obtendo 

assim bons resultados coletivamente e/ou individualmente. O alcance de bons resultados 

esportivos de um país no contexto internacional depende da interação de diferentes fatores 

dentre os quais a sua estrutura de organização esportiva (VAN ROSSUM, 2004). 

A estrutura organizacional de uma modalidade esportiva compreende vários níveis de 

implantação, operacionalização e controle, a saber: nos níveis municipal e estadual, por meio 

dos clubes ou entidades esportivas, mediante as ligas, associações e federações; nos níveis 

nacional e internacional, por meio de centros de treinamento e seleções nacionais, controlados 

por confederações, comitê olímpico e federações internacionais. Em diversos países, a 

estrutura organizacional voltada à implantação e controle das modalidades esportivas é 

definida por programas desenvolvidos pelo governo ou por entidades governamentais que 

visam a desenvolver o esporte como um todo (DIGEL, 2002a). 

Nesse sentido, trabalhos de pesquisa recentes buscam compreender o funcionamento 

de programas esportivos em diferentes países, e principalmente naqueles com destaque em 

competições internacionais (DIGEL, 2002a; 2002b; DE BOSSCHER, et al., 2008, 2009, 

2010; GREEN; OAKLEY, 2001; HOULIHAN; GREEN, 2008; THUMM, 2006; 

ZIEMMAINZ; GULBIN, 2002). Nessas pesquisas são analisadas as estruturas esportivas dos 

países, não apenas com o propósito de comparar o sistema de identificação e promoção de 

talento, mas para valorizar o entendimento dos vários aspectos que envolvem seus sistemas 

esportivos. Os resultados desses estudos apontam que é possível identificar particularidades 

de acordo com cada país, como também ações semelhantes entre eles, indicando a existência 

de pontos comuns relevantes no desenvolvimento do esporte de alto rendimento que devem 

ser destacados e valorizados. 

De Bosscher et al. (2008) afirmam que os fatores que podem influenciar o sucesso 

esportivo internacional podem ser divididos em três níveis: macro, meso e micro. O 

macronível compreende as condições gerais (sociais, econômicas, históricas, culturais entre 

outras); o mesonível engloba as políticas da sociedade e do respectivo governo, voltadas para 
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o esporte; já o micronível é constituído pelos aspectos específicos do treinamento físico e 

desempenho individual de atletas. A análise no mesonível possibilita a comparação de 

estruturas esportivas de diferentes países, buscando entender o funcionamento dos fatores 

determinantes do desenvolvimento do esporte de alto rendimento do país considerado e 

compreender a influencia do macronível na estrutura organizacional esportiva. 

A estrutura organizacional que sustenta a implantação dos processos de detecção e 

promoção de talentos esportivos é considerada um fator que influencia positiva ou 

negativamente tais talentos nos níveis municipal, estadual, nacional ou internacional, pois a 

qualidade desses processos pode garantir ao país um sistema organizado e progressivo para 

formar atletas de alto rendimento (RÜTTEN; ZIEMANZ, 2003; RÜTTEN; ZIEMANZ; 

RÖGER, 2005). 

Os modelos de estruturas desenvolvidas por países com resultados esportivos 

internacionais expressivos englobam programas esportivos que visam formar uma ampla base 

de praticantes para que no futuro possam ser extraídos os atletas de alto rendimento por meio 

de processos de detecção e promoção de talentos esportivos (DIGEL, 2002a, DE BOSSCHER 

et al., 2009; GREEN; OAKLEY, 2001;). De Bosscher et al. (2008) afirmam que o primeiro 

passo para a sistematização desses programas é a existência de programas de esportes de base 

que possibilitam a identificação/detecção de talentos para que, posteriormente, ocorram os 

processos de promoção/desenvolvimento de atletas talentosos.  

Os países que alcançam sucesso internacional no esporte de alto rendimento possuem 

programas de planos e ações nacionais, sejam esses gerenciados pelo governo, por entidades 

esportivas, ligas nacionais ou institutos nacionais de esporte, que são elaborados de maneira 

central, e aplicados em todo o território nacional (DE BOSSCHER et al., 2008; GREEN, 

2004; GREEN; OAKLEY, 2001; HOULIHAN; GREEN, 2008). 

No entanto, quando se buscam informações na literatura sobre a estrutura 

organizacional do esporte como um todo, o Brasil fica devendo resultados, pois não existe 

uma proposta estabelecida na realidade brasileira para nortear e ser aplicada por 

confederações e federações, no intuito de desenvolvimento do esporte de alto rendimento. 

Segundo Matsudo (1999), o Brasil possui programas esportivos assistemáticos, de forma que 

o Estado, os clubes e até a família se responsabilizam pelo desenvolvimento do esporte. 

Verifica-se que no Brasil, na atualidade, duas organizações em nível nacional são 

responsáveis especificamente pelo desenvolvimento do esporte de alto rendimento: o Comitê 

Olímpico Brasileiro (COB) e o Ministério do Esporte, por meio da Secretaria Nacional de 

Alto Rendimento. Ambos, juntamente com o Conselho Nacional de Esporte, formam o 
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Sistema Nacional de Esporte e elaboram as políticas de Esporte de alto rendimento. A 

Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento tem por objetivo desenvolver o esporte de 

alto rendimento nacionalmente, por meio da implementação, supervisão e gerenciamento de 

programas e projetos governamentais. É composta por dois Departamentos, de Esporte de 

Base e de Alto Rendimento, e o de Excelência Esportiva e Promoção de Eventos (BRASIL, 

2011; COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO, 2010). 

Na organização da estrutura esportiva brasileira existem, do nível federal para o 

regional, outras entidades que são responsáveis pelo desenvolvimento do esporte de alto 

rendimento, como as Secretarias Estaduais de Esporte, as Secretarias Municipais de Esporte e, 

também, as Federações Esportivas. No entanto, não se observa uma comunicação eficiente 

entre essas entidades de diferentes níveis. No estudo de Arena e Böhme (2000), realizado com 

diferentes federações, clubes e entidades esportivas na Grande São Paulo, foi verificado que 

cada entidade esportiva (clubes de associados e secretarias municipais de esporte) possui 

diferentes programas de iniciação esportiva, e esses programas não interagem. 

Ainda que exista a Secretaria de Esporte de Alto Rendimento e o Comitê Olímpico 

Brasileiro, não é possível identificar ações voltadas ao desenvolvimento do esporte de alto 

rendimento implantadas nacionalmente. Mesmo assim, o Brasil apresenta bons resultados 

internacionais em algumas modalidades quando são analisados Jogos Olímpicos, Jogos Pan-

americanos e Campeonatos Mundiais. Além disso, nos próximos seis anos, o Brasil sediará 

dois eventos esportivos de relevância mundial, a Copa do Mundo de Futebol em 2014 e os 

Jogos Olímpicos em 2016. Por isso a importância de entender o funcionamento da estrutura 

organizacional esportiva brasileira.  

De Bosscher et al. (2008) afirmam que a sistematização da estrutura organizacional de 

diferentes países reflete-se em bons resultados esportivos internacionais. Dois exemplos são o 

Reino Unido e o Canadá. O Reino Unido sistematizou a estrutura esportiva em 1997, após o 

fracasso nos Jogos Olímpicos de Atlanta em 1996, conseguindo passar da 36ª colocação para 

a 10ª colocação nos Jogos de Sidney e Atenas e alcançando o 4º lugar em Pequim-2008. O 

Canadá buscou se sistematizar para receber os Jogos Olímpicos de Inverno em Vancouver, no 

ano de 2010, por meio de um plano de treinamento a longo prazo implementado 

nacionalmente, que levou à conquista da primeira colocação em tais jogos (DE BOSSCHER 

et al., 2008; COMITÊ OLÍMPICO INTERNACIONAL-COI, 2010). 

Analisando-se o desempenho do Brasil nas últimas Olimpíadas 

(2008/2004/2000/1996/1992) e Jogos Pan-americanos (2007/2003/1999/1995), constata-se 

que o desempenho dos atletas brasileiros de natação foi bastante significativo em relação às 



4 
 

 

outras modalidades esportivas. A natação conquistou nesse período cinco medalhas olímpicas 

e 75 medalhas em Jogos Pan-americanos (COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO, 2011). Por 

isso o interesse em pesquisar e entender a estrutura de organização do desenvolvimento desta 

modalidade para o esporte de alto rendimento, assim como a qualidade dos seus programas de 

detecção e promoção de talentos esportivos da mesma.  

Visto que a natação apresenta resultados internacionais expressivos, Ferreira (2010) 

buscou entender o contexto de desenvolvimento de nadadores medalhistas no Brasil e nos 

Estados Unidos. O autor concluiu que o apoio da família, do treinador especialista, a prática 

deliberada e os recursos fundamentais foram os fatores necessários para o desenvolvimento dos 

experts da modalidade. Mas foram encontradas diferenças entre esses fatores nas realidades dos 

dois países, e segundo o autor, isso se deve ao fato de que o contexto varia de acordo com as 

relações contextuais de cada país.  Evidencia-se, assim, a necessidade de entender a estrutura 

organizacional da natação brasileira. 

A natação é uma modalidade de representatividade em termos de resultados 

internacionais e em campeonatos nacionais; entre os melhores clubes ranqueados no ano de 

2010, sete deles pertencem ao Estado de São Paulo (CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE 

DESPORTOS AQUÁTICOS, 2011). Neste sentido, este trabalho teve por objetivos analisar a 

estrutura organizacional dessa modalidade para o esporte de alto rendimento,e verificar a 

qualidade dos programas de detecção, seleção e promoção de nadadores talentosos no Estado 

de São Paulo. 

A investigação sobre a estrutura organizacional da modalidade natação no Estado de 

São Paulo se justifica devido à escassez de dados teóricos acerca da estrutura organizacional 

da modalidade. Através de um trabalho de pesquisa desta natureza, é possível  obter-se um 

panorama geral sobre a organização atual das entidades esportivas para possíveis propostas de 

melhoria da natação brasileira nos aspectos estudados.  
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1.2 Objetivos 

A pesquisa foi desenvolvida em duas fases, respectivamente fase A e fase B. 

 

 

1.2.1 Objetivos da fase A 

 

 

Descrever a estrutura organizacional da modalidade natação no Estado de São Paulo 

para o alto rendimento, com referência aos seguintes aspectos: 

• Organização do sistema esportivo 

• Administração das ações e políticas esportivas 

• Sistema de desenvolvimento do talento esportivo 

• Programas competitivos 

• Intercâmbio internacional de técnicos e atletas 

• Destinação de recursos para infraestrutura 

• Suporte e desenvolvimento de técnicos 

• Suporte para o atleta durante e após o término da carreira esportiva 

 

 

1.2.2. Objetivos da fase B  

 

 

Verificar a qualidade dos programas de detecção, seleção e promoção dos talentos 

esportivos na modalidade natação, com relação aos seguintes aspectos: 

• Estrutura  

• Processo  

• Resultados  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

A revisão de literatura foi fundamentada em três temas: primeiro, as pesquisas 

comparativas sobre sistemas nacionais de esporte de diferentes países; segundo, a importância 

de programas de detecção, formação, seleção e promoção do talento esportivo na estrutura 

esportiva de um país; e terceiro, as características da estrutura organizacional esportiva 

brasileira voltada para o desenvolvimento da natação de alto rendimento. 

 

 

2.1 Pesquisas comparativas sobre sistemas nacionais de esporte de diferentes países 

 

 

Nas últimas décadas a publicação de pesquisas relacionadas à análise dos sistemas 

nacionais de esporte de alto rendimento de diferentes países aumentou significativamente. 

Essas pesquisas buscam encontrar fatores que determinam o sucesso internacional no esporte 

de alto rendimento; para isso, os pesquisadores se utilizam da comparação da estrutura 

esportiva de diferentes países considerados potências esportivas para apontar fatores 

determinantes para o sucesso esportivo no contexto mundial (DIGEL, 2002a; 2002b; DE 

BOSSCHER, et al., 2008, 2009, 2010; GREEN; OAKLEY, 2001; HOULIHAN; GREEN, 

2008; THUMM, 2006; ZIEMMAINZ; GULBIN, 2002). 

De acordo com De Bosscher et al. (2008), os fatores determinantes no sucesso 

internacional do esporte de alto rendimento podem ser divididos em três níveis: micro, meso e 

macro. O micronível corresponde ao atleta individualmente e suas condições ambientais mais 

próximas (treinamento, família, escola, trabalho); o mesonível engloba as políticas para a 

área; e o macronível, por sua vez, o contexto social e cultural da população (Figura 1). 
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FIGURA 1 . Níveis de fatores que influenciam o sucesso esportivo internacional (adaptado de De Bosscher et al., 
2008). 
 

 No micronível encontram-se os fatores que influenciam o sucesso individual do atleta, 

desde características genéticas ao seu meio ambiente microssocial, como pais, amigos e 

treinadores. Neste nível, alguns fatores podem ser controlados (como aspectos técnicos, 

táticos, físicos, psicológicos e apoio médico), enquanto outros, como características genéticas, 

não.  

 O macro nível engloba fatores como bem-estar econômico, tamanho da população, 

variação geográfica e climática etc. Segundo De Bosscher et al. (2008, 2009), diversas 

pesquisas têm demonstrado que o sucesso do esporte de alto rendimento internacional é 

amplamente determinado pelos macrofatores; aproximadamente 50% do sucesso esportivo 

internacional é influenciado pelo macronível, pois este nível tem influência direta nos outros 

níveis. No entanto, os autores afirmam que cada vez mais a importância deste nível tenderá a 

diminuir, e a importância do mesonível a aumentar, pois muitos países estão investindo na 

estruturação de programas esportivos de qualidade, e, como afirmam Houlihan e Green 

(2008), a globalização faz com que muitos países optem por estruturas esportivas semelhantes 

de organização. 
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Nesse sentido, com o objetivo de comparar as estruturas esportivas de diferentes 

países, a maioria dos trabalhos de pesquisa da área foi realizada considerando-se como objeto 

de análise o mesonível. 

Houlihan e Green (2008), fundamentados em pesquisas que comparam estruturas 

esportivas de diferentes países, propuseram três fatores-chave nessas estruturas: contextual, 

processual e específico, que se referem, respectivamente, ao aporte financeiro, ao sistema de 

desenvolvimento do esporte e às ações específicas voltadas ao treinamento esportivo.  A partir 

destes, os autores elaboraram um quadro comparativo dos fatores que contribuem para o 

desenvolvimento do esporte de alto rendimento, baseado nos aspectos relevantes considerados 

por diferentes autores, conforme descrito no QUADRO 1. 

FATORES Green & Oakley 
 

(2001) 

Digel 
 

(2002) 

UK Sport/SPLISS 
 

(2006) 

Green & 
Houlihan 

(2005) 
CONTEXTUAL − Uma Cultura de 

excelência 
− Fundos/Financ. 
apropriados 

− Apoio do 
Estado, 
principalmente 
financeiro 
− Patrocínios e 
sucesso 
econômico 
− Apoio da 
cultura esportiva 
pela mídia  

− Apoio 
Financeiro 
− Participação no 
Esporte 
− Pesquisa 
científica 

− Apoio para 
atletas “full-time” 

PROCESSUAL − Entendimento 
claro do papel das 
diferentes 
agências 
− Simplicidade na 
administração 
− Sistema efetivo 
da monitoração da 
evolução dos 
atletas 
− Um plano 
compreensivo 
para cada esporte 
− Estilo de vida 
compatível  

− Desenvolvimen-
to de talentos a 
partir do sistema 
educacional 
− Desenvolvimen- 
de talentos por 
meio das forças 
armadas 
   

− Sistema de 
identificação e 
desenvolvimento 
de talentos 
− Apoio durante e 
após a carreira 
− Visão integrada 
da política de 
desenvolvimento 
− Desenvolvimen- 
to de treinadores 

− Apoio para 
atletas “full-time” 

ESPECÍFICO − Programas 
esportivos bem 
estruturados 
− Estruturas 
esportivas 
modernas 

− Serviços de 
apoio à ciência do 
esporte 

− Competições 
internacionais 
− Infraestrutura 
de treino 

− Uma 
hierarquização 
das competições 
centradas em 
eventos 
internacionais 
− Desenvolvimen- 
to dos 
locais/ginásios de 
elite 
− Desenvolvimen- 
to/Apoio do 
treinamento, da 
ciência do esporte 
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e da medicina 
esportiva 

 
QUADRO 1. Fatores que contribuem para o sucesso no esporte de elite (adaptado de Houlihan e Green, 2008). 
 

A seguir serão apresentadas as pesquisas realizadas na área, em ordem cronológica, 

respectivamente: a pesquisa de Green e Oakley (2001), as de Digel (2002a, b) e a de De 

Bosscher et al. (2008, 2009, 2010), no intuito de procurar demonstrar como os autores 

chegaram a esses fatores e o significado destes. Além disso, será apresentada a pesquisa de 

Rütten e Ziemanz (2003), que analisou a qualidade de programas de detecção, seleção e 

promoção de talentos esportivos de diferentes países.  

Green e Oakley (2001) desenvolveram um estudo comparativo de países com sucesso 

esportivo internacional. Foram considerados os Países do Bloco Oriental (República 

Democrática Alemã e União Soviética) e os Países do Bloco Ocidental (Europa − Reino 

Unido, Espanha e França; América do Norte − Estados Unidos e Canadá; e Austrália), com a 

intenção de encontrar pontos em comum na estrutura organizacional desses países, 

considerados como potências esportivas, que explicassem o sucesso esportivo internacional. 

Para isso, utilizaram como base as pesquisas que analisaram a estrutura organizacional 

esportiva dos países do Bloco Oriental quando estes figuravam como potências esportivas. 

Uma dessas pesquisas apontou quatro fatores-chave para o sucesso esportivo internacional da 

antiga República Democrática Alemã: i) uso da ciência e racionalização no processo de 

seleção de meninos e meninas durante a infância; ii) melhores equipamentos possíveis e 

pesquisa para os treinadores e métodos de treinamento; iii) intensiva comunicação entre 

cientistas de diferentes áreas; iv) esforços dedicados ao treinamento de algumas modalidades, 

especialmente modalidades olímpicas, criando a tradição alemã.  

Após essa primeira análise, foram realizadas entrevistas pessoais com representantes 

de entidades de esporte de alto rendimento francesas, espanholas e britânicas e a análise de 

documentos e estudos referentes aos outros países pertencentes ao Bloco Ocidental. A partir 

disso, foram comparados pontos em comum dos países pertencentes aos dois Blocos.  

Os pesquisadores concluíram que existe uma tendência a todos os países adotarem 

uma estrutura organizacional esportiva semelhante, apesar das diferenças sociais, culturais, 

históricas, entre outras. Os países do Bloco Ocidental seguem muitos passos adotados pelos 

países do Bloco Oriental, e a característica mais marcante adotada por eles é a centralização 

das ações voltadas para o desenvolvimento do esporte de alto rendimento; a única exceção 

foram os EUA, os quais possuem uma estrutura diferenciada. Os países, por meio do 
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governo/órgãos governamentais/institutos, coordenam ações nacionais que visam ao 

desenvolvimento do esporte de alto rendimento. Por fim, os autores listam dez fatores 

considerados importantes na estruturação do esporte nacionalmente: 

Fator 1 − Entendimento claro sobre o papel das diferentes agências envolvidas e uma 

comunicação efetiva na rede que mantém o sistema esportivo:  as diferentes agências 

devem trabalhar eficiente e eficazmente juntas. Essas agências podem ser governo e seus 

departamentos, comitês olímpicos nacionais, organizações esportivas, corpos nacionais, 

corpos de técnicos e, finalmente, instituições científicas.  

Fator 2 − Simplicidade de administração por meio de ações esportivas e políticas 

comuns: a comunicação entre essas diferentes agências ocorre facilmente quando esporte e 

política coexistem. Quanto mais centralizadas as ações, mas facilmente elas serão implantadas 

em todo o território do país. 

Fator 3 − Sistema efetivo para a identificação estatística e monitoramento do progresso 

de atletas talentosos e de elite: acompanhamento e monitoramento de jovens atletas para que 

dentro de critérios internacionais, possam se predizer futuros atletas. 

Fator 4 − Provimento de serviços na área esportiva para criar uma cultura de excelência 

na qual todos os membros envolvidos (atletas, treinadores, administradores, cientistas 

do esporte) possam interagir uns com os outros de maneira formal e informal: países que 

possuem institutos responsáveis pelo esporte nacional conseguem, de maneira centralizada, 

trabalhar com provedores, técnicos e atletas de forma conjunta. Além disso, o esporte infanto-

juvenil recebe assistência para aqueles que aspiram a se tornar atletas. 

Fator 5 − Programas competitivos bem estruturados com intercâmbio internacional: 

programas competitivos nacionais e internacionais bem elaborados, com possibilidade de 

intercâmbio entre atletas e treinadores, propiciarão maiores chances de desenvolvimento do 

esporte de alto rendimento. 

Fator 6 − Instalações bem desenvolvidas e específicas, com prioridade de acesso para 

atletas de elite: o investimento em instalações esportivas de qualidade possibilita melhor 

desenvolvimento do esporte de alto rendimento. 

Fator 7 − Foco dos recursos disponíveis em um número relativamente pequeno de 

modalidades esportivas, com identificação daquelas com chances reais de sucesso em 

nível mundial: as nações que desenvolvem programas esportivos focados em determinadas 

modalidades conseguem maior sucesso em competições internacionais. 

Fator 8 − Planejamento claro e adequado para as necessidades de cada modalidade 

esportiva: para o planejamento específico de cada modalidade esportiva, os institutos 
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nacionais investem dinheiro na contratação e especialização de técnicos das modalidades 

escolhidas. Tanto que países que não possuem esses técnicos especializados contratam-nos de 

países nos quais essas modalidades têm forte tradição. 

Fator 9 − Reconhecimento dos custos da excelência esportiva, com destinação de fundos 

para infraestrutura e pessoal: os países com sucesso esportivo internacional possuem 

controle central do planejamento e administração do investimento financeiro no esporte de 

alto rendimento. 

Fator 10 − Suporte para a vida e preparação profissional do atleta após o término da 

carreira esportiva: os países destinam fundos para o desenvolvimento pessoal do atleta, ou 

seja, recursos para educação, orientação financeira, orientação para mídia e para a 

aposentadoria do esporte. 

 

Digel (2002a,b), em parceria com o Comitê Olímpico Internacional (COI), publicou 

dois estudos em 2002 comparando estruturas esportivas de sete países com resultados 

esportivos internacionais expressivos: Estados Unidos da América (EUA), Reino Unido, 

China, Alemanha, Rússia, França, Austrália e Itália. As duas pesquisas tinham como objetivo 

encontrar pontos convergentes e divergentes nas estruturas esportivas voltadas para o esporte 

de alto rendimento nos países selecionados, sendo o foco de uma delas o sistema de 

desenvolvimento de atletas de alto rendimento (que será discutida, detalhadamente, no tópico 

seguinte). Para isso, o autor utilizou entrevistas, questionários e análise documental de 

entidades nacionais responsáveis pelo esporte de alto rendimento nos oito países, como, por 

exemplo, Ministérios do Esporte, Comitês Olímpicos Nacionais, e, em especial, Federações 

de Atletismo, Natação e Voleibol. 

A pesquisa fundamentou-se no fato de que o desempenho esportivo de nível mundial, 

assim como qualquer sistema, apoia-se em três pilares distintos: o primeiro é a sociedade em 

geral, como uma fonte para o sistema de esporte de elite; o segundo é o próprio sistema 

esportivo; e o terceiro, as interações entre o sistema esportivo e o ambiente. O primeiro pilar 

refere-se aos sistemas social, político, econômico, educacional, de comunicação, o 

desenvolvimento da população, as condições de trabalho e de empregabilidade, o padrão de 

vida, as condições de vida, o sistema de valores e a injustiça social. O segundo pilar relaciona-

se ao próprio sistema esportivo com os seguintes pontos: condições históricas específicas e 

tradição olímpica, a base ideológica, o interesse e participação em esporte, as estruturas de 

organização, a estrutura de administração (empregados e voluntários), as finanças, os atletas, 

os treinadores, a identificação e a promoção de talentos, o treinamento, as competições, as 
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instalações esportivas, o sistema de suporte para atletas, o sistema de suporte para treinadores, 

a seguridade social para atletas e treinadores, a luta contra o doping, as prioridades, as 

tendências atuais e os aspectos específicos nacionais. O terceiro pilar refere-se às interações 

do ambiente sistema esportivo com os seguintes aspectos: a política, a economia, os sistemas 

de Educação, a função da Ciência com relação ao sucesso no esporte, as forças militares, o 

setor privado como parceiro e patrocinador do esporte, a mídia como promotora dos interesses 

do esporte e a audiência como base para o desempenho esportivo em nível mundial. 

           Como o terceiro elemento (relativo às interações do sistema esportivo com os demais 

aspectos) estabelece a relação entre o primeiro e o segundo elementos, ele foi analisado mais 

detalhadamente, comparando a estrutura de cada item em cada um dos países: 

− Papel da Política e do Estado: o esporte de alto rendimento necessita de apoio 

governamental para alcançar sucesso internacional. Esse apoio pode ocorrer de diversas 

maneiras, direta ou indiretamente, ou seja, por meio do Governo, de órgãos governamentais, 

de instituições mantidas pelo governo e de entidades esportivas centrais.  

 − Papel da Economia: o papel da economia para o desenvolvimento do esporte de alto 

rendimento ocorre de maneira indireta. No entanto, esta é considerada extremamente 

importante na estrutura esportiva de cada país, pois muitas vezes é a responsável por 

patrocinar o esporte de alto rendimento. O papel do setor privado como patrocinador do 

esporte de alto rendimento tem relação direta com a economia de cada país. Ou seja, de 

acordo com o sistema econômico adotado por cada país, o apoio financeiro proveniente do 

patrocínio do setor privado possui maior ou menor importância.  

 − Papel da Mídia: a mídia é considerada como um reforço do sistema de 

desenvolvimento do esporte de alto rendimento. Além disso, o esporte exposto pela mídia é 

um importante refinanciador do esporte de alto rendimento; 

 − Papel da Educação: o sistema escolar é considerado como base de suporte para o 

desenvolvimento do esporte de alto rendimento em todos os países analisados. Em alguns 

países, além da estrutura escolar, os clubes também fazem parte dessa base de atletas; 

 − Papel da Ciência: o sistema esportivo de alto rendimento possui suporte científico em 

todos os países analisados. Todos eles possuem instituições nacionais de pesquisa e órgãos 

subordinados que auxiliam o sistema de treinamento, oferecendo suporte direto ao 

treinamento esportivo; 

 − Papel das Forças Armadas: este é um item considerado como extremamente 

importante em alguns países e ao mesmo tempo sem nenhuma importância em outros. No 
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entanto, nos países em que as Forças Armadas auxiliam o desenvolvimento de esporte de alto 

rendimento, como Alemanha e Rússia, existem instituições nacionais responsáveis pelo 

esporte nas Forças Armadas e há uma ligação eficiente entre esse sistema e outros sistemas de 

treinamento esportivo de alto rendimento. 

 No quadro 2 é apresentado um resumo elaborado pelo autor, comparando a importância 

de cada um desses itens  nos oito países analisados: 

 

Fator AUS CHI ALE FRA REU ITA RUS EUA 

Papel da 

Política e 

do Estado 

Alto Muito 

alto 

M-Alto Alto Médio Baixo Alto Muito 

baixo 

Papel da 

Economia 

Alto Baixo M-Baixo Médio Alto Médio Baixo Muito 

alto 

Papel da 

Mídia 

M-Alto Médio M-Alto Alto M-Alto Muito 

alto 

Médio Alto 

Papel da 

Educação 

Alto Alto M-Alto M-Alto Baixo Baixo Alto Alto 

Papel da 

Ciência 

Alto M-Alto Alto M-Alto Baixo Baixo Alto M-Alto 

Papel das 

Forças 

Armadas 

Não 

possui 

 Alto Alto Não 

possui 

Alto Alto Não 

possui 

Legenda de classificação: M-Alto = Moderadamente Alto; M-Baixo = Moderadamente Baixo 

(Austrália = AUS; China = CHI; Alemanha = ALE; França = FRA; Reino Unido = REU; Itália = ITA; Rússia 

= RUS; e Estados Unidos da América = EUA) 

 
QUADRO 2. Fatores sociopolíticos que possuem impacto no esporte de alto rendimento, numa comparação 
entre oito países (adaptado de Digel, 2002). 
 

Rütten e Ziemanz (2003), e Rütten, Ziemanz e Röger (2005), compararam diversos 

países em relação, especificamente, à qualidade da detecção, seleção e promoção de talentos 

esportivos, considerada de extrema importância para alcançar bons resultados olímpicos, pois 

garante ao país um sistema organizado e progressivo para formar atletas de alto rendimento. 

Portanto, analisar a qualidade desses sistemas é importante para verificar sua eficiência e 

eficácia. O referencial teórico adotado pelos pesquisadores foi o modelo de gerenciamento 
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pela qualidade, consoante proposto por Donnabedian (1966), adaptado para a área de 

detecção, seleção e promoção de talentos esportivos, conforme apresentado na figura 2.  

 

 

Qualidade de Gerenciamento

Aumento da qualidade

Controle de qualidade Garantia de qualidadePlanejamento de qualidade

Estrutura Processo Saída

Metas

Recursos

Oportunidades

Obrigações

Especificação

Qualificação

Cooperação

Flexibilidade

Identificação de 

talentos

Seleção de 

talentos

Desenvolvimento

de talentos

Talentos 

Identificados

Talentos 

Selecionados

Talentos 

desenvolvidos

Impacto

S
ucesso Internacional

Planejamento

Organização

Controle

Evolução

 
FIGURA 2. Modelo de qualidade e gerenciamento de qualidade em Identificação e Desenvolvimento de 
Talentos (adaptado de Rutten e Ziemanz ,2003). 

 

De acordo com os autores, o entendimento sobre a estrutura se dá pela análise de 

fatores organizacionais definidos como metas, recursos, oportunidades e obrigações em 

relação aos meios para a identificação, seleção e desenvolvimento de talentos esportivos na 

modalidade esportiva considerada; o processo é analisado pelo conhecimento sobre os meios 

de identificação, seleção e desenvolvimento de talentos; e finalmente a saída é entendida por 

meio da análise dos resultados obtidos pelo país, visto pelo sucesso esportivo internacional. 

Todos esses fatores são controlados por um sistema de gerenciamento, que busca criar 

mecanismos para o aumento da qualidade do programa como um todo, por meio do controle 

da estrutura e do processo. 

A pesquisa comparou EUA, China, Austrália e Alemanha, com foco nas seguintes 

modalidades: ginástica artística, atletismo, natação e voleibol. Para isso foram pesquisados 

funcionários públicos, administradores de esporte, atletas e técnicos de nível nacional, 

estadual e municipal dos quatro países, com relação a três aspectos: estrutura, processo e 

resultados, em dois momentos: no primeiro, para a detecção e seleção, e no segundo, para a 
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promoção do talento esportivo na modalidade esportiva pesquisada. Como instrumento de 

pesquisa foi utilizado um questionário padronizado, respondido por funcionários, treinadores 

e atletas das nações pesquisadas.  

Os primeiros resultados demonstraram um forte poder preditor do modelo, e a 

qualidade da estrutura e do processo possibilitou predizer mais de 50% dos resultados. Os 

preditores significantes dos melhores resultados da detecção e seleção de talentos foram os 

recursos (financeiros, pessoal e de infraestrutura) e as oportunidades (economia e suporte 

científico) como determinantes da qualidade da estrutura. Os preditores significantes dos 

resultados da detecção e seleção de talentos foram os recursos (B = 0.24; p<0.001) como 

determinantes da qualidade da estrutura, e o planejamento (B = 0.45; p < 0,001) como um 

determinante da qualidade do processo. Na comparação entre as nações, verificaram-se efeitos 

significantes para a qualidade dos recursos (F = 13.08, p<0,001) e o planejamento (F = 6,39; 

p<0,001). Especialmente com relação ao valor da qualidade dos recursos, a Alemanha 

apresentou os piores resultados, sobretudo no plano local/regional. 

De Bosscher et al. (2008, 2009) propuseram o modelo SPLISS (Sports Policy factors 

Leading to International Sporting Sucess), no qual são categorizados os fatores responsáveis 

pelo sucesso das políticas esportivas. O objetivo dos autores foi desenvolver um modelo que 

permitisse estabelecer um “Índice de Desenvolvimento Esportivo” de cada nação, com 

fundamento na comparação dos níveis de desenvolvimento de cada fator-chave estabelecido 

como influenciador no sucesso esportivo internacional.  

A maioria das pesquisas da área se concentra na descrição e identificação das 

características dos sistemas esportivos de cada país. Nesse sentido, procurou-se, através deste 

estudo, validar o modelo empiricamente, mensurando dados quantitativos dos fatores críticos 

de sucesso esportivo internacional. Para isso, partiu-se da análise no mesonível, relacionada à 

organização da estrutura esportiva voltada ao esporte de alto rendimento, implantada em cada 

país. A partir da análise de pesquisas da área, e utilizando como base a pesquisa de Green e 

Oakley (2001), foi proposto um modelo teórico (da estrutura esportiva fundamentado em nove 

pilares que influenciam o sucesso internacional − modelo “SPLISS”), conforme apresentado 

na Figura 3.  

O Pilar 1 (investimento financeiro disponibilizado) é considerado a entrada do 

Modelo. Já os outros oito pilares fazem parte do processo, a saber: Pilar 2, Organização e 

estruturas das políticas esportivas, ou seja, a forma como o investimento é aplicado e ao que 

foi produzido; Pilar 3, Participação esportiva, relacionado ao número de crianças e jovens 

praticantes; Pilar 4, Sistema de desenvolvimento e identificação de talentos; Pilar 5, Carreira 
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esportiva profissional e apoio na aposentadoria esportiva a atletas; Pilar 6, Instalações 

esportivas; Pilar 7, Desenvolvimento e apoio aos técnicos, treinadores e profissionais da área; 

Pilar 8, Competições nacionais e internacionais; Pilar 9, Pesquisas científicas. Como saída do 

modelo é considerado o sucesso esportivo internacional, composto por resultados em Jogos 

Olímpicos de Verão, Jogos Olímpicos de Inverno e Campeonatos Esportivos Mundiais. 
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FIGURA 3. Modelo SPLISS (Sports Policies Leading to Sport Sucess) - referente aos nove pilares da estrutura 
esportiva que levam ao sucesso esportivo internacional (adaptado de Bosscher et al. 2008, 2009). 
 

A partir desse modelo foram realizadas análises documentais das entidades 

responsáveis pelo desenvolvimento do esporte de alto rendimento e aplicados questionários 

(com questões abertas e fechadas) com técnicos, atletas e dirigentes esportivos de seis 

diferentes países: Reino Unido, Itália, Holanda, Canadá, Noruega e Bélgica (dividida em 

Flandres e Wallonia) com o objetivo de  validar o questionário. 

Os autores verificaram, preliminarmente, que os Pilares 1 (Suporte Financeiro), 5  

(Suporte para atletas e pós-carreira), 6 (Instalações esportivas) e 7 (Desenvolvimento e 

suporte para técnicos) foram considerados os mais importantes para o sucesso esportivo 

internacional nos seis países estudados. No entanto, devido às diferenças relacionadas ao 

macronível, cada pilar pode ter determinada importância em cada um dos países, 

possibilitando uma compensação. Por exemplo, enquanto o Pilar 4 (Sistema de identificação 

de talentos) não é bem desenvolvido na Itália, os pilares 1 (Suporte financeiro para o esporte 
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de elite), 5 (Suporte para atletas e pós-carreira), 6 (Instalações esportivas) e 7 

(Desenvolvimento e suporte para técnicos) são considerados com bom nível de 

desenvolvimento, o que levaria o país a ter sucesso esportivo internacional. 

A comparação dos resultados obtidos na pesquisa é apresentada na figura 4: 

 

N/A 

NOR

N/A

N/A

CAN FLA

3. Participação e esporte de base

2. Organização e estrutura de políticas para o 
esporte

5. Suporte para atletas e pós-carreira

4. Identificação de Talentos e Sistema de 
Desenvolvimento

7. Desenvolvimento e suporte para técnicos

N/A6. Instalações esportivas 

WALHOLREUITA

1(a). Suporte financeiro para o esporte de elite  

9. Pesquisa Científica

8. Competições Nacionais e Internacionais

1(b). Suporte financeiro para organizações 
nacionais de esporte

Muito bem 
desenvolvido

Bom nível de 
desenvolvimento
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desenvolvimento

Limitado nível de 
desenvolvimento

Pouco ou nada 
desenvolvido

 
 
FIGURA 4. Avaliação da amostra de seis nações em relação aos nove pilares de acordo com dados ou fatos 
(Nações em ordem de performance nas Olimpíadas de Atenas) (adaptado de De Bosscher et al.,2009). 
 
 Os fatores estabelecidos por diferentes autores como determinantes para o alcance do 

sucesso esportivo internacional apresentam similaridades, sendo os modelos de Green e 

Oakley (2001) e De Bosscher et al. (2009) os mais semelhantes. Os primeiros autores 

realizaram entrevistas com representantes de entidades de esporte de alto rendimento 

francesas, espanholas e britânicas e estudaram documentos dos EUA, Canadá e Austrália; já 

os segundos realizaram um extenso trabalho utilizando questionários e entrevistas com 

técnicos e atletas. 

Esses dois trabalhos de pesquisa possibilitam comparar a estrutura esportiva dos países 

em relação aos fatores determinantes para o sucesso esportivo internacional no mesonível. 

Segundo De Bosscher et al. (2009), não é possível estabelecer o peso de cada pilar/fator em 

cada país, pois a participação de cada um depende de aspectos presentes no macronível, os 

quais são individuais para cada nação. Assim como Digel (2002a,b), que analisou fatores 
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sociais, fatores organizacionais do esporte e fatores sociopolíticos, nem todos os países 

dependem no mesmo grau de importância de todos os subitens de cada fator, mas existe um 

mecanismo compensatório, ou seja, se em um dos quesitos a importância é diminuída, em 

outro ela será aumentada. É essa variabilidade que caracteriza a sociedade e direciona o 

sistema esportivo do país, e o consequente mecanismo de promoção de atletas para 

desempenho no mais alto nível competitivo.  

Portanto, a análise da estrutura esportiva no mesonível é interessante no sentido de 

possibilitar a comparação de estruturas esportivas de diferentes países, já que se considera a 

influência do macronível, porém tendo como foco da análise, principalmente, os pontos-chave 

para o sucesso esportivo internacional levantados pelos autores. 

 

 

 2.2 A importância de programas de detecção, formação, seleção e promoção do 

talento esportivo na estrutura esportiva de um país 

 

 

Como verificado nas pesquisas apresentadas, os processos de detecção, seleção, 

formação e promoção de talentos esportivos são importantes em programas nacionais de 

esporte. Esses programas possibilitam ao país formar gerações de atletas de alto rendimento 

de maneira sistematizada. De Bosscher et al. (2008) afirmam que o primeiro passo para a 

sistematização desses programas é a existência de programas de esporte de base que 

possibilitam a identificação/detecção de talentos para o processo de formação esportiva e, 

posteriormente, a seleção de talentos para os processos de promoção/desenvolvimento de 

atletas talentosos.  

Para Lanaro Filho e Böhme (2001) e Böhme (2004, no prelo), a formação e promoção 

de talentos esportivos está diretamente ligada ao Treinamento a Longo Prazo. Este, de 

maneira cíclica e contínua, desenvolverá as qualidades do talento esportivo e elevará os 

atletas a categorias ou equipes de níveis superiores dentro da modalidade específica.  

Kiss et al. (2004) e Massa (2006) ressaltam que a detecção de talentos busca encontrar 

crianças dispostas a participar de um processo de treinamento esportivo. Instituições como 

clubes e escolas (por meio de atividades esportivas extracurriculares e aulas de Educação 

Física) deveriam promover o acesso à prática esportiva para o maior número possível de 

crianças, no sentido de aumentar a possibilidade de se encontrar talentos esportivos. 
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Neste primeiro momento a detecção seria realizada entre crianças não treinadas, 

procurando-se, por meio de testes simples, identificar aquelas que se destacam em relação a 

alguns fatores como: medidas antropométricas, medidas de aptidão física, requisitos técnico-

motores, capacidade de aprendizagem, prontidão para o desempenho, capacidades cognitivas, 

assim como fatores afetivos e sociais (WEINECK, 1999). 

A seleção de talentos esportivos seria o momento em que jovens são selecionados para 

participar de níveis mais elevados de treinamento dentro de uma modalidade específica 

(BÖHME, 2004, no prelo; HOHMANN e SEIDEL, 2003; KISS et al., 2004). A seleção deve 

ocorrer por meio da avaliação de medidas físicas, psicológicas, técnicas, táticas referentes ao 

perfil requerido para cada modalidade esportiva específica (LANARO FILHO e BÖHME, 

2001). 

Neste momento, bateria de testes, resultados competitivos, avaliação subjetiva e outros 

métodos seriam meios de selecionar os mais aptos a permanecer no processo de treinamento 

em níveis mais elevados.  

Segundo Joch (2005), com base nos estudos realizados até a atualidade ainda não é 

possível criar métodos cientificamente fundamentados de seleção de talentos, pois são 

diferentes os fatores que influenciam no desempenho de cada modalidade específica, bem 

como não se pode quantificar o peso e a forma de avaliar cada um desses fatores. De acordo 

com o autor, são necessárias mais pesquisas de cunho multidisciplinar e longitudinal nesta 

área.  

Dessa maneira, enquanto não existirem estudos com resultados satisfatórios sobre 

identificação de talentos, devem ser enfatizados os processos de desenvolvimento esportivo, 

promovendo o acesso à prática e o monitoramento constante de crianças e jovens (ABBOTT e 

COLLINS, 2004). Assim, um processo de Treinamento a Longo Prazo, que visa a 

desenvolver crianças e jovens atletas, de maneira cíclica, progressiva e estruturada, parece ser 

a melhor maneira de estimular talentos esportivos, sendo a formação e promoção destes o 

foco principal, e os talentos seriam identificados naturalmente por meio da observação e do 

acompanhamento constante durante os anos de treinamento (BÖHME, no prelo; HOHMANN 

e SEIDEL, 2003; MARTINDALE et al., 2005; MASSA, 2006; SILVA, 2006; WEINECK, 

1999). 

Os processos de seleção e detecção de talentos, assim como os processos de formação 

e promoção de talentos por meio do TLP, parecem ser uma forma eficiente de desenvolver 

atletas de alto rendimento, mesmo que os meios para detectar e selecionar essas crianças e 

jovens para os diferentes níveis de treinamento ainda não sejam cientificamente comprovados 
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(BÖHME, no prelo; SILVA, 2006). Com base nesses processos muitos países implantam 

programas nacionais de esporte para crianças e jovens com o intuito de formar atletas para o 

esporte de alto rendimento. 

Segundo Green e Oakley (2001), os programas nacionais de esporte para crianças e 

jovens começaram a ser sistematizados nos países do bloco comunista para a formação de 

atletas de alto rendimento, pois estes utilizavam o esporte como ferramenta para provar a 

superioridade do regime político da nação. De acordo com estes autores, durante a Guerra 

Fria, a antiga República Democrática Alemã (RDA) implantou um programa esportivo 

baseado em quatro pilares, para “fabricar” atletas de alto rendimento: 

− uso da ciência e racionalização no processo de seleção de meninos e meninas durante a 

infância; 

− os melhores equipamentos possíveis e pesquisa para os treinadores e métodos de 

treinamento; 

− intensiva comunicação entre cientistas de diferentes áreas; 

− esforços dedicados ao treinamento de algumas modalidades, especialmente modalidades 

olímpicas, criando a tradição dos bons resultados esportivos alemães da antiga Alemanha 

Oriental. 

Hoje em dia, muitos países possuem programas nacionais de esporte para crianças e 

jovens que visam a formar atletas de alto rendimento de forma sistematizada. Entre esses 

programas, um que se destaca é o programa australiano. A Austrália, após o insucesso nas 

Olimpíadas de 1988, criou, por meio do Instituto Australiano do Esporte (IAE), um sistema 

diferenciado de desenvolvimento de atletas de alto rendimento (GREEN e OAKLEY, 2001). 

De acordo com Green e Oakley (2001) e Rütten e Ziemanz (2003), o programa esportivo 

australiano foi baseado nos pilares estruturais do programa esportivo da antiga RDA.  

O modelo australiano é desenvolvido pelo IAE, tendo sido implantado no início da 

década de 90, com dois objetivos: (i) melhorar os resultados em relação às Olimpíadas de 

1988 e (ii) preparar atletas para as Olimpíadas que ocorreriam em Sidney em 2000 (GREEN e 

OAKLEY, 2001).  

O IAE é responsável por desenvolver o esporte de alto rendimento por meio de 

diferentes ações: integrar o esporte à ciência, prover serviços médicos, administrar o esporte, 

angariar fundos para o esporte, dar suporte aos atletas e realizar medidas técnicas necessárias 

para o êxito desportivo (FERREIRA, 2007).   
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O modelo dos EUA é considerado por Digel (2002a) diferente de países centralizadores 

como Austrália, China e Alemanha, por não apresentar envolvimento com o governo federal e 

fundamentar-se em três organizações principais: Associação Atlética Nacional de 

Universidades, Comitê Olímpico dos Estados Unidos e o Major Team Sports (organização 

que abrange as ligas profissionais americanas de esportes coletivos), sendo o Comitê 

Olímpico o órgão que controla o esporte olímpico por meio de 15 federações esportivas 

(DIGEL, 2002b; FERREIRA, 2007).  

O treinamento de alto rendimento desenvolvido nas universidades e nas ligas 

profissionais promove campeonatos de alto rendimento, com as melhores instalações 

esportivas e os técnicos mais qualificados. Os atletas profissionais vinculados às ligas 

recebem suporte financeiro de patrocinadores, e aqueles que estão no esporte universitário 

recebem bolsas de estudo das universidades (FERREIRA, 2007; HOULIHAN e GREEN, 

2008). Digel (2002a) afirma que o sistema americano não enfatiza tanto o desenvolvimento 

científico em relação à identificação e promoção de talento quanto se espera de uma nação 

que obtém resultados tão significativos nas competições internacionais.  

No Reino Unido, a Confederação Britânica de Esporte (CBE) surgiu na década de 70 

com a intenção de massificar o esporte e utilizá-lo como ferramenta social. No entanto, a 

partir dos anos 90, com o governo de John Major, iniciou-se uma série de mudanças na 

política esportiva do Reino Unido (GREEN e HOULIHAN, 2004). A UKSports, responsável 

pelo desenvolvimento do esporte de alto rendimento no Reino Unido, tem como um dos 

projetos desse instituto o World Class Performance Program, que leva em consideração os 

resultados olímpicos e mundiais para fornecer  auxílio financeiro e educacional aos atletas que 

se destacam (GREEN e HOULIHAN, 2004). Os fundos governamentais e provenientes da 

loteria são administrados e distribuídos pelo instituto, que possui uma estrutura eficiente 

voltada para o esporte de alto rendimento.  

Por meio da análise dos estudos (DIGEL 2002a,b; GREEN; OAKLEY, 2001, 

HOULIHAN; GREEN, 2008, DE BOSSCHER et al., 2008,2009) que comparam a estrutura 

esportiva voltada para o desenvolvimento de talentos esportivos dos países com o sucesso 

esportivo internacional, verifica-se uma semelhança entre os programas de esporte das 

diferentes nações pesquisadas. Essa semelhança é o fato de que a maioria deles possui o 

sistema esportivo atrelado ao sistema educacional. O esporte praticado na escola amplia 

substancialmente o número de praticantes, assim como possibilita a massificação da prática de 

diferentes modalidades esportivas. 
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Em primeiro lugar, a maioria dos países com sucesso esportivo internacional possui 

uma estrutura centralizada para o Esporte, na qual as ações são controladas por instituições 

governamentais ou não governamentais, que possui canais de comunicação eficiente com e 

entre as diferentes entidades de administração esportiva. Com isso é possível manter uma rede 

de comunicação entre essas entidades esportivas, de maneira que as crianças e jovens possam 

praticar esporte com a perspectiva de ascender a diferentes níveis de desempenho esportivo, 

com critérios e suporte que orientem a promoção esportiva, desde o esporte educacional e 

recreativo até o de rendimento e alto rendimento. 

Em segundo lugar, é possível afirmar que todos os países analisados possuem o 

sistema escolar como base para o desenvolvimento do esporte de alto rendimento, e, em 

alguns, esse sistema se integra com clubes e escolas especializadas de esporte, o que forma 

uma base ampla de praticantes de diversas modalidades.  

A partir dessa base, existe uma estrutura de recursos materiais e humanos para o 

encaminhamento dos que se destacam, assim como treinamento especializado em diferentes 

níveis, até chegarem a equipes nacionais. Como vimos, em determinados países este 

encaminhamento é feito a partir de critérios bem definidos, alguns deles com base em 

avaliações científicas e com programas de detecção e promoção integrados (como a 

Austrália). 

A estrutura organizacional desses países é exemplificada na Figura 5: 
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FIGURA 5. Estrutura de desenvolvimento do esporte de alto rendimento nos estudos analisados (adaptado de 
Meira e Bastos, no prelo). 

Assim, para implantar um programa nacional de treinamento para crianças e jovens e 

realizar de modo integrado processos de detecção e seleção de talentos esportivos com vistas 

à formação de atletas de alto rendimento (como por exemplo o sistema australiano), é 

necessária uma estrutura organizada e complexa. Essa estrutura é baseada em: escolas, 

academias especializadas em diferentes modalidades, técnicos e professores qualificados, 

cientistas do esporte, auxílio de outras áreas da ciência, órgão centralizador e gerenciador de 

ações, suporte financeiro por parte do governo, entre outras entidades e estratégias. Rütten e 

Ziemanz (2003) afirmam que a estrutura organizacional esportiva implantada na Austrália é 

eficiente e qualificada em relação aos processos de detecção, seleção e promoção de talentos 

esportivos, e como resultado atinge bons resultados esportivos internacionais. 

Digel (2002a) refere que a estrutura organizacional esportiva possibilita a um país 

gerenciar o processo de desenvolvimento de atletas desde a base até o alto rendimento. 

Corroborando essa afirmação, Rütten e Ziemanz (2003) acrescentam que um sistema 

organizado de identificação e desenvolvimento de talentos esportivos em nível nacional é 

crucial para o desenvolvimento e a sustentabilidade de atletas de alto rendimento no país. 

Por esse motivo, muitos países possuem programas nacionais voltados para a 

identificação e desenvolvimento de atletas de alto rendimento. Digel (2002a) e Green e 



24 
 

 

Houlihan (2008), em suas pesquisas, identificaram características desses processos em 

diferentes países.  

Após o exposto, fica claro que os processos de detecção, seleção, promoção e 

desenvolvimento de talentos esportivos são importantes dentro da estrutura esportiva de um 

país, pois auxiliam a formação de atletas para o esporte de alto rendimento que representarão 

o país internacionalmente. Como a implantação e o gerenciamento desses processos são 

complexos, pois compreendem e envolvem diferentes entidades, faz-se necessária uma boa 

comunicação entre essas entidades para que o país se mostre eficiente na formação de atletas 

de alto rendimento. 

 

 

2.3 Características da estrutura organizacional esportiva brasileira voltada para 

o desenvolvimento da natação de alto rendimento 

 

 

2.3.1 Estrutura organizacional do esporte brasileiro 

 

 

A primeira estrutura de administração do esporte em nível federal no Brasil, a 

Confederação Brasileira de Desporto (CBD), foi criada em 1914, com o objetivo de 

disciplinar o esporte e regular as relações internas e externas. Dirigida sob regime 

presidencialista, tinha um setor técnico e um conselho de assessores para cada esporte ou 

grupo de esportes, nomeados pela presidência. Coordenava federações esportivas ecléticas 

organizadas em estados e territórios brasileiros (MEIRA; BASTOS, no prelo).  

O Comitê Olímpico Brasileiro foi fundado em 1914. O relacionamento do Brasil com 

o Comitê Olímpico Internacional já se dava através de convite, desde 1913, para participação 

de membro convidado, o Dr. Raul do Rio Branco. Apesar da existência das duas entidades 

havia, em termos de representação internacional, impasses e até duplicidade em determinadas 

competições. Em 1935 o COB se reorganizou e novamente houve impasse quanto à 

representação do País nos Jogos Olímpicos de 1936, que se deu mediante o acordo entre o 

Comitê e a então CBD (COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO, 2011)  

O Governo Vargas, reconhecendo a necessidade de organizar o esporte nacional e 

fortemente influenciado pelas ditaduras europeias que se utilizaram do esporte para firmar 
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seus ideais em termos mundiais, baixou um Decreto-Lei e uma Portaria, em 1941, que 

estabeleceram as bases de organização dos desportos, criou o Conselho Nacional de 

Desportos e os Conselhos Regionais de Desportos, com função de orientar, fiscalizar e 

incentivar a prática dos desportos em todo o País (MEIRA; BASTOS, no prelo). 

De acordo com os autores, este foi um período de estruturação das bases da Educação 

Física e do Esporte no Brasil, que não continha diretriz ou política específica no que se refere 

à formação e promoção de atletas. Entretanto, a partir desse período o Brasil passou 

naturalmente a ter maior participação e representação em campeonatos sul-americanos e 

mundiais de diferentes modalidades e nas edições dos Jogos Olímpicos, obtendo resultados 

expressivos em alguns deles. 

A inserção do esporte na Constituição Federal de 1988 se deu com a conotação de 

direito do cidadão e dever do Estado. No texto legal é explicitada a diretriz de se priorizar o 

fomento ao esporte educacional. A partir desse novo preceito, houve nova estruturação na 

administração e no direcionamento das políticas de esporte para as manifestações do esporte 

na sociedade, que passaram a ser Educacional, de Participação e de Rendimento. Ante essa 

nova realidade ocorreram sucessivas revisões legais, as principais delas em 1993, 1998 e 2001 

(BRASIL, 2011). 

A primeira formalização após a nova Constituição só se deu em 1993, na qual estava 

expressa a nova organização do esporte no País. Foi criado o Sistema Brasileiro do Desporto, 

constituído pelo Conselho Superior de Desportos, pela Secretaria de Desportos do Ministério 

da Educação e dos Desportos e pelo Sistema Federal Desportivo, composto pelos Sistemas 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, sendo estabelecido o Plano Nacional do 

Desporto (BRASIL, 2011). 

Em poucos anos, a estrutura federal do esporte foi sendo reformulada: em 1998 

ganhou novo status, com a criação do Ministério Extraordinário do Esporte, depois 

incorporado ao Ministério do Esporte e Turismo; foi também criado o Conselho de 

Desenvolvimento do Desporto Brasileiro (CDDB), mantendo-se os sistemas dos estados, DF 

e municípios, agora constituindo o Sistema Nacional do Desporto. Em 2001, extinto o CDDB, 

foi criado o Conselho Nacional do Esporte e mantido o Sistema Nacional do Desporto, 

composto pelos Sistemas dos Estados, Distrito Federal e dos Municípios, estes de caráter 

facultativo (MEIRA, BASTOS, no prelo). 

No entanto, na atualidade, de acordo com Azevedo e Barros (2004), os esforços do 

Governo Federal para desenvolver projetos e programas que visam ao desenvolvimento do 

esporte nacionalmente são em vão. Como os autores destacam, a cada troca de governante 
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ocorre uma reestruturação de ministérios e secretarias, não existindo uma continuidade de 

projetos e programas na área do esporte no nível nacional.  

A organização do Ministério do Esporte, assim como vemos hoje, foi estabelecida em 

2003, no primeiro mandato do Presidente Lula. O Ministério do Esporte é responsável por 

“construir uma Política Nacional de Esporte. Além de desenvolver o esporte de alto 

rendimento, o Ministério trabalha ações de inclusão social por meio do esporte, garantindo à 

população brasileira o acesso gratuito à prática esportiva, qualidade de vida e 

desenvolvimento humano” (MINISTÉRIO DO ESPORTE, 2011). 

O Ministério é dividido em quatro secretarias: Secretaria Nacional Executiva, 

Secretaria Nacional do Esporte Educacional, Secretaria Nacional de Esporte e Lazer, 

Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento e Assessoria Especial de Futebol.  

A Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento tem por objetivo desenvolver o 

esporte de alto rendimento nacionalmente, por meio da implementação, supervisão e 

gerenciamento de programas e projetos governamentais. Entre esses programas e projetos 

estão (MINISTÉRIO DO ESPORTE, 2011): 

− Descoberta do Talento Esportivo: é uma ação com a finalidade de identificar jovens 

e adolescentes matriculados na rede escolar que apresentam níveis de desempenho motor 

compatíveis com a prática do esporte de competição e de alto rendimento. Por meio de 

avaliação dos jovens é formado um banco de dados com a intenção de descobrir potenciais 

talentos esportivos. Todos os dados seriam disponibilizados em um banco de dados nacional, 

que constituiria uma fonte permanente de consulta para clubes, associações atléticas, 

federações e confederações nacionais. Além disso, todos os jovens que não fossem 

convidados para integrar equipes esportivas em curto espaço de tempo teriam suas 

informações atléticas disponibilizadas por meio eletrônico, para consulta, por todas as 

entidades esportivas nacionais, a qualquer tempo, sendo utilizados para dar oportunidade à 

inserção, ao desenvolvimento e ao aprimoramento de jovens talentos esportivos, com a 

finalidade de proporcionar qualidade à base esportiva nacional para um melhor desempenho 

nos esportes de competição.  

− Jogos da Juventude: os Jogos da Juventude foram criados em 1995 pelo Governo 

Federal para promover, sob a perspectiva do Esporte de Rendimento, a prática de atividades 

esportivas entre os jovens. Nesse contexto a competição tem como objetivo, também, a 

descoberta e o aprimoramento de novos talentos, com a realização de avaliações dos 

participantes, buscando identificar as potencialidades de cada atleta. Os Jogos da Juventude 

são realizados em diferentes estados brasileiros e reúnem as seleções formadas por jovens de 
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cada estado. As modalidades disputadas seguem normas e regulamentos estabelecidos por 

suas respectivas confedereções. Portanto, esta competição é uma oportunidade muito utilizada 

pelos técnicos das seleções brasileiras para selecionar novos atletas.  

− Olimpíada Universitária ou Jogos Universitários Brasileiros: este evento é vinculado 

à Confederação Brasileira de Desportos Universitários e ao Comitê Olímpico Brasileiro. É 

considerado o evento universitário mais importante do Brasil, realizado a cada ano em uma 

cidade diferente e disputado em sete modalidades obrigatórias (atletismo, basquete, vôlei, 

handebol, futsal, judô e natação) e até cinco opcionais, indicadas pelo Comitê Organizador da 

cidade-sede. O objetivo dos Jogos é viabilizar e motivar a continuidade dos programas 

desportivos nas Instituições de Ensino Superior.  

− Olimpíadas Escolares: o evento, vinculado ao Comitê Olímpico Brasileiro, tem o 

objetivo de fomentar o esporte escolar, pois somente atletas regularmente matriculados 

poderão participar de todo o processo, desde as seletivas estaduais até a conclusão do evento, 

que é norteado pela visão esportivo-social, consolidando a prática esportiva no país como 

estímulo da cidadania. As Olimpíadas Escolares são a etapa nacional das competições 

estudantis. Durante o decorrer do ano os estados realizam suas etapas, que são gerenciadas 

pelos Comitês Organizadores Estaduais − formados pelas Secretarias de Educação ou de 

Esporte de cada federação. Estes Comitês fazem parceria com a Federação Estadual de 

Desporto Escolar e representam o esporte estudantil nos estados do país. São disputadas oito 

modalidades: atletismo, basquete, futsal, handebol, vôlei, xadrez, natação, judô e tênis de 

mesa. As competições são realizadas em duas fases: a primeira para adolescentes de 12 a 14 

anos, e a segunda para estudantes com idades entre 15 e 17 anos, todos regularmente 

matriculados no ensino fundamental e médio, público ou privado. O evento tem grande 

importância para incentivar a participação dos estudantes de todo o país em atividades 

esportivas, promovendo uma ampla mobilização da juventude estudantil brasileira em todas 

as etapas, além de ter papel fundamental na revelação de talentos. 

 − Bolsa Atleta: este projeto visa a garantir uma manutenção pessoal mínima aos atletas 

de alto rendimento, que não possuem patrocínio, buscando dar condições para que se 

dediquem ao treinamento esportivo e participação em competições, em busca do 

desenvolvimento pleno de sua carreira esportiva, bem como investir prioritariamente nos 

esportes olímpicos e paraolímpicos, com o objetivo de formar, manter e renovar 

periodicamente gerações de atletas com potencial para representar o país nos Jogos Olímpicos 

e Paraolímpicos.  
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− Calendário Esportivo Nacional: é o conjunto de informações sobre eventos 

esportivos nacionais e internacionais de diversas modalidades, com seus resultados e série 

histórica. Este projeto tem por objetivos: disponibilizar e disseminar, ao público brasileiro, as 

informações a respeito de eventos esportivos; contribuir para a sistematização unificada do 

esporte nacional de alto rendimento; contribuir para a preservação da memória do esporte 

brasileiro, visando ao desenvolvimento integrado e universalizado do esporte brasileiro. O 

calendário possibiliatria ao público (público em geral, estudantes, professores, cientistas, 

dirigentes, entre outros) um rico acervo de informações, as quais serviriam de suporte para a 

construção de trabalhos mais confiáveis, uma vez que a base de informações seria única e, 

portanto, mais fidedigna e segura. 

− Rede Cenesp: a Rede Cenesp, composta por Centros de Excelência Esportiva, é uma 

iniciativa do Governo Federal para conjugar e convergir esforços, em conjunto com as 

Instituições de Ensino Superior, no âmbito do ensino, pesquisa e extensão, em benefício da 

prática esportiva, visando ao desenvolvimento, aplicação e transferência de métodos e 

tecnologias inseridas na capacitação de recursos humanos e avaliação de atletas nas diferentes 

manifestações esportivas, além de disponibilizar instrumentos padronizados que possibilitem 

a detecção e o desenvolvimento de talentos esportivos em várias modalidades e categorias, 

incluindo os atletas portadores de deficiência. A rede é composta por universidades públicas 

do país. São hoje nove os centros de excelência (como são chamadas): 1. Escola Superior de 

Educação Física de Pernambuco/UPE; 2. Universidade Estadual de Santa Catarina/UDESC; 

3. Universidade Estadual de Londrina/UEL; 4. Universidade Federal de Minas Gerais/UFMG; 

5. Universidade Federal do Rio Grande do Sul/UFRGS; 6. Universidade Federal de Santa 

Maria/UFSM; 7. Universidade de Brasília/UnB; 8. Universidade Federal de São Paulo/ 

Unifesp (Escola Paulista de Medicina); 9. Universidade de São Paulo/USP. O Ministério 

apresenta dados sobre alunos e professores envolvidos no projeto até o ano de 2000. Os dados 

demonstram que até aquele ano o número de pesquisas era significativo, girando em torno de 

400 artigos ligados ao projeto. No entanto, atualmente, apenas algumas universidades 

cadastradas ainda desenvolvem seus programas. 

− Jogos Desportivos de Países de Língua Portuguesa: a Comunidade de Países de 

Língua Portuguesa (CPLP) foi criada em 1996 e é composta pelos seguintes países: Angola, 

Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-

Leste. A CLPL criou os Jogos Esportivos de Língua Portuguesa no intuito de estreitar laços 

entre os países por meio do esporte. Nesses jogos participam jovens entre 15 e 16 anos, nas 

modalidades definidas pelo país sede. 
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− Jogos Militares: os Jogos Mundiais Militares são um evento poliesportivo que 

acontece a cada quatro anos, sempre no ano anterior à realização dos Jogos Olímpicos. Os 

Jogos Militares constam entre os programas da Secretaria de Esporte de Alto Rendimento do 

Ministério do Esporte, mas são organizados pelo Conselho Internacional do Desporto Militar 

em conjunto com o Ministério da Defesa. Reúnem cerca de 20 esportes, divididos em esportes 

individuais, coletivos, militares, de demonstração e de combate. A primeira edição aconteceu 

em setembro de 1995, em Roma, e reuniu mais de 4 mil atletas de 93 países, que disputaram 

17 modalidades esportivas.   

− Rio 2016: após a confirmação do Rio de Janeiro como sede dos Jogos Olímpicos de 

2016, o Ministério do Esporte lançou os Cadernos de Legado Rio 2016. O material foi 

entregue ao Comitê Olímpico Internacional (COI) e a diferentes setores da sociedade 

brasileira. Os Cadernos resultam do projeto olímpico de longo prazo da cidade do Rio de 

Janeiro. As publicações, divididas em Caderno de Legado Urbano e Ambiental, Caderno de 

Legado Social e Caderno de Legado Brasil, complementam o Dossiê de Candidatura 

Brasileira. Todos esses Cadernos de Legado estão disponíveis no site do Ministério do 

Esporte.  

De acordo com os objetivos de cada projeto/programa do Ministério do Esporte, 

verifica-se a preocupação do Governo em revelar talentos e contribuir para o desenvolvimento 

do esporte de alto rendimento no Brasil. No entanto, na prática não se observa a 

operacionalização destes de forma integrada nos Estados brasileiros, assim como não se 

consegue identificar um plano estatal para o esporte no país (AZEVEDO; BARROS, 2004; 

ZOUAIN, 2006). Um exemplo disso é o programa Descoberta do Talento Esportivo, que 

possui dados atualizados somente para os anos de 2004 e 2005 (BRASIL, 2011). 

O Tribunal de Contas da União (TCU) publicou em 2010 um relatório sobre o esporte 

de alto rendimento no país (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 2010). A instituição 

analisou as ações de apoio ao esporte de alto rendimento sob as dimensões da detecção de 

atletas, ciência do esporte, Bolsa-Atleta, pós-carreira e infraestrutura de treinamento.  Nesse 

sentido, analisou alguns dos programas acima citados: Descoberta do Talento Esportivo, 

Olimpíadas Escolares, Rede Cenesp e Bolsa-Atleta. 

Em relação ao programa “Descoberta do Talento Esportivo”, foi verificado que a 

última ação realizada deu-se no ano de 2004 e os talentos detectados foram incluídos em um 

banco de talentos. Porém o resultado ficou aquém do esperado, porque o número de talentos 

identificado correspondeu a pouco mais de 10% da meta inicial e não houve um 

aproveitamento da base pelas instituições formadoras. Constatou-se que não existe articulação 
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entre as instituições responsáveis pelo início do desenvolvimento esportivo e pela introdução 

dos potenciais talentos no universo do alto rendimento (TRIBUNAL DE CONTAS DA 

UNIÃO, 2010).  

O programa “Olimpíadas Escolares” também se mostrou ineficiente em relação aos 

seus objetivos de massificar a participação dos estudantes de todo o país em atividades 

esportivas e revelar talentos. De acordo com o relatório apresentado, boa parte das escolas 

públicas brasileiras não participa das competições. Em 2008, 3.695 municípios (66% do total) 

permaneceram sem se envolver nas Olimpíadas Escolares nas categorias com faixa etária de 

12 a 14 anos. Na faixa dos 15 aos 17 anos, a ausência foi maior, de 4.270 municípios (77%) 

(TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 2010). 

Em relação ao programa “Rede Cenesp”, foram constatadas lacunas no apoio prestado 

pela ciência do esporte aos atletas no início de carreira, em fase de formação. Além disso, o 

TCU ressalta que os produtos e serviços disponibilizados pela Rede Cenesp precisam estar 

mais bem alinhados às demandas da comunidade esportiva. Verificou-se que as 

Confederações, Federações, clubes e atletas carecem do apoio científico e tecnológico, e que 

esse apoio não está sendo adequadamente fornecido. De acordo com o TCU, o foco das 

universidades tem permanecido na publicação de artigos e no treinamento do atleta já 

formado em detrimento do atleta em formação. Além disso, o desconhecimento sobre a 

atuação da Rede foi apontado por 62% dos clubes e 58% das federações esportivas 

pesquisadas. Apenas 12% das federações e 12% dos clubes afirmam que participaram da 

especificação, do desenvolvimento e da aplicação de algum produto/serviço disponibilizado 

pela Rede Cenesp no que se refere à ciência do esporte (TRIBUNAL DE CONTAS DA 

UNIÃO, 2010).  

Em relação ao programa “Bolsa-atleta”, o TCU constatou que esse programa necessita 

de algumas mudanças para promover o desenvolvimento do atleta. O relatório demonstra que 

a concessão desse apoio financeiro deve ter como foco atletas das modalidades olímpicas e 

paraolímpicas. Além disso, o atleta das modalidades olímpicas só começa a ter direito à bolsa 

quando atinge um nível de excelência, o que deixa o atleta de base, que normalmente é o mais 

necessitado financeiramente, descoberto (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 2010). 

O COB recebe desde 2001, do Ministério do Esporte, o repasse de 2% da arrecadação 

bruta de todas as loterias federais do país, estipulado pela Lei Ângelo/Piva (nº. 10.264), 

sancionada em julho de 2001, com a finalidade de desenvolver os esportes olímpicos no país. 

A aplicação desses recursos é destinada ao COB (85%), esporte escolar (10%) e esporte 
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universitário (5%), de acordo com o Comitê Olímpico Brasileiro (2011). Esses recursos 

financeiros são utilizados em programas e projetos de fomento; manutenção da entidade; 

formação de recursos humanos; preparação técnica; manutenção de atletas; e organização e 

participação em eventos esportivos (COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO, 2011). 

Dado o papel importante que os clubes assumem na realidade do esporte brasileiro, em 

1990 foi fundada a Confederação Brasileira de Clubes, com o objetivo de representar os 

interesses dos clubes esportivos sociais, visando ao reconhecimento de sua importância na 

sociedade, além de criar condições favoráveis à evolução do segmento. Essa Confederação 

representa os clubes no Conselho Nacional de Esportes no Congresso Nacional, mas não 

possui interação direta com o Ministério dos Esportes e o COB (CONFEDERAÇÃO 

BRASILEIRA DE CLUBES, 2011). 

Assim, a estrutura esportiva brasileira é apresentada na figura 6: 

 

 

FIGURA 6. Sistema Brasileiro do Desporto (Adaptado de Meira e Bastos, no prelo). 
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2.3.2 Estrutura organizacional da natação brasileira 

 

 

A natação brasileira é uma modalidade que apresenta resultados internacionais 

importantes: foram 5 medalhas do total de 55 obtidas pelo país nos últimos Jogos Olímpicos 

(1992/1996/2000/2004/2008) e 75 medalhas do total de 467 conquistadas nos últimos Jogos 

Pan-americanos (1995/1999/2003/2007) (COB, 2011).  

No Brasil, os melhores resultados competitivos na natação de alto rendimento são 

alcançados pelos clubes, com destaque para os clubes da Região Sudeste, que figuram como 

os melhores do país. A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos fornece o Ranking 

Nacional de Clubes de Natação com o nome dos cinco clubes que obtiveram os melhores 

resultados em cada ano. Entre 1999 e 2009 só figuram na lista clubes da Região Sudeste, com 

destaque para São Paulo, que possui dois ou mais representantes em cada ano 

(CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS AQUÁTICOS, 2009): 

Ano 1ª colocação 2ª colocação 3ª colocação 4ª colocação 5ª colocação 

1999 C.R.Flamengo/ 
RJ 

Minas T.C./MG  E.C. 
Pinheiros/SP 

A. Sta. 
Cecilia/SP 

C. R.Vasco da 
Gama/RJ 

2000 C. R.Vasco da 

Gama/RJ 

C.R.Flamengo/ 
RJ 

E.C. 

Pinheiros/SP 

Minas T.C./MG  A. Sta. 

Cecilia/SP 

2001 C. R.Vasco da 

Gama/RJ 

C.R.Flamengo/ 
RJ 

Minas T.C./MG  E.C. 

Pinheiros/SP 

A. Sta. 

Cecilia/SP 

2002 Minas T.C./MG  C.R.Flamengo/ 

RJ 

E.C. 

Pinheiros/SP 

S.C. 

Corinthians/SP 

Unisanta/SP 

2003 E.C. 

Pinheiros/SP 

Minas T.C./MG  Unisanta/SP S.C. 

Corinthians/SP 

C.R.Flamengo/ 
RJ 

2004 Minas T.C./MG  E.C. 

Pinheiros/SP 

Unisanta/SP C.R.Flamengo/ 
RJ 

UNAERP/SP 

2005 Minas T.C./MG / E.C. 

Pinheiros/SP 

Unisanta/SP Botafogo F.R./RJ S.C. 

Corinthians/SP 

2006 Minas T.C./MG / E.C. 

Pinheiros/SP 

Unisanta/SP S.C. 

Corinthians/SP 

Botafogo F.R./RJ 

2007 Minas T.C./MG / S.C. 

Corinthians/SP 

Unisanta/SP E.C. 

Pinheiros/SP 

Botafogo F.R./RJ 

2008 Minas T.C./MG / S.C. 

Corinthians/SP 

E.C. 

Pinheiros/SP 

Unisanta/SP Botafogo F.R./RJ 

2009 E.C.Pinheiros/ 

SP  

Minas T.C./MG/ S.C. 

Corinthians/SP 

Unisanta/SP C. Curitibano/PR 
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QUADRO 3. Ranking Nacional de Clubes de Natação. Nomes/Estado dos cinco clubes que obtiveram os 
melhores resultados competitivos no Brasil de 1999 a 2009, com destaque para os clubes do Estado de São Paulo 
(Adaptado da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, 2009). 

 

Dados da Federação Aquática Paulista (2011) indicam que o número de clubes filiados 

à entidade é grande. No troféu Maria Lenk de 2011, que é um campeonato nacional com 38 

clubes participantes, 15 eram do Estado de São Paulo. Além disso, o número de atletas 

inscritos no campeonato, que representam clubes do Estado de São Paulo, chega a 

aproximadamente 40% dos inscritos.  

Ainda que os resultados internacionais da natação sejam importantes, e que seja 

possível verificar quais entidades obtêm os melhores resultados nessa modalidade 

nacionalmente, não se verifica uma estrutura organizada nacionalmente para isso. E quando se 

busca algum referencial teórico sobre a estruturação de programas, projetos e políticas 

públicas relacionadas ao desenvolvimento do esporte, não se encontram documentos 

relacionados ao tema. Mesmo na observação da prática esportiva não é possível encontrar 

projetos com objetivos em comum e relações entre entidades esportivas, tanto privadas quanto 

públicas. 

A CBDA é a Confederação Esportiva responsável pelas modalidades: natação, polo 

aquático, nado sincronizado, maratonas aquáticas e saltos ornamentais. Trabalha com recursos 

financeiros provenientes do patrocínio da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos desde 

1991. A missão da entidade é a massificação de suas modalidades e a conquista de medalhas 

em Mundiais, Jogos Pan-Americanos e Olimpíadas. Um projeto relacionado à descoberta de 

talentos é o “Programa Brasil Natação”, que tem como objetivo identificar possíveis talentos 

na natação por meio de testes antropométricos, acompanhamento da evolução biológica e 

resultados em nível nacional e mundial na modalidade (CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA 

DE DESPORTOS AQUÁTICOS, 2011; PROGRAMA BRASIL NATAÇÃO 2011). 

No Estado de São Paulo, a Federação Aquática Paulista – FAP possui as mesmas 

características da CBDA, mas de maneira regional. Descreve em seu estatuto as obrigações 

que têm relação com o desenvolvimento da modalidade natação dentro do Estado, entre elas: 

incrementar a cultura física, intelectual, moral e cívica dos desportistas, especialmente da 

juventude e na formação de atletas, e promover e aprimorar a prática desportiva de 

rendimento dessa modalidade. No entanto, não foi verificada a descrição de nenhum projeto 

vinculado à entidade. A entidade atua no Estado de São Paulo por meio de oito Delegacias, 

que auxiliam na organização da federação em cidades do interior e litoral (FAP, 2011). 



34 
 

 

O Governo do Estado de São Paulo possui um programa destinado ao 

desenvolvimento do esporte de alto rendimento por meio de Centros de Excelência, chamado 

de São Paulo Potência Esportiva, que tem por objetivo fomentar o esporte de alto rendimento 

por meio de políticas públicas que envolvam: campeonatos estaduais de esporte, cursos na 

área esportiva e esporte para atletas portadores de necessidades especiais. Dentro desse 

programa está incluído o Centro de Excelência (Projeto Futuro), que objetiva proporcionar 

condições de desenvolvimento de atletas para compor equipes paulistas e nacionais. Fazem 

parte desse projeto atletas entre 15 e 18 anos, que recebem atendimento médico, odontológico, 

psicológico, nutricional, fisioterápico, moradia e vale-transporte. Hoje, na natação, o projeto 

atende 10 atletas, de juvenil a júnior, que participam de Campeonatos Paulista e Brasileiro 

(SÃO PAULO, 2011). 

Um dos programas oferecidos pela Prefeitura de São Paulo é o Centro Olímpico de 

Treinamento e Pesquisa (COTP), que tem por missão promover o desenvolvimento de atletas 

e equipes competitivas nas categorias de base, com apoio e suporte técnico efetivos. As 

modalidades podem ser praticadas em Clubes da Cidade e Clubes Desportivos, os quais 

selecionam atletas baseados em “peneiras” que acontecem periodicamente. A natação é 

oferecida para crianças e jovens entre 7 e 18 anos (PREFEITURA DE SÃO PAULO, 2011). 

De acordo com o que foi exposto sobre a estrutura organizacional esportiva, o país 

possui ações voltadas para o desenvolvimento do esporte de alto nível oriundas do COB e do 

Ministério do Esporte. No entanto, o que se verifica é que existe uma série de ações isoladas, 

algumas delas semelhantes, mas sem que haja uma diretriz central norteadora para elas.  

A comunicação existente entre instituições esportivas brasileiras se dá em dois eixos: o 

primeiro, entre COB, Confederações, Federações e Ligas e Associações Esportivas, e o 

segundo, entre Ministério do Esporte, Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento, 

Secretarias Estaduais de Esporte e Secretarias Municipais de Esporte. 

  Para a natação existe a ação da CBDA em nível nacional e da FAP no Estado de São 

Paulo, no sentido de desenvolver a modalidade. Além disso, existem projetos paralelos do 

Governo do Estado de São Paulo e da Prefeitura de São Paulo. Na base da estrutura estão os 

clubes, que são as entidades que apresentam resultados competitivos nacionais. 

 No entanto, não foram encontrados documentos que demonstrem existir um sistema de 

desenvolvimento de atletas de rendimento de natação com apresentação de resultados 

concretos e baseados em uma estrutura nacionalmente implantada. 
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 2.4 Considerações gerais sobre a revisão de literatura 

 

 

O desenvolvimento de atletas de alto rendimento em determinada modalidade 

esportiva depende da combinação de vários fatores, entre eles: talento, apoio dos pais, 

determinação, duração, qualidade e quantidade de treinamento, estrutura organizacional da 

modalidade, sendo o último fator citado o foco do presente estudo. Nesse sentido, trabalhos 

de pesquisa recentes buscam compreender o funcionamento de programas esportivos em 

diferentes países, e principalmente naqueles com destaque em competições internacionais 

(DIGEL, 2002a; 2002b; DE BOSSCHER, et al., 2008, 2009, 2010; GREEN; OAKLEY, 

2001; HOULIHAN; GREEN, 2008; THUMM, 2006; ZIEMMAINZ; GULBIN, 2002). Os 

resultados desses estudos indicam que é possível identificar particularidades de acordo com 

cada país, como também ações semelhantes entre eles, revelando a existência de pontos 

comuns relevantes no desenvolvimento do esporte de alto rendimento que devem ser 

destacados e valorizados. 

Esses trabalhos de pesquisa possibilitam comparar a estrutura esportiva dos países em 

relação aos fatores determinantes para o sucesso esportivo internacional no mesonível. Essa 

análise da estrutura esportiva nesse nível é interessante no sentido de possibilitar a 

comparação de estruturas esportivas de diferentes países, pois se considera a influencia do 

macron, porém tendo como foco da análise, sobretudo, os pontos-chave para o sucesso 

esportivo internacional mencionados pelos autores. 

Os processos de detecção, seleção, promoção e desenvolvimento de talentos esportivos 

são importantes dentro da estrutura esportiva de um país, pois auxiliam a formação de atletas 

para o esporte de alto rendimento que representarão o país internacionalmente. Como a 

implantação e o gerenciamento desses processos são complexos, já que compreendem e 

envolvem diferentes entidades, faz-se necessária uma boa comunicação entre essas entidades 

para que o país se mostre eficiente na formação de atletas de alto rendimento. 

O Brasil possui ações voltadas para o desenvolvimento do esporte de alto nível 

oriundas do COB e do Ministério do Esporte. No entanto, o que se verifica é que existe uma 

série de ações isoladas, algumas delas semelhantes, mas sem que haja uma diretriz central 

norteadora para elas.  

  Para a natação existe a ação da CBDA em nível nacional e da FAP no Estado de São 

Paulo, no sentido de desenvolver a modalidade. Além disso, existem projetos paralelos do 
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Governo do Estado de São Paulo e da Prefeitura de São Paulo. Na  base estão os clubes, que 

são as entidades que apresentam resultados competitivos nacionais. 

 No entanto, não foram encontrados documentos que demonstrem existir um sistema de 

desenvolvimento de atletas de rendimento de natação com apresentação de resultados 

concretos e baseados em uma estrutura nacionalmente implantada. 

 Portanto, analisar a estrutura organizacional da natação no Estado de São Paulo é de 

extrema importância, primeiro para verificar sua existência, segundo para entender o 

funcionamento dessa estrutura em diferentes entidades vinculadas ao esporte, e, finalmente, 

para aferir a qualidade dessa estrutura. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

3.1 Procedimentos 

 

Foi realizada uma pesquisa de natureza descritiva, através de um delineamento 

transversal, do tipo survey, que se destina a estudar o status de um fenômeno (THOMAS; 

NELSON, 2002). A pesquisa foi realizada em duas fases (Fase A e Fase B). 

O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética na Pesquisa da Escola de 

Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo (ANEXO A). 

Os participantes da pesquisa foram contatados por meio telefônico e/ou eletrônico para 

o agendamento das entrevistas e aplicação do questionário.  

 Todos os participantes da pesquisa assinaram o Termo de Consentimento Esclarecido 

(ANEXO B), sendo assegurado seu anonimato.  

 As entrevistas e a aplicação do questionário foram feitas pessoalmente pela 

pesquisadora. As entrevistas foram gravadas e posteriormente transcritas na íntegra.  

 

 

3.2 Amostra 

 

 

Para as fases A e B da pesquisa foram convidados os técnicos do Estado de São Paulo 

das entidades esportivas (Clubes e Entidades Municipais de Práticas Esportivas) com os 

melhores resultados competitivos na categoria adulta nos campeonatos estaduais de natação 

de 2009. A partir disso, participaram da amostra os técnicos que aceitaram o convite e se 

disponibilizaram a participar da pesquisa.  

A amostra contou com 11 técnicos; destes, seis técnicos de entidades que representam 

clubes privados e cinco técnicos de Entidades Municipais de Práticas Esportivas do Estado de 

São Paulo (São Bernardo do Campo, Santo André, São Caetano do Sul, São José dos Campos 

e São Paulo). Das entidades que participaram da pesquisa, 81,8% possuem turmas de 

treinamento de todas as categorias competitivas de natação. Das 11 entidades participantes, 
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sete fazem parte do Ranking Brasileiro que avalia 38 entidades esportivas no Brasil 

(FEDERAÇÃO AQUÁTICA PAULISTA, 2011). 

Na fase A também participaram da amostra dois funcionários administrativos da 

entidade que organiza a natação no Estado de São Paulo, que representassem o sistema de 

organização esportiva, tivessem conhecimento sobre a detecção, seleção e promoção de 

talentos esportivos e ocupassem cargo administrativo no nível em que participam. 

 A descrição dos técnicos entrevistados é apresentada nos Quadros 4 e 5: 

Técnico Função no clube 

T1 Técnico da categoria juvenil 

T2 Técnico da categoria infantil e juvenil e coordenador de natação 

T3 Técnico da categoria infantil e juvenil e coordenador de natação 

T4 Técnico da categoria infantil e juvenil e coordenador de natação 

T5 Técnico da categoria adulta e coordenador de natação 

T6 Técnico da categoria juvenil  

T7 Técnico da categoria adulta 

T8 Técnico da categoria adulta e coordenador de natação 

T9 Técnico da categoria infantil e juvenil 

T10 Técnico da categoria adulta 

T11 Técnico da categoria juvenil e coordenador de natação 

QUADRO 4.  Caracterização dos técnicos – função no clube. 

 

 Mínimo Máximo Média 

Idade 26 55 35,50 

Tempo de prática 5 31 15,90 

Tempo de formação acadêmica 13 30 18,36 

QUADRO 5. Caracterização dos técnicos – idade, tempo de atuação profissional e de formação acadêmica 
(em anos). 
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3.3 Instrumentos 

 

 

Fase A – A fim de descrever a estrutura organizacional da modalidade natação no 

Estado de São Paulo para o alto rendimento, foi verificada a existência ou não dos pontos 

relevantes para o desenvolvimento do esporte de alto rendimento no contexto internacional, 

propostos por Green e Oakley (2001) junto à Federação Aquática Paulista (FAP) e aos 

técnicos das entidades selecionadas do Estado de São Paulo. Para isso foram realizadas 

entrevistas semiestruturadas (ANEXO C), com referência aos seguintes aspectos: 

• Organização do sistema esportivo 

• Administração das ações e políticas esportivas 

• Sistema de desenvolvimento do talento esportivo 

• Programas competitivos 

• Intercâmbio internacional de técnicos e atletas 

• Destinação de recursos para infraestrutura 

• Suporte e desenvolvimento de técnicos 

• Suporte para o atleta durante e após o término da carreira esportiva. 

 

 

Fase B - Para verificar a qualidade da detecção, seleção e promoção de talentos esportivos 

de programas de natação de alto rendimento no Estado de São Paulo, foi aplicado o 

questionário padronizado, traduzido para o português e desenvolvido por Rütten, Ziemainz e 

Röger (2005) (ANEXO D) com técnicos dos clubes e Entidades Municipais de Práticas 

Esportivas selecionados do Estado de São Paulo. Foram considerados os seguintes aspectos: 

• Estrutura  

• Processo  

• Resultados  
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3.4 Tratamento dos dados 

 

 

Fase A − para a análise das questões semiestruturadas foi utilizado o método do 

Discurso do Sujeito Coletivo (DSC), conforme proposto por Lefèvre e Lefèvre (2003). O 

método de análise se processa em três momentos: 

a) Expressões-chave: pedaços ou trechos literais do discurso demarcados pela 

pesquisadora (sublinhadas) e que revelam a essência do depoimento; 

b) Ideias centrais: são a expressão linguística que descreve, de forma sintética, 

precisa e fidedigna, o sentido de cada um dos discursos analisados que vai dar origem, 

posteriormente, ao Discurso do Sujeito Coletivo; 

c) Discurso do Sujeito Coletivo: é um discurso síntese, redigido na primeira 

pessoa do singular e composto pelas expressões-chave que têm a mesma ideia central. 

Para auxiliar as análises das questões abertas, foi utilizado o programa 

QualiQuantiSoft – versão 1.3.  

  

 

Fase B − Para a análise estatística dos dados dos questionários foram realizados os 

seguintes passos: 

− Análise dos dados faltosos, referentes aos sujeitos e às variáveis. Foram retirados 

aqueles que possuíam mais de 30% de dados faltosos. 

− Análise descritiva de todas as variáveis para a caracterização da amostra, com 

elaboração de Tabelas de frequências absoluta e relativa das variáveis estudadas. 

Foi utilizado o programa SPSS de análises estatísticas, versão 14.  

  

 

 3.4 Estudo piloto 

 

 

Segundo Thomas e Nelson (2002), medir com validade, fidedignidade e objetividade 

depende de um processo controlado e seguro na seleção das técnicas de coleta de dados. A 
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validade de um instrumento é determinada pela sua eficiência em medir o que se busca. Por 

essa razão, após a validação de conteúdo, realizou-se um estudo piloto anteriormente à coleta 

de dados da pesquisa. 

Para testar a aplicabilidade das questões da entrevista semiestruturada e do 

questionário padronizado, foram entrevistados seis técnicos responsáveis pelo treinamento de 

crianças e jovens das modalidades Remo e Ginástica Artística.  

 

 

 3.5 Limitações da Pesquisa 

 

A partir dos nomes dos clubes selecionados, entrou-se em contato com a entidade para 

o agendamento da coleta de dados com os técnicos. A coleta de dados foi realizada com os 

técnicos que se disponibilizaram a participar da pesquisa. No entanto, nem todos pertenciam à 

categoria competitiva adulta do clube.  
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4 RESULTADOS 

 

 

Os resultados são apresentados em duas partes, respectivamente Fase A e Fase B. 

            

Fase A − Resultados referentes ao primeiro objetivo da pesquisa – “Descrever a 

estrutura organizacional da modalidade natação no Estado de São Paulo para o alto 

rendimento”. 

  

Fase B – Resultados referentes ao segundo objetivo da pesquisa − “Verificar a 

qualidade dos programas de detecção, seleção e promoção dos talentos esportivos na 

modalidade natação no Estado de São Paulo”. 

 

 

FASE A – Descrição da estrutura organizacional da modalidade natação no 

Estado de São Paulo para o alto rendimento. 

 

 

4.1 Organização do sistema esportivo 

 

 

4.1.1 Papel da entidade 

 

 

Na tabela 1 são apresentados os resultados referentes ao papel da entidade no processo 

de desenvolvimento do esporte de alto rendimento. A seguir serão explicitados os Discursos 

do Sujeito Coletivo (DSCs) de técnicos e funcionários para cada Ideia Central (IC). 

TABELA 1. Caracterização das ideias centrais (ICs), número de ICs, percentual em relação ao número total de 
ICs, percentual de ICs em relação ao número de técnicos (11) e funcionários (2), relativas à questão: “Qual é o 
papel dessa entidade no processo de desenvolvimento do esporte de alto rendimento?” 
 

Caracterização das ICs 

 
  

Número 

de ICs 

 Percentual em 

relação ao número 

total de ICs 

Percentual de ICs em relação ao 

número de técnicos (11) e 

funcionários (2) 

TÉCNICOS    

Alto rendimento 10 38,4% 90,9% 
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Formação esportiva 8 30,7% 72,7%  

Representante de Prefeitura 4 15,3% 36,3%  

Formação do cidadão 2 7,6% 18,1%  

Atender associados 2 7,6% 18,1%  

TOTAL DE ICs 26 100%  

    

FUNCIONÁRIOS    

Organizar eventos 2  66,6% 100% 

Capacitações técnicas esporádicas 1  33,3% 50% 

TOTAL DE ICs 3 100%  

 

• Discursos do Sujeito Coletivo – Técnicos 

 

DSC1: IC − “Alto rendimento” (S1, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11) 

Tem essa questão do alto rendimento, que o principal a gente objetiva ir para campeonato 

paulista, tentar ganhar medalha, aqui sempre foi o berço de muitos nadadores. A gente busca 

índice pro brasileiro, a gente visa o mais alto rendimento, a gente trabalha pensando em 

colocar algum atleta a nível pan-americano, a nível mundial, olímpico. E o objetivo está 

altamente ligado ao Ciclo Olímpico, o objetivo principal do clube é colocar o maior número 

de atletas na Olimpíada.  

 

DSC2: IC – “Formação esportiva” (S1, S2, S3, S4, S8, S9, S10, S11) 

Tem um papel importante como qualquer clube na formação, principalmente nas categorias 

de base. Então a gente, além da formação do atleta, a gente trabalha a parte técnica e a 

parte do treinamento numa sequência. Porque o atleta, ele entra aqui na categoria mirim, e 

ele tem uma sequência até ele chegar no Júnior e Sênior. Então a gente dá prioridade às 

crianças mais novas. E o nosso foco é a garotada até 17 anos de idade. Então é realmente 

fortalecer a base do esporte em São Paulo, então esse é nosso objetivo. 

 

DSC3: IC − “Representante de Prefeitura” (S1, S7, S8, S10) 

Então a Prefeitura tem um investimento financeiro na equipe de natação, e a gente em troca 

a representa em Jogos Regionais e Jogos Abertos. Porque é bom pra cidade, porque a gente 

tem uma equipe muito forte pra nadar esse tipo de competição, e é bom pro clube, porque 

ajuda a gente também a arcar com muitas despesas que a natação tem. Para a Prefeitura o 

importante para eles é Jogos da Juventude, Jogos Regionais e Jogos Abertos, eles não estão 
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nem aí para Paulistas e Brasileiros, então é por isso que a prefeitura dá o apoio financeiro às 

modalidades. 

 

DSC4: IC − “Formação do cidadão” (S1, S4) 

A formação como cidadão, porque nem todos viram atletas, na verdade lá em cima são 

poucos, pouquíssimos que vão ser atletas de alto rendimento, essa questão também da parte 

técnica, da parte de progressão que ele tem do clube é muito importante. A gente tem o 

principal ai, focar o atleta, focar a família, pro esporte, eu não diria de rendimento nesse 

exato momento, mas pra formação dele, se no caso vier a ser um atleta de alto rendimento, 

uma expressão a título nacional, ou internacional, a família já tem uma consciência de qual 

vai ser o envolvimento de todo mundo nesse processo. 

 

DSC5: IC − “Atender associados” (S3, S11) 

A intenção é atender ao grupo de associados daqui, através de uma modalidade competitiva 

que dê funções tanto educativas e sociocomportamentais, quanto competitivas. Dentro do 

clube é uma das principais modalidades pelo número de atletas sócios que participam. 

Apesar de não ser um clube altamente competitivo, ele nasceu do social para o esporte.  

 

• Discursos do Sujeito Coletivo – Funcionários 

 

DSC6: IC − “Organizar eventos” (S1, S2) 

A Federação Aquática Paulista é uma entidade ligada à Confederação Brasileira de 

Desportos Aquáticos e que por sua vez é ligada ao Comitê Olímpico Brasileiro. Na 

Federação, por estatuto, ela tem como obrigação, organizar os campeonatos para os atletas 

das entidades filiadas. E a Federação hoje tá focada, principalmente, na realização de 

eventos aos clubes filiados. Os eventos máximos no Estado, os Campeonatos Estaduais. Na 

verdade a federação, ela é responsável, no Estado de São Paulo, de organizar os eventos. 

 

DSC7: IC − “Capacitações técnicas esporádicas” (S2) 

E também, periodicamente, já aconteceram capacitações aos técnicos dos clubes filiados à 

Federação, inclusive com a participação de alguns técnicos estrangeiros, ou mesmo do 

Gustavo Borges, que é uma referência dentro da modalidade, já realizou capacitação para os 

atletas e para os técnicos filiados à Federação Aquática Paulista. 
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4.1.2 Comunicação e interação entre as entidades 

 

 

Na tabela 2 são apresentados os resultados referentes à interação entre as entidades 

responsáveis pelo desenvolvimento do esporte de alto rendimento. A seguir são explicitados 

os Discursos do Sujeito Coletivo (DSCs) de técnicos e funcionários para cada Ideia Central 

(IC). 

TABELA 2.  Caracterização das ideias centrais (ICs), número de ICs, percentual em relação ao número total de 
ICs, percentual de ICs em relação ao número de técnicos (11) e funcionários (2) relativas à questão: “Há 
interação da sua entidade com outras responsáveis pelo desenvolvimento do esporte de alto rendimento (clubes, 
ligas, federações, confederações, COB, Ministério)? Como ocorre a comunicação?” 
 

Caracterização das ICs 

 
  

Número 

de ICs 

Percentual em 

relação ao número 

total de ICs 

Percentual de ICs em relação 

ao número de técnicos (11) e 

funcionários (2) 

TÉCNICOS    

Filiação à FAP para competições 10 40% 90,9% 

Não tem interação com COB e CBDA 6 24% 54,5% 

Outros clubes informalmente 6 24% 54,5% 

Suporte para atletas da seleção 3 12% 27,2% 

TOTAL DE ICs 25 100%  

    

FUNCIONÁRIOS    

CBDA 2 40% 100% 

Clubes, associações, prefeituras, 

academias e colégios 

2 40% 100% 

Ministério para bolsa-atleta 1 20% 50% 

TOTAL DE ICs 5 100%  

 

• Discursos do Sujeito Coletivo – Técnicos 

 

DSC1: IC − “Filiação à FAP para competições” (S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S10, S11) 

Então primeiro seria a nossa Região, da nossa região vai para a Federação Paulista, da 

Federação Paulista vai para a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos. Pra gente 

poder participar de qualquer evento competitivo na modalidade natação, a gente tem que 

estar filiado ou vinculado á Federação Aquática paulista, que é o órgão que rege a natação 

no Estado de São Paulo. Ele é filiado à Federação Aquática Paulista, à FAP, e a FAP tá 

filiada à Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos. Essa relação é pura e 
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simplesmente a gente estar filiado para poder participar das competições. Eles geralmente 

organizam os eventos, organizam a parte burocrática de inscrição das competições, e só isso. 

A comunicação é somente referente á competição, não tem nada, nenhum trabalho de 

formação, nenhum trabalho de reciclagem, nada, nada, nada. 

 

DSC3: IC − “Não tem interação com COB e CBDA” (S1, S2, S6, S8, S9, S10) 

Infelizmente essa integração, essa interação não existe muito não. Isso é um "problemaço" do 

Brasil, não há interação. Na verdade é assim, não tem apoio nenhum das Federações, do 

COB ou da CBDA. O Clube é e por isso que tem a grande dificuldade, cada clube tem que 

arcar com as suas despesas, mas não existe nenhum vínculo com o clube, assim como não 

existe nenhum vínculo entre a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos e o clube. 

 

DSC2: IC − “Outros clubes informalmente” (S1, S3, S5, S7, S9, S10) 

Nós temos uma boa relação com a maioria dos outros lugares, a gente faz muitos treinos em 

conjunto, o pessoal vem treinar aqui, a gente vai treinar em outras entidades. Então existe um 

bom relacionamento sim com outras entidades. A gente faz com as categorias mais de base, 

que a gente chama, que são aquelas crianças de 9/10/11/12, até 13 anos. A gente faz uma 

interação bem grande, onde convida, faz amistosos, fazemos competições de nível não 

federado. Normalmente, quando tem os Torneios Regionais, os outros times vêm pra cá, 

porque aqui é um lugar bom pra se nadar. E normalmente quando a gente necessita, a gente 

vai para outros clubes.  

 

DSC4: IC − “Suporte para atletas da seleção” (S4, S6, S9) 

A única coisa que a Confederação faz é a partir do momento que o atleta tá pronto, tá num 

nível internacional, aí ela acaba entrando nas seleções e tendo suas viagens e seus 

campeonatos custeados pela Confederação. Esses atletas também acabam recebendo um 

salário do patrocínio da CBDA, que é os Correios. É assim, primeiro você tem que chegar 

com um atleta com nível de olimpíada, pra depois eles olharem para você. Mas o patrocínio 

dos Correios é um patrocínio que ninguém sabe, não tem critério, a Confederação direciona 

esse patrocínio para os atletas que eles querem. 

 

• Discursos do Sujeito Coletivo – Funcionários 

 

DSC5: IC − “CBDA” (S1, S2) 
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Acima da gente tem a CBDA; nos reportamos somente a eles. A gente não entra em contato 

com o COB, nem o Ministério, só com a CBDA. A gente segue a hierarquia. A gente fala só 

com a CBDA, é a CBDA que fica responsável por falar como Ministério, com o COB. Eles 

têm essa responsabilidade.  

 

DSC6: IC − “Clubes, associações, prefeituras, academias e colégios” (S1, S2) 

Para baixo existem clubes privados, associações, prefeituras. Quem pode é filiado a 

associações e clubes, que são entidades sem fins lucrativos. Eles têm que ser 

obrigatoriamente filiados. A comunicação com os clubes é via email, telefone, ou eles vêm até 

aqui na federação. A Federação trabalha com os clubes filiados, então os principais clubes 

do Estado de São Paulo, e consequentemente do Brasil, estão filiados à Federação, e existe 

uma comunicação bem intensa para o desenvolvimento do esporte. E há os vinculados, que 

são academias e colégios, que são entidades que têm em seus contratos fins lucrativos, 

possuem contrato social. Então quem tem estatuto sem fins lucrativos, obrigatoriamente tem 

que ser filiado, e daí esses filiados têm direito a ter atletas federados. 

  

DSC7: IC - “Ministério para bolsa-atleta” (S2). 

Então nossa interação com o Ministério do Esporte se limita à emissão de atestados aos 

atletas que pediram o bolsa-atleta. 

 

 

4.2 Administração das ações e políticas esportivas 

 

 

4.2.1 Diretrizes e ações 

 

 

Na tabela 3 são apresentados os resultados referentes às diretrizes e ações para o 

desenvolvimento do esporte de alto rendimento. A seguir serão explicitados os Discursos do 

Sujeito Coletivo (DSCs) de técnicos e funcionários para cada Ideia Central (IC). 

TABELA 3. Caracterização das ideias centrais (ICs), número de ICs, percentual em relação ao número total de 
ICs, percentual de ICs em relação ao número de técnicos (11) e funcionários (2) relativas à questão: “Como são 
definidas as diretrizes e ações para o desenvolvimento do esporte de rendimento no país?” 
 
 

Caracterização das ICs Número  Percentual em Percentual de ICs em relação 
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de ICs relação ao número 

total de ICs 

ao número de técnicos (11) e 

funcionários (2) 

TÉCNICOS    

Não existe diretriz nacional 7   36,8% 63,6% 

Cada clube trabalha da sua forma 5  26,3% 45,4% 

Só para atletas da seleção 3 15,7% 27,2% 

CBDA através do Conselho 

Técnico 

3  15,7% 
27,2% 

Bolsa-atleta 1  5,2% 9% 

TOTAL DE ICs 19 100%  

    

FUNCIONÁRIOS    

Conselho Técnico 

Regional/Nacional 

2 100% 100% 

TOTAL DE ICs    

 
 

• Discursos do Sujeito Coletivo – Técnicos 

 

DSC1: IC − “Não existe diretriz nacional” (S1, S2, S4, S6, S8, S9, S11) 

Eu acho que não existe. Eu acho que não tem nenhuma política pública para desenvolver o 

esporte no Brasil. Não existe uma coisa homogênea, ou que segue um padrão determinado 

pela Confederação ou pela Federação. Cada clube tema a sua metodologia própria de 

desenvolvimento. Não vejo nenhum envolvimento do poder público em relação ao meu 

esporte e aos outros também. 

 

DSC2: IC − “Cada clube trabalha da sua forma” (S3, S4, S6, S9, S11) 

No Brasil cada clube trabalha da sua melhor forma, cada entidade trabalha de um jeito e não 

tem um plano de ação unificado. Cada clube tem sua forma de desenvolver os atletas, não 

existe uma coisa homogênea, ou que segue um padrão determinado pela Confederação ou 

pela Federação. Cada clube tem a sua metodologia própria de desenvolvimento e de 

detecção de talentos. Hoje o que faz a natação acontecer no Brasil são os clubes. 

 

DSC3: IC − “Só para atletas da seleção” (S7, S8, S10) 

Olha, eu sei que tem algumas coisas, mas é em relação sempre ao alto rendimento. A 

Confederação, ela tem uma política onde ela auxilia alguns nadadores, ela investe nesses 



49 
 

 

nadadores para participar de campeonatos fora do país, ajuda financeiramente. As diretrizes 

são muito mais para levar alguns atletas, vamos dizer assim, os mais talentosos dentro da 

natação nacional, para alguns eventos mais importantes. A Confederação Brasileira tá com o 

esporte muito concentrado; ela tem os 40 atletas patrocinados pelos Correios que podem 

tudo. Muitas vezes a CBDA expõe o plano, o plano para o próximo ciclo olímpico, a gente vê 

e acha legal, mas quem faz parte disso mesmo são uns cinco ou seis clubes maiores.  

 

DSC4: IC − “CBDA através do Conselho Técnico” (S3, S5, S6) 

Os eventos, eles são montados pelos Conselhos Técnicos da Confederação Brasileira de 

Desportos Aquáticos, pelo Conselho Técnico Estadual de cada Estado. O Conselho Técnico 

Nacional tá tentando fazer um calendário compatível ao calendário americano e europeu. 

Então as diretrizes de treinamento, as diretrizes de desenvolvimento, quem rege hoje são os 

técnicos dos principais clubes que dão as ideias, porque existe uma comissão permanente. 

Então o presidente da Confederação, o supervisor técnico, eles acompanham, eles sempre 

estão nas reuniões para garantir que tudo aconteça, mas eles apresentam, e quem decide são 

os principais técnicos. 

 

DSC5: IC − “Bolsa-atleta” (S1) 

Você tem, por exemplo, o bolsa-atleta, que é um apoio que o Governo dá pra alguns atletas, 

mas são pouquíssimos atletas que têm esse apoio; é um apoio financeiro. Alguns atletas aqui 

já tiveram bolsa-atleta, hoje não têm mais. E você tem alguns critérios pra esse, pra bolsa-

atleta, pra você se inscrever, mas ninguém sabe como é o esquema, os critérios de escolha.  

 

• Discurso do Sujeito Coletivo – Funcionários 

 

DSC6: IC − “Conselho Técnico Regional/Nacional” (S1, S2) 

É o conselho técnico que define o rumo da natação paulista. Monta o calendário, elabora o 

regulamento, estabelece os índices de participação, tudo. A federação não faz nada sem 

consultar o conselho técnico. Então tudo é o conselho técnico que define. Três vezes por ano 

nós nos reunimos com esse Conselho Técnico, que traz aí quais são os anseios dos técnicos 

dentro de todo o Estado de São Paulo. Então, seja para a formação de novos regulamentos, 

de novas diretrizes, de novas orientações, a gente sempre procura estar consultando o 

Conselho técnico, isso é uma prerrogativa da Presidência. 
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4.2.2 Prestação de contas 

 

 

Na tabela 4 são apresentados os resultados referentes à prestação de contas das 

entidades no desenvolvimento do esporte de alto rendimento. A seguir são explicitados os 

Discursos do Sujeito Coletivo (DSCs) de técnicos e funcionários para cada Ideia Central (IC). 

TABELA 4.  Caracterização das ideias centrais (ICs), número de ICs, percentual em relação ao número total de 
ICs, percentual de ICs em relação ao número de técnicos (11) e funcionários (2) relativas à questão: “Para qual 
(is) órgão (s) esta instituição deve prestar contas?” 
 

Caracterização das ICs 

 
  

Número 

de ICs 

 Percentual em 

relação ao número 

total de ICs 

Percentual de ICs em relação ao 

número de técnicos (11) e 

funcionários (2) 

TÉCNICOS    

Para a Prefeitura 5 31,2% 45,4% 

Para o próprio clube  5 31,2% 45,4% 

Não presta contas à CBDA e à 

FAP 

4 25% 
36,3% 

Várias auditorias 1 6,2% 9% 

Para patrocinadores 1 6,2% 9% 

TOTAL DE ICs 16 100%  

    

FUNCIONÁRIOS    

Para os clubes filiados 2 100% 100% 

TOTAL DE ICs 2 100%  

 

• Discursos do Sujeito Coletivo - Técnicos 

 

DSC1: IC − “Para a Prefeitura” (S1, S2, S7, S8, S10) 

A nossa equipe, é uma equipe da Prefeitura, então a gente presta contas à Prefeitura. Existe 

o Departamento de Esportes, então a gente presta contas ao Departamento de Esportes, e 

conseqüentemente à Prefeitura. Só a Prefeitura mesmo, que é um patrocínio. Meu clube 

presta conta pra Prefeitura que subsidia a natação. 

 

DSC2: IC − “Para o próprio clube” (S1, S3, S4, S6, S11) 

A nível competitivo a gente só presta contas mesmo sobre o próprio clube. Porque nosso 

dinheiro, a nossa verba, vem diretamente do clube. O clube é uma entidade particular, e ele 
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tem uma verba destinada aos esportes competitivos, então nós temos que prestar contas ao 

clube. E o clube presta contas para os associados do clube; nossa prestação de contas é 

muito mais com o associado no clube, com os atletas, do que com alguma entidade vinculada. 

  

DSC3: IC − “Não presta contas a CBDA e FAP” (S3, S4, S5, S6) 

Para ninguém. O clube hoje é uma instituição privada, então ela não tem que prestar contas 

pra ninguém. Então isso também é uma coisa extremamente preocupante, porque se existem 

trabalhos que estão sendo mal desenvolvidos, não existe gerência de ninguém. O clube não é 

obrigado a prestar contas, ou a definir o desenvolvimento que ele está fazendo para a 

Federação, pra Confederação. A Federação e a Confederação, elas não sabem 

absolutamente nada o que acontece nos clubes. 

 

DSC4: IC − “Para várias auditorias” (S9) 

Ah, são muitas auditorias, muitas ISOS, porque o clube é muito grande. Só de piscina semi-

olímpica semiaquecida são 43 no Estado. Então é assim, eles prestam contas pro Tribunal de 

Contas da União, a Controladoria-Geral, tudo. Então eles prestam contas a “n” auditorias, 

eu não sei nem te dizer.  

 

DSC5: IC − “Para patrocinadores” (S6) 

Hoje a natação é patrocinada por um patrocinador e pega uma ajuda da Lei de Incentivo ao 

Esporte. Então, realmente, a esses aí eles devem prestar contas, aos patrocinadores, pois eles 

estão colocando um dinheiro no clube para ele conseguir se desenvolver.  

 

• Discursos do Sujeito Coletivo − Funcionários 

 

DSC6: IC − “Para os clubes filiados” (S1, S2) 

Para os clubes filiados, só para os clubes. Tem a ordinária anual, que é para prestar contas 

pros clubes. Na verdade, a Federação presta contas para os filiados; nós trabalhamos para 

os clubes que são filiados à Federação Aquática Paulista. 
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4.3 Sistema de desenvolvimento do talento esportivo 

 

 

Na tabela 5 são apresentados os resultados referentes ao sistema de desenvolvimento do 

talento esportivo. A seguir são explicitados os Discursos do Sujeito Coletivo (DSCs) de 

técnicos e funcionários para cada Ideia Central (IC). 

 
TABELA 5.  Caracterização das ideias centrais (ICs), número de ICs, percentual em relação ao número total de 
ICs, percentual de ICs em relação ao número de técnicos (11) e funcionários (2) relativas à questão: “Existe um 
sistema de desenvolvimento do talento esportivo no país, da iniciação até o alto nível? Em caso positivo, como 
ocorre?” 
 

Caracterização das ICs 

 
  

Número 

de ICs 

 Percentual em 

relação ao número 

total de ICs 

Percentual de ICs em relação 

ao número de técnicos (11) e 

funcionários (2) 

TÉCNICOS    

Não existe 10 41,6% 90,9% 

Existe em cada clube 8 33,3% 72,7% 

De forma esporádica pela CBDA e 

FAP 

5 20,8% 
45,4% 

Seleção natural 1 4,1% 9% 

TOTAL DE ICs 24 100%  

    

FUNCIONÁRIOS    

A federação organiza as 

competições 

2 40% 
100% 

Financia a Seleção Estadual  2 40% 100% 

Cada clube possui o seu 1 20% 50% 

TOTAL DE ICs 5 100%  

 

• Discursos do Sujeito Coletivo − Técnicos 

 

DSC1: IC − “Não existe” (S1, S2, S3, S4, S6, S7, S8, S9, S10, S11) 

Na minha opinião, eu acho que não, não existe no país esse tipo de incentivo. Em relação aos 

órgãos públicos, Governo, Comitê Olímpico, Confederação, Federação, não tem nada. Em 

relação a normas nacionais, não existe, eu nunca vi nada assim. Infelizmente não existe; 

deveria existir, mas na natação não existe. Mesmo com a Olimpíada de 2016, que vai ser 

daqui a 6 anos no Brasil, você não vê nada, pelo menos por enquanto. 
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DSC2: IC − “Existe em cada clube” (S1, S2, S5, S6, S7, S8, S10, S11) 

Em relação ao treinamento de crianças e jovens, cada entidade desenvolve seu programa, 

que já tão pensando lá na frente. Aqui dentro da entidade a gente trabalha em cima de uma 

metodologia: cada modalidade, em relação à faixa etária, em relação à parte fisiológica, em 

relação a várias coisas. A gente trabalha atendendo o associado, apresentando a modalidade 

para ele, e, no decorrer da sua vida esportiva, através das diversas categorias, que ele vem 

participar até se tornar adulto, existe todo um desenvolvimento, um trabalho de periodização 

focada para que ele respeite os ciclos maturacionais e o desenvolvimento. Em termos de 

pensamento de Confederação Brasileira e Federação Paulista, eles esperam que os clubes 

trabalhem para eles fazerem esse descobrimento do talento. 

 

DSC3: IC − “De forma esporádica pela CBDA e FAP” (S3, S5, S6, S7, S11) 

Eu sei que a Confederação promove muitas clínicas de incentivo, muitos movimentos de 

incentivos, mas não é nada que seja oficial, e nada que seja cíclico. A Federação Aquática 

Paulista também faz esse trabalho, em termos de seleções de categorias inferiores, mostrando 

para o atleta a disputa estadual. E no caso da natação competitiva, existem projetos que 

demandam pela Confederação Brasileira de caça de talentos, projetos de desenvolvimento de 

talentos, mas eles são muito esparsos, esporádicos, localizados, e não chegam ao 

desenvolvimento da massificação do esporte. 

 

DSC4: IC − “Seleção natural” (S12) 

O que existe é esse processo de seleção natural diante de todos os praticantes. Aí vão 

aparecendo aqueles que são bons, mais isso não é organizado, não é sistematizado. Na minha 

opinião, não. Os atletas que vão ficando na modalidade, que vão se mantendo na 

modalidade, eles vão sendo encaminhados para a competição em que ele é mais capaz, se ele 

é mais talentoso, ele consegue índice e classificações para competições mais importantes. Se 

ele não é tão talentoso, ainda tem outras competições aonde ele vai poder expressar o seu 

talento.  

• Discursos do Sujeito Coletivo − Funcionários 

 

DSC5: IC − “A Federação organiza as competições” (S1, S2) 

A função da Federação é organizar os eventos. Ela organiza o evento, ela promove os 

campeonatos, ela incentiva a competição com premiação. As competições de natação 

começam a partir dos 11 anos. Tem as competições não oficiais que são para as categorias 
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menores de mirim que são festivais. A Federação faz o Festival Paulistinha, o circuito mirim, 

que são para crianças menores de dez, nove e oito anos. A Federação, como eu comentei, tem 

uma competição chamada Festival Paulista de Natação, que fomenta a natação nas 

categorias de base. Tem uma competição chamada Novos Talentos, que é pra identificação 

dos atletas que estão iniciando.  

 

DSC6: IC − “Financia a Seleção Estadual” (S1, S2) 

Dentro das categorias, ele vai se desenvolvendo até alcançar uma seleção estadual ou uma 

seleção nacional. A Seleção Estadual é custeada pela Federação. Para a seleção tem os 

critérios de avaliação. A Federação ás vezes adota as seletivas, no caso do Junior é o 

campeonato paulista que serve como avaliação. Não é uma seletiva, mas é uma competição 

avaliatória; é a competição base para formarmos a seleção.  

 

DSC7: IC − “Cada clube possui o seu” (S1) 

Não existe, o trabalho é mais nos clubes, nos clubes. Na verdade, a Federação ela vive dos 

clubes, e ela administra o esporte para os clubes, e quem toma essa iniciativa de base são os 

clubes. 

 

 

4.4 Programas competitivos 

 

 

Na tabela 6 são apresentados os resultados referentes aos programas competitivos. A 

seguir são explicitados os Discursos do Sujeito Coletivo (DSCs) de técnicos e funcionários 

para cada Ideia Central (IC). 

TABELA 6.  Caracterização das ideias centrais (ICs), número de ICs, percentual em relação ao número total de 
ICs, percentual de ICs em relação ao número de técnicos (11) e funcionários (2) relativas à questão: “Como é 
organizado o calendário competitivo nacional para o esporte de alto rendimento?” 
 

Caracterização das ICs 

 
  

Número 

de ICs 

 Percentual em 

relação ao número 

total de ICs 

Percentual de ICs em relação ao 

número de técnicos (11) e 

funcionários (2) 

TÉCNICOS    

Definido de maneira hierárquica 8  44,4% 72,7% 

Mal organizado, poderia melhorar 4 22,2% 36,3% 

Locais definidos politicamente 4 22,2% 36,3% 
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Bem organizado 2 11,1% 18,1% 

TOTAL DE ICs 18 100%  

    

FUNCIONÁRIOS    

Definido de maneira hierárquica 2 66,6% 100% 

Conselho Técnico 

Regional/Nacional 

1 33,3% 50% 

TOTAL DE ICs 3 100%  

 

 

• Discursos do Sujeito Coletivo − Técnicos 

 

DSC1: IC − “Definido de maneira hierárquica” (S1, S3, S4, S5, S6, S7, S9, S10)                                                                                          

Ocorre de maneira hierárquica: primeiro vem o calendário da Confederação Brasileira de 

Desportos Aquáticos, que é organizado através da comissão técnica, que são os técnicos 

principais, dos principais clubes, os supervisores e Presidente da Confederação Brasileira. 

Esse calendário tem as competições internacionais e competições nacionais. Depois que sai 

esse calendário, vai-se para uma reunião na Federação, os membros do conselho técnico da 

Federação se encaminham para lá, e aí são definidas as datas de calendário estadual, que 

seriam os campeonatos estaduais. Depois disso, os campeonatos regionais. Esse calendário é 

dividido em dois semestres: o primeiro semestre são as competições de inverno e o segundo 

semestre são as competições de verão. Então no primeiro semestre tem Campeonato Paulista 

e Campeonato Brasileiro de Inverno, e no final do segundo semestre você tem Campeonato 

Paulista e Campeonato Brasileiro de verão. E nesse meio-tempo, você tem os torneios 

regionais.  

 

DSC2: IC − “Mal organizado, poderia melhorar” (S1, S8, S9, S11) 

Então ele varia muito de um ano para o outro, e para mim ele é muito mal organizado. 

Geralmente ele é muito mal organizado, na minha opinião tá tudo errado. Um exemplo foi o 

Campeonato Brasileiro Infantil de inverno, que foi em Foz do Iguaçu, e a competição foi 

cancelada no meio porque estava muito frio e o pessoal estava tendo hipotermia, nadando no 

sacrifício. Aí tiveram que cancelar a competição por uma questão de saúde. Porque ninguém 

conseguia nadar, era risco até de acontecer alguma coisa. Então eu acho que ainda falta um 

pouco mais de organização. 
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DSC3: IC − “Locais definidos politicamente” (S1, S6, S19, S11) 

Devido ao Brasil não ter uma política esportiva, o calendário sempre sofre alterações de 

local, datas; está sujeito a qualquer problema político ou de localização; muitas vezes 

acontece muita política. Os locais dos campeonatos às vezes ele não visa ao atleta, não visa à 

instituição; ele visa simplesmente à política da Confederação, perante algum outro 

patrocinador, e não por ser mais adequado a ter aquela competição ou não. E isso, 

infelizmente, prejudica um pouco. A Confederação não pega e determina a data e o local, ela 

não consulta os técnicos, ela não consulta o conselho técnico, o que quiser, não consulta. Ela 

vai lá e determina que vai ser em tal lugar e acabou. 

 

DSC4: IC − “Bem organizado” (S2, S3) 

Olha, eu vou ser sincero, eu não tenho o que reclamar do calendário da natação. Em relação 

à minha modalidade, eu estou bem satisfeito; em relação à Federação Paulista e à 

Confederação Brasileira, dá para tocar legal, dá para periodizar bacana, até a principal 

competição deles. A gente compete a nível estadual e a nível nacional, e esse calendário 

consegue ser bem organizado, tanto nas competições paulistas quanto nos brasileiros. É mais 

ou menos distanciado um do outro, dá para periodizar legal. A Federação Aquática Paulista, 

ela é muito bem organizada, estruturada, uma qualidade de organização boa. 

 

• Discursos do Sujeito Coletivo − Funcionários 

 

DSC5: IC − “Definido de maneira hierárquica” (S1, S2) 

A gente espera a CBDA divulgar a minuta dela, e nós montamos o nosso calendário em cima 

do calendário deles, para não bater data. Primeiro a CBDA e depois as Federações. Aí a 

CBDA montou o calendário dela, aí as regiões esperam esses dois calendários para montar 

seu calendário.  

 

DSC6: IC − “Conselho Técnico Regional/Nacional” (S2) 

Nós nos reunimos com o Conselho Técnico Estadual, que monta a minuta do Calendário 

estadual, e em cima do Calendário Estadual é que as delegacias regionais, é que as 

delegacias montam o calendário de suas regiões.  
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4.5 Intercâmbio internacional de técnicos e atletas 

 

 

Na tabela 7 são apresentados os resultados referentes ao intercâmbio internacional de 

técnicos e atletas. A seguir são explicitados os Discursos do Sujeito Coletivo (DSCs) de 

técnicos e funcionários para cada Ideia Central (IC). 

 

TABELA 7.  Caracterização das ideias centrais (ICs), número de ICs, percentual em relação ao número total de 
ICs, percentual de ICs em relação ao número de técnicos (11) e funcionários (2) relativas à questão: “Como 
ocorre o intercâmbio internacional de atletas e técnicos para o esporte de alto rendimento?” 
 

Caracterização das ICs 

 
  

Número 

de ICs 

 Percentual em 

relação ao número 

total de ICs 

Percentual de ICs em relação 

ao número de técnicos (11) e 

funcionários (2) 

TÉCNICOS    

CBDA financia técnicos e atletas de 

alto rendimento 

8 36,3% 72,7% 

Atletas pagam de seu bolso 6 27,2% 54,5% 

Técnicos pagam de seu bolso 3 13,6% 27,2% 

Clube financia técnicos e atletas 3 13,6% 27,2% 

Técnicos estrangeiros para palestra 2 9,09% 18,1% 

TOTAL DE ICs 22 100%  

    

FUNCIONÁRIOS    

Clubes são responsáveis 2 66,6% 100% 

CBDA financia atletas de alto 

rendimento 

1 33,3% 50% 

TOTAL DE ICs 3 100%  

 

• Discursos do Sujeito Coletivo − Técnicos   

 

DSC1: IC − “CBDA financia técnicos e atletas de alto rendimento” (S3, S5, S6, S7, S8, 

S9, S10, S11) 

Quando isso acontece a nível nacional, é feito pelas Confederações, que chamam, escalam 

através de melhores índices técnicos, nas principais competições determinadas pela 

Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos. Esses atletas são selecionados pela 

Confederação, mas, eles têm que entrar em determinado nível técnico para estar 

participando dessas competições. A Confederação, ela faz, mas primeiro o atleta precisa ser 
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medalha de bronze no Mundial, ou ser campeão da Copa do Mundo, ou aparecer com 

resultados espetaculares, para a Confederação pagar, para a Confederação mostrar algum 

tipo de iniciativa. Acontece para técnicos também: um técnico daqui que ficou dois meses, 

tudo pago pela CBDA, para poder realmente ficar lá estudando, vários centros americanos, 

uma semana em cada lugar, para fazer uma clínica de 1 a 2 meses nos EUA, acompanhando 

um grupo de elite lá. 

 

DSC2: IC − “Atletas pagam de seu bolso” (S1, S4, S7, S8, S9, S11) 

Nós conseguimos levar 30 atletas para os EUA, agora em julho, e levamos todos os técnicos 

também pra participar de clínica lá, pra estar aprendendo, e os atletas treinando lá. Mas é 

tudo por conta dos atletas, não é porque alguém ou o clube ajudou; são os atletas que 

bancam isso daí. Então, se o atleta quiser, eu nem vou falar o clube, se o atleta quiser buscar 

um aprimoramento internacional, ou alguma coisa diferente, geralmente ele tem que arcar 

com essas despesas. Então é um investimento que os pais fazem nas crianças, pra que façam 

cursos, pra que se conheçam algumas coisas que existem lá fora, pra poder treinar, 

principalmente nos EUA. 

 

DSC3: IC − “Técnicos pagam de seu bolso” (S1, S10, S11) 

Quando eu saí para fazer a clínica, foi por minha iniciativa e todos os custos foram pagos 

por mim mesmo. Fora esses atletas subsidiados pela CBDA, se um atleta ou um técnico 

quiser participar desse intercâmbio, é por custo de cada um, pelo bolso de cada um. Ele pode 

tentar treinar nos Estados Unidos, o técnico viajar pros Estados Unidos para fazer um curso, 

mas tudo isso é custeado pelo treinador ou pelo atleta, não existe esse apoio financeiro. 

 

DSC4: IC − “Clube financia técnicos e atletas” (S3, S6, S9) 

E pra intercâmbio que a gente também promove isso, pra Argentina, Uruguai e países da 

America do Sul, isso é nossa entidade que financia. A gente pretende em janeiro fazer uma 

clínica, levar os atletas para nadar nos EUA, para competir lá, mas tudo, tudo bancado pela 

entidade. Quem tem que investir no atleta, pra o atleta dar retorno, é o clube. Por exemplo, 

teve uma Copa do Mundo na Alemanha, o clube mandou 15 atletas por conta do clube, 

porque o interesse do clube era que desenvolvesse esses atletas, então o clube que subsidiou 

isso.    

 

DSC5: IC − “Técnicos estrangeiros para palestra” (S1, S6) 
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Em relação a técnicos estrangeiros que vêm para o Brasil, tem um encontro de técnicos, que 

já veio um biomecânico dos EUA dar uma palestra. O clube já realizou a vinda de técnicos 

estrangeiros para vir proferir cursos. Às vezes a própria Confederação fornece isso; por 

exemplo, a Confederação entrou em acordo com o clube e com os técnicos pra pedir para um 

técnico estrangeiro dar uma palestra para todos os técnicos do Brasil, aqui dentro do clube, 

aproveitando que o técnico tava aqui, numa competição aqui. 

 

• Discursos do Sujeito Coletivo – Funcionários  

 

DSC6: IC − “Clubes são responsáveis” (S1, S2) 

Não, não existe. Da Federação, não. Ocorre por intermédio da iniciativa dos próprios clubes 

filiados. É o clube responsável, isso acontece muito nas férias, janeiro e fevereiro e junho e 

julho. 

 

DSC7: IC − “CBDA financia atletas de alto rendimento” (S2) 

Então não existe dentro da Federação um programa para desenvolvimento de atletas no 

âmbito internacional, isso é papel da Confederação mesmo. 

 

 

4.6 Destinação de recursos para infraestrutura 

 

 

Na tabela 8 são apresentados os resultados referentes à destinação de recursos 

financeiros para o esporte de alto rendimento. A seguir são explicitados os Discursos do 

Sujeito Coletivo (DSCs) de técnicos e funcionários para cada Ideia Central (IC). 

TABELA 8.  Caracterização das ideias centrais (ICs), número de ICs, percentual em relação ao número total de 
ICs, percentual de ICs em relação ao número de técnicos (11) e funcionários (2) relativas à questão: “Qual é a 
política da entidade para a destinação de recursos financeiros para o esporte de alto rendimento (instalações 
esportivas, recursos humanos, materiais e equipamentos esportivos, salário/ajuda de custo atletas, incentivo a 
técnicos)?” 
 

Caracterização das ICs 

 
  

Número 

de ICs 

 Percentual em 

relação ao número 

total de ICs 

Percentual de ICs em relação 

ao número de técnicos (11) e 

funcionários (2) 

TÉCNICOS    

Competições 7 31,8% 63,6% 
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Instalações e materiais esportivos 7 31,8% 63,6% 

Salário de técnicos e atletas 4 18,1% 36,3% 

Não existe planejamento 2  9% 18,1% 

Estrutura multidisciplinar 2  9% 18,1% 

TOTAL DE ICs 22 100%  

    

FUNCIONÁRIOS    

Campeonatos Estaduais e Seleções 1 33,3% 50% 

Qualificação de profissionais de 

maneira esporádica 

1 50% 
50% 

Desenvolvimento tecnológico 1 33,3% 50% 

TOTAL DE ICs 3 100%  

 

• Discursos do Sujeito Coletivo – Técnicos 

 

DSC1: IC − “Competições” (S1, S4, S5, S7, S9, S10, S11) 

Existe um planejamento para poder participar das competições. A gente sempre faz um 

planejamento anual das competições que a gente vai participar. Então a gente tem um 

critério interno, o atleta tem que ter um índice; além do índice da CBDA e do índice da 

Federação, ele tem que ter o índice interno do clube, que aí ele estando dentro desse critério, 

ele vai pra competição e não tem custo nenhum. Para o atleta que atingir um índice A, o 

clube custeia toda a viagem dele; o atleta que atingir o índice B, ele tem um percentual de 

ajuda; o atleta que atingir o índice C, que seria o índice da Federação ou da Confederação, 

que são índices mais fracos, ele acaba tendo que arcar com as suas despesas. 

 

DSC2: IC − “Instalações e materiais esportivos” (S1, S2, S3, S7, S9, S10, S11) 

Existe um planejamento que começa desde a estrutura do clube, piscina, aquecimento de 

piscina, material, parte de preparação física, sala de musculação, materiais pros atletas, por 

exemplo, para eles utilizarem no dia a dia. Nos últimos quatro, cinco anos, a gente investiu 

muito dinheiro na reforma completa do parque aquático. Então, a gente tem a parte física, 

principalmente a piscina, que é a principal coisa. A gente tem duas piscinas, é bem provido; 

quanto a isso aí, a gente não tem problemas.  

 

DSC3: IC − “Salário de técnicos e atletas” (S1, S6, S9, S10) 

Eu acho que essa destinação de recurso existe para dar ajuda de recursos financeiros para 

os atletas e técnicos. Existe a questão de contratação de atletas, porque muitos atletas aqui 
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têm uma ajuda, um salário, e até pra isso a gente faz um planejamento, para o ano que vem, 

150 atletas, quer dizer, a gente pode aumentar a equipe, pode ir pros campeonatos tranquilo. 

E em relação aos técnicos, nós temos um quadro de técnicos que é remunerado, ou seja, que 

tem todos seus custeamentos e despesas, quando vai para competições junto com os atletas, 

pagos. 

 

DSC4: IC − “Não existe planejamento” (S5, S8) 

Olha, ainda a gente está no amadorismo. A gente tem um planejamento, mas não é uma coisa 

assim tão minuciosa. É tudo meio em cima. Em termos de materiais, por exemplo, eu preciso 

de um trabalho pra dentro da água, tipo extensor, eu peço e ele coloca pra mim. Mas já 

esteve pior, dois anos atrás. Então, faltou de tudo. Faltou de tudo o possível e imaginável que 

você possa ter ideia. A gente passou por um boicote político mesmo, foi real, foi constatado 

pelo presidente do clube agora. Faltou tudo o que você possa imaginar: dinheiro para 

competições, raia, bandeirinha, piscina gelada, não tem musculação. 

 

DSC5: IC − “Estrutura multidisciplinar” (S2, S6) 

A gente tem também um esquema bem legal com o pessoal da UNIFESP, um convênio com a 

parte fisiológica, nutricional da UNIFESP, e o Centro de Excelência Médico Esportiva, que 

tem, se eu não me engano, 15 especialidades médicas voltadas só para os atletas; são 

médicos especializados no esporte. O atleta do profissional tem todo o tipo de suporte, tem 

alimentação, dentro do clube, ele tem fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista, tem 

competições pagas, todo o transporte pago, toda a alimentação durante a viagem paga. Tem 

a fisioterapia, então o atleta se machuca aqui e a gente já manda pra lá. Então hoje a gente 

tem um acompanhamento multidisciplinar bem legal, é bem completo. 

 

• Discursos do Sujeito Coletivo − Funcionários 

 

DSC6: IC − “Campeonatos Estaduais e Seleções” (S1) 

Então isso é divulgado no início do ano e cada departamento faz seu orçamento anual e envia 

para ser apresentado na assembleia geral. No caso da natação a prioridade são os 

campeonatos estaduais e as seleções.  

 

DSC7: IC − “Qualificação de profissionais de maneira esporádica” (S2) 



62 
 

 

A Federação reinveste os recursos que consegue angariar dentro dos eventos e das 

mensalidades dos clubes filiados em prol dos próprios clube, seja dentro dos eventos, seja na 

qualificação dos profissionais. No entanto, atualmente não existe nenhum programa de 

capacitação técnica da Federação. 

 

DSC8: IC − “Desenvolvimento tecnológico” (S2) 

No desenvolvimento tecnológico para realização dos eventos. Hoje, então, a Federação 

Aquática Paulista, ela tem os equipamentos para realização de seus campeonatos, atendendo 

as principais determinações da Federação Internacional de Natação.  

 

   

4.7 Suporte e desenvolvimento de técnicos  

 

 Na tabela 9 são apresentados os resultados referentes ao suporte e desenvolvimento de 

técnicos à capacitação de recursos humanos para o esporte de alto rendimento A seguir são 

explicitados os Discursos do Sujeito Coletivo (DSCs) de técnicos e funcionários para cada 

Ideia Central (IC). 

 

TABELA 9.  Caracterização das ideias centrais (ICs), número de ICs, percentual em relação ao número total de 
ICs, percentual de ICs em relação ao número de técnicos (11) e funcionários (2) relativas à questão: “Qual é a 
política da entidade para a capacitação de recursos humanos para o esporte de alto rendimento?” 
 

Caracterização das ICs 

 
  

Número 

de ICs 

 Percentual em 

relação ao número 

total de ICs 

Percentual de ICs em relação 

ao número de técnicos (11) e 

funcionários (2) 

TÉCNICOS    

Clube paga cursos e viagens a 

técnicos 

7 33,3% 63,6% 

Salário de atletas de acordo com 

desempenho 

5 23,8% 45,4% 

Técnico responsável por capacitação 3 14,2% 27,2% 

Não existe auxílio para atletas 3 14,2% 27,2% 

Clube traz palestrantes 2 9,5% 18,1% 

Bolsa auxílio para todos os atletas 1 4,7% 9% 

TOTAL DE ICs 21 100%  

    

FUNCIONÁRIOS    
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Não existe, clube que é responsável 2 66,6% 100% 

Seleção Paulista 1  33,3% 50% 

TOTAL DE ICs 3 100%  

 

• Discursos do Sujeito Coletivo – Técnicos 

 

DSC1: IC − “Clube paga cursos e viagens a técnicos” (S1, S2, S3, S4, S6, S9, S10) 

Em relação à capacitação, a cursos para os técnicos, para nós da comissão técnica, a gente 

tem intenção de fazer, a diretoria dá o valor para fazer cursos. Desde que a gente solicite 

com uma certa antecedência, nós somos prontamente atendidos, e eles pagam cursos, pagam 

tudo direitinho para a gente estar se aprimorando aí nessa parte técnica e de conhecimento. 

Para os técnicos, cursos que a gente faz, por exemplo, quando a gente foi agora para os 

EUA, o clube ajudou, então isso tudo facilita. Para o ano que vem já está no orçamento essa 

clínica nos EUA, tanto para os atletas quanto para os técnicos. E em relação a campeonatos 

fora, a entidade paga as viagens para competição.  

 

DSC2: IC − “Salário de atletas de acordo com desempenho” (S1, S3, S5, S6, S9) 

Existe uma remuneração para os atletas, existe um critério criado pela gente, pelos técnicos, 

que remunera os atletas a partir dos 15 anos que obtiverem resultados expressivos. Então são 

ajudas de custo que variam desde 500 reais, até, hoje, 1.200 reais. É tudo por critério, 

inclusive pras competições que vai; então, de acordo com os resultados que o atleta vai 

tendo, ele vai tendo mais benefícios. Então, bolsa no colégio, alimentação, moradia, porque 

tem alguns atletas que são de fora, salário, ajuda de custo que eles têm, e assim vai.  

 

DSC3: IC − “Técnico responsável por capacitação” (S5, S7, S8) 

Em relação aos técnicos existe uma preocupação com a formação. A gente tá sempre 

correndo atrás. Isso é uma coisa que não pode parar, direto a gente tá atrás, mas não existe 

uma ajuda para cursos e viagens, é bem difícil. A gente tá tentando fazer aquilo que te falei; 

normalmente o que o técnico vai fazer fora, é ele que de repente tem que tirar do bolso. Por 

exemplo, pra fazer um curso de férias sobre natação, tem que tirar o dinheiro do bolso, por 

enquanto.  

 

DSC4: IC − “Não existe auxílio para atletas” (S2, S3, S4) 
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Na verdade é assim, hoje a gente não tem uma política de remuneração do atleta, porque a 

categoria, a gente acredita que ainda não seja o momento de estar entrando nesse processo 

de remuneração. Até porque o pessoal mais velho aqui tem 16/17 anos. Os atletas não têm 

nenhum tipo de remuneração, o que eles recebem é um auxílio-transporte, então a gente faz 

uma cotação de quanto eles gastam de casa pro treino e do treino pra casa. 

 

DSC5: IC − “Clube traz palestrantes” (S10, S11) 

Com relação a cursos, na verdade, a gente acaba tendo alguns cursos aqui dentro da 

entidade, quando se traz alguns profissionais pra dar esses cursos. A entidade se preocupa 

em formar os profissionais. Então existe o investimento de alguns profissionais que são 

trazidos para o clube para dar palestras. 

 

DSC6: IC − “Bolsa-auxílio para todos os atletas” (S8) 

Com o crescimento da entidade, a gente conseguiu estabelecer um vínculo com a Prefeitura. 

Então eles ganham bolsas, que é uma bolsa-auxílio, que também não é o ideal. 

 

• Discursos do Sujeito Coletivo – Funcionários  

 

DSC7: IC − “Não existe, o clube é o responsável” (S1, S2) 

Não, hoje não existe uma política nesse sentido. Na verdade é o que eu disse anteriormente, 

fica a cargo do clube, é mais ligado ao clube mesmo. 

 

DSC8: IC − “Seleção Paulista” (S1) 

O que a Federação investe é na seleção, seleção paulista. O investimento dela para o clube, 

além de organizar os campeonatos, é formação das seleções. A Federação, ela arca com 

todas as despesas do atleta e do técnico; eles não desembolsam nada: despesa de uniforme, 

transporte, alimentação, hospedagem. 

 

4.8 Suporte para o atleta durante e após o término da carreira esportiva 

 

 

Na tabela 10 são apresentados os resultados referentes ao suporte para o atleta após a 

carreira esportiva. A seguir são explicitados os Discursos do Sujeito Coletivo (DSCs) de 

técnicos e funcionários para cada Ideia Central (IC). 
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TABELA 10.  Caracterização das ideias centrais (ICs), número de ICs, percentual em relação ao número total de 
ICs, percentual de ICs em relação ao número de técnicos (11) e funcionários (2) relativas à questão: “Existe 
política da entidade voltada ao atleta de alto rendimento ao final da carreira esportiva? Qual?” 
 

Caracterização das ICs 

 
  

Número 

de ICs 

 Percentual em 

relação ao número 

total de ICs 

Percentual de ICs em relação ao 

número de técnicos (11) e 

funcionários (2) 

TÉCNICOS    

Não existe 10 58,8% 90,9% 

Bolsa em Faculdades 2 11,7% 18,1% 

Existe, de maneira informal 2  11,7% 18,1% 

Alguns se tornam funcionários 1 5,8% 9% 

Participação em equipe máster 1  5,8% 9% 

Ganham título de sócio do clube 1 5,8% 9% 

TOTAL DE ICs 17 100%  

    

FUNCIONÁRIOS    

Não existe 1 50% 50% 

Competição máster 1 50% 50% 

TOTAL DE ICs 2 100%  

 

• Discursos do Sujeito Coletivo – Técnicos 

 

DSC1: IC − “Não existe” (S1, S2, S3, S4, S5, S7, S8, S9, S10, S11) 

Não, não conheço nenhum clube que tenha esse tipo de apoio, nenhum, nenhum. Algum apoio 

certo assim, eu não conheço de nenhum clube. Olha, não existe uma política que se 

comprometa em “você, atleta, agora você vai começar a trabalhar com a gente, ou vamos te 

ajudar fazendo alguma coisa”, não existe isso. Em relação a qualquer auxílio, não acontece 

nesse clube, não, e não conheço nem um outro clube que tenha no país. 

 

DSC2: IC − “Bolsa em Faculdades” (S1, S10) 

O clube dá apoio em faculdades. Essa parceria parte do clube e das universidades. Tem o 

contato do clube com a universidade; a própria universidade procura, porque tem um 

interesse de estar patrocinando esses atletas. E aí varia, de acordo com os resultados, varia a 

porcentagem de bolsa: quanto melhor forem os resultados, mais a porcentagem da bolsa é 

maior. Tem uma universidade que a Prefeitura é coligada, então existe esse apoio.  
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DSC3: IC − “Existe, de maneira informal” (S3, S8) 

Todos aqueles atletas que dependeram do clube, que defenderam o clube, e que dependem de 

alguma ajuda, o clube sempre oferece. Ou trabalhar aqui, ou abrir as portas para outras 

coisas. Sempre a gente oferece alguma ajuda, mas não é nada oficial que esteja vinculado ao 

clube através de um contrato; nada, nada oficial. A minha postura é de fazer o 

destreinamento mesmo, destreinamento fisiológico para que eles continuem nadando, já ir 

perdendo esse lado competitivo, para que continuem na modalidade.  

 

DSC4: IC − “Alguns se tornam funcionários” (S5) 

Aqui a gente pode ter vários exemplos, que dentro do nosso time de técnicos, a gente tem uma 

técnica que encerrou a carreira aqui, acabou o curso de Educação Física, e hoje é uma 

profissional, técnica principal do infantil. A gente tem outro funcionário que fez curso aqui, 

encerrou a carreira, e hoje é auxiliar técnico nas categorias de base. Então são dois 

profissionais que, de repente, treinaram aqui, estudaram aqui, e hoje são profissionais quase 

titulares de sua categoria. 

 

DSC5: IC − “Participação em equipe máster” (S8) 

Então, eu oriento que eles não podem parar de uma vez, mas numa área de saúde mesmo. 

Mas não há nenhuma política, nada de incentivo. Aqui a gente tem a natação máster pra dar 

sequência, mas nunca houve uma política para isso. 

 

DSC6: IC − “Ganham título de sócio do clube” (S6) 

Então, qualquer atleta que defenda o clube por mais de sete anos; campeão brasileiro você 

ganha um título do clube; se você é campeão brasileiro, você paga mensalidade; se você for 

campeão mundial ou pan-americano, você ganha o título sem a mensalidade. Mas existe 

sempre o período mínimo de sete anos, e antes disso não tem nada.  

 

• Discursos do Sujeito Coletivo – Funcionários 

 

DSC7: IC − “Não existe” (S2) 

Não, atualmente não.  

 

DSC8: IC − “Competição máster” (S1) 
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Tem as competições másteres. Eu acho que é só nisso mesmo. Na verdade pro máster não se 

obriga o clube a ser filiado, porque o atleta não é federado, ele não precisa ter registro, 

como já encerrou sua atividade, profissional entre aspas. Então o atleta máster, ele nada 

porque ele gosta de nadar; ele quer ter prazer, ele nem quer competir, ele quer nadar, ele 

quer ter prazer de participar de um evento. A Federação, ela tem um departamento de 

máster, de natação máster.  

 

 

 FASE B - Qualidade dos programas de detecção, seleção e promoção dos talentos 

esportivos na modalidade natação. 

 

Os resultados referentes à qualidade dos programas de detecção, seleção e promoção 

dos talentos esportivos na modalidade natação serão apresentados separadamente para seleção 

e detecção (4.9) e promoção (4.10). Para cada item serão explicitados os resultados referentes 

a Aspectos gerais, Estrutura, Processo e Resultados. 

 

4.9 Qualidade dos programas de detecção e seleção dos talentos esportivos 

(DSTE) na modalidade natação 

 

4.9.1 Aspectos gerais da detecção e seleção de talentos esportivos (DSTE) na 
modalidade natação 
 
 
TABELA 11. Frequências absoluta e relativa dos critérios de qualidade referentes aos aspectos gerais da DSTE 
na natação no Estado de São Paulo, segundo os técnicos pesquisados.  
 
Na minha modalidade 
esportiva... 

Não 
acontece 

 

Quase  
nunca 

acontece 

Em 
parte 

Acontece 
quase 

sempre 

Acontece 
sempre 

Total 

...são empreendidos muitos 
esforços, todos incluídos na 
decisão final 

 
(2) 22,2% 

 
(3) 33,3% 

 
(2) 22,2% 

 
(2) 22,2% 

 
(0) 0% 

 
(9) 

100,0% 

...dificuldades e problemas 
podem ser eliminados ou 
diminuídos 

 
(0) 0% 

 
(2) 22,2% 

 
(3) 33,3% 

 
(2) 22,2% 

 
(2) 22,2% 

 
(9) 

100,0% 
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...deficiências podem ser 
descobertas facilmente 

 
(0) 0% 

 
(1) 10,0% 

 
(2) 20,0% 

 
(3) 30,0% 

 
(4) 40,0% 

 
(10) 

100,0% 

...é possível uma mudança 
do sistema facilmente 

 
(0) 0% 

 
(2) 20,0% 

 
(7) 70,0% 

 
(1) 10,0% 

 
(0) 0% 

 
(10) 

100,0% 

...muito é feito, para 
melhorar a comunicação 
entre os envolvidos  

 
(0) 0% 

 
(4) 44,4% 

 
(2) 22,2% 

 
(2) 22,2% 

 
(1) 11,1% 

 
(9) 

100,0% 

...é dado  muito valor à 
confiança/segurança 

 
(2) 20,0% 

 
(2) 20,0% 

 
(3) 30,0% 

 
(1) 10,0% 

 
(2) 20,0% 

 
(10) 

100,0% 

...é dado muito valor às 
medidas de qualificação 

 
(3) 30,0% 

 
(2) 20,0% 

 
(2) 20,0% 

 
(1) 10,0% 

 
(2) 20,0% 

 
(10) 

100,0% 

...o trabalho conjunto entre 
todos os envolvidos é 
incentivado 

 
(4) 40,0% 

 
(4) 40,0% 

 
(0) 0% 

 
(0) 0% 

 
(2) 20,0% 

 
(10) 

100,0% 

...procura-se melhorar a 
DSTE continuamente 

 
(3) 30,0% 

 
(4) 40,0% 

 
(1) 10,0% 

 
(2) 20,0% 

 
(0) 0% 

 
(10) 

100,0% 

...conseguir confiança é de 
fundamental importância 

 
(2) 20,0% 

 
(2) 20,0% 

 
(2) 20,0% 

 
(2) 20,0% 

 
(2) 20,0% 

 
(10) 

100,0% 

...existe muita flexibilidade 
para poder reagir a 
acontecimentos 

 
(2) 22,2% 

 
(2) 22,2% 

 
(4) 44,4% 

 
(1) 11,1% 

 
(0) 0% 

 
(9) 

100,0% 

...para mim as decorrências 
são boas  

 
(4) 44,4% 

 
(2) 22,2% 

 
(1) 11,1% 

 
(1) 11,1% 

 
(1) 11,1% 

 
(9) 

100,0% 

 
Total 

(22) 
19,1% 

(30) 
20,0% 

(29)  
25,2 % 

(18) 
15,6% 

(16) 
13,9% 

(115)  
100,0% 

 

 

4.9.2 Qualidade da estrutura da detecção e seleção de talentos esportivos (DSTE) 
na modalidade natação 

 
 

4.9.2.1 Objetivos da detecção e seleção de talentos esportivos (DSTE) na 
modalidade natação 
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TABELA 12.  Frequências absoluta e relativa dos critérios de qualidade referentes aos objetivos da DSTE na 
natação no Estado de São Paulo, segundo os técnicos pesquisados.  
 
Na minha modalidade 
esportiva... 

Não 
acontece 

 

Quase  
nunca 

acontece 

Em 
parte 

Acontece 
quase 

sempre 

Acontece 
sempre 

Total 

...os objetivos são 
definidos/formalizados de 
forma escrita 

 
(5) 45,5% 

 
(2) 18,2% 

 
(1) 9,1% 

 
(2) 18,2% 

 
(1) 9,1% 

 
(11) 

100,0% 

...existem objetivos 
concretos 

 
(2) 20,0% 

 
(1) 10,0% 

 
(3) 30,0% 

 
(3) 30,0% 

 
(1) 10,0% 

 
(10) 

100,0% 

...os objetivos são 
conhecidos por todos 

 
(4) 40,0% 

 
(2) 20,0% 

 
(1) 10,0% 

 
(1) 10,0% 

 
(2) 20,0% 

 
(10) 

100,0% 

...os objetivos são definidos 
a longo prazo 

 
(3) 27,3% 

 
(0) 0% 

 
(4) 36,4% 

 
(1) 9,1% 

 
(3) 27,3% 

 
(11) 

100,0% 

...as crianças devem 
preencher os requisitos 
corporais característicos da 
modalidade 

 
(2) 18,2% 

 
(1) 9,1% 

 
(6) 54,5% 

 
(2) 18,2% 

 
(0) 0% 

 
(11) 

100,0% 

...devem ser consideradas as 
crianças, que além dos 
requisitos corporais, também 
preencham as características 
psicológicas da modalidade 

 
(3) 27,3% 

 
(0) 0% 

 
(5) 45,5% 

 
(1) 9,1% 

 
(2) 18,2% 

 
(11) 

100,0% 

...devem ser aceitos somente 
os melhores talentos 

 
(3) 7,3% 

 
(2) 18,2% 

 
(3) 27,3% 

 
(2) 18,2% 

 
(1) 9,1% 

 
(11) 

100,0% 

 
Total 

(22) 
29,3% 

(8)  
10,6% 

(23) 
30,6% 

(12) 
16,0% 

(10) 
13,3% 

(75)  
100,0% 

 

 

4.9.2.2 Recursos da detecção e seleção de talentos esportivos (DSTE) na 
modalidade natação 
 

 

TABELA 13.  Frequências absoluta e relativa dos critérios de qualidade referentes aos recursos da DSTE na 
natação no Estado de São Paulo, segundo os técnicos pesquisados.  
 
Na minha modalidade 
esportiva... 

Não 
acontece 

 

Quase  
nunca 

acontece 

Em 
parte 

Acontece 
quase 

sempre 

Acontece 
sempre 

Total 
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...os professores para a 
DSTE são suficientemente 
qualificados 

 
(4) 40,0% 

 
(2) 20,0% 

 
(2)20,0% 

 
(1) 10,0% 

 
(1) 10,0% 

 
(10) 100,0% 

...existem testes 
classificatórios na pré-
escola 

 
(9) 81,8% 

 
(0) 0% 

 
(0) 0% 

 
(2) 18,2% 

 
(0) 0% 

 
(11) 100,0% 

...os meios financeiros são 
bem distribuídos e 
utilizados 

 
(6) 54,5% 

 
(2) 18,2% 

 
(2) 18,2% 

 
(1) 9,1% 

 
(0) 0% 

 
(11) 100,0% 

...existem treinadores 
suficientes para a DSTE  

 
(5) 50,0% 

 
(3) 30,0% 

 
(1)10,0% 

 
(0) 0% 

 
(1) 10,0% 

 
(10) 100,0% 

...existem organizações 
centrais para a DSTE (por 
ex.: regionais, estaduais ou 
nacionais) 

 
(5) 50,0% 

 
(1) 10,0% 

 
(2) 20,0% 

 
(1) 10,0% 

 
(1) 10,0% 

 
(10) 100,0% 

...os treinadores para a 
DSTE são suficientemente 
qualificados 

 
(2) 20,0% 

 
(5) 50,0% 

 
(1)10,0% 

 
(1) 10,0% 

 
(1) 10,0% 

 
(10) 100,0% 

...existem testes 
classificatórios nas escolas 

 
(7) 70,0% 

 
(2) 20,0% 

 
(0) 0% 

 
(1) 10,0% 

 
(0) 0% 

 
(10) 100,0% 

...os recursos materiais 
disponíveis são suficientes 

 
(5) 45,5% 

 
(3) 27,3% 

 
(2)18,2% 

 
(1) 9,1% 

 
(0) 0% 

 
(11) 100,0% 

...nós podemos contar com 
os recursos disponíveis 
por longo prazo 

 
(5) 45,5% 

 
(1) 9,1% 

 
(3)27,3% 

 
(1) 9,1% 

 
(1) 9,1% 

 
(11) 100,0% 

...os professores 
desempenham um papel 
especial na DSTE 

 
(2) 18,2% 

 
(2) 18,2% 

 
(3) 27,3% 

 
(2) 18,2% 

 
(2) 18,2% 

 
(11) 100,0% 

...a situação financeira no 
último ano melhorou 

 
(3) 33,3% 

 
(0) 0% 

 
(5) 55,6% 

 
(0) 0% 

 
(1) 11,1% 

 
(9) 100,0% 

...existem testes 
classificatórios (p. ex.: 
testes de salto, 
constituição corporal) 

 
(3) 27,3% 

 
(0) 0% 

 
(3) 7,3% 

 
(3) 27,3% 

 
(2) 18,2% 

 
(11)100,0% 

 
 

Total 

 
(56) 

44,8% 

 
(21) 

16,8% 

 
(24) 

19,2% 

 
(14) 

11,2% 

 
(10)  

8,0% 

 
(125)  

100,0% 

 

 

 4.9.2.3 Procedimentos e Regulamentação da detecção e seleção de talentos 

esportivos (DSTE) na modalidade natação 
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TABELA 14.  Frequências absoluta e relativa dos critérios de qualidade referentes aos procedimentos e 
regulamentação da DSTE na natação no Estado de São Paulo, segundo os técnicos pesquisados.  
 
Na minha modalidade 
esportiva... 

Não 
acontece 

 

Quase  
nunca 

acontece 

Em 
parte 

Acontece 
quase 

sempre 

Acontece 
sempre 

Total 

...é muito regulado 
centralmente (p.ex.: por 
confederação) 

 
(7) 63,6% 

 
(0) 0% 

 
(2) 18,2% 

 
(1) 9,1% 

 
(1) 9,1% 

 
(11) 

100,0% 

...as confederações fazem 
muitos regulamentos 

 
(7) 63,6% 

 
(0) 0% 

 
(1) 9,1% 

 
(0) 0% 

 
(3) 27,3% 

 
(11) 

100,0% 

...o Estado tem um papel 
forte 
 

 
(7) 63,6% 

 
(1) 9,1% 

 
(1) 9,1% 

 
(1) 9,1% 

 
(1) 9,1% 

 
(11) 

100,0% 

...as leis e regulamentos 
(p.ex.: de confederação ou 
do Estado) têm um grande 
papel 

 
(7)63,6% 

 
(1) 9,1% 

 
(0) 0% 

 
(0) 0% 

 
(3) 27,3% 

 
(11) 

100,0% 

...os procedimentos de 
DSTE são 
fornecidos/disponíveis 

 
(5) 50,0% 

 
(3) 30,0% 

 
(1) 10,0% 

 
(0) 0% 

 
(1) 10,0% 

 
(10) 

100,0% 

...muitos procedimentos 
éticos são considerados 
(p.ex.: direito de a criança 
realizar ou não os testes) 

 
(5) 55,6% 

 
(1) 11,1% 

 
(1) 11,1% 

 
(1) 11,1% 

 
(1) 11,1% 

 
(9) 

100,0% 

 
Total 

 
(38) 

60,3% 

 
(6)  

9,5% 

 
(6)  

9,5% 

 
(3)  

4,7% 

 
(10) 

15,8% 

 
(63)  

100,0% 

 

  

4.9.2.4 Possibilidades de apoio da detecção e seleção de talentos esportivos 

(DSTE) na modalidade natação 

 
 
 
TABELA 15.  Frequências absoluta e relativa dos critérios de qualidade referentes às possibilidades de apoio da 
DSTE na natação no Estado de São Paulo, segundo os técnicos pesquisados.  
 
Na minha modalidade 
esportiva... 

Não 
acontece 

 

Quase  
nunca 

acontece 

Em 
parte 

Acontece 
quase 

sempre 

Acontece 
sempre 

Total 

...tem o apoio da mídia  
(7) 63,6% 

 
(1) 9,1% 

 
(2) 18,2% 

 
(1) 9,1% 

 
(0) 0% 

 
(11) 

100,0% 

...tem o apoio da população  
(4) 36,4% 

 
(2) 18,2% 

 
(2) 18,2% 

 
(2) 18,2% 

 
(1) 9,1% 

 
(11) 

100,0% 
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...tem o apoio das escolas  
(5) 45,5% 

 
(4) 36,4% 

 
(2) 18,2% 

 
(0) 0% 

 
(0) 0% 

 
(11) 

100,0% 

...tem o apoio dos pais  
(3) 27,3% 

 
(1) 9,1% 

 
(2) 18,2% 

 
(2) 18,2% 

 
(3) 27,3% 

 
(11) 

100,0% 

...tem o trabalho conjunto 
dos funcionários de esporte e 
os da política 

 
(5) 45,5% 

 
(2) 18,2% 

 
(3) 27,3% 

 
(0) 0% 

 
(1) 9,1% 

 
(11) 

100,0% 

...tem o número de talentos 
que vêm de outras 
modalidades 

 
(2) 20,0% 

 
(5) 50,0% 

 
(3) 30,0% 

 
(0) 0% 

 
(0) 0% 

 
(10) 

100,0% 

...tem o apoio de políticos 
locais 

 
(7) 63,6% 

 
(3) 27,3% 

 
(0) 0% 

 
(1) 9,1% 

 
(0) 0% 

 
(11) 

100,0% 

...tem o apoio econômico  
(4) 40,0% 

 
(3) 30,0% 

 
(3) 30,0% 

 
(0) 0% 

 
(0) 0% 

 
(10) 

100,0% 

...tem o apoio da elite 
política 

 
(7) 70,0% 

 
(2) 20,0% 

 
(1) 10,0% 

 
(0) 0% 

 
(0) 0% 

 
(10) 

100,0% 

...tem atletas de elite como 
modelo/  

 
(1) 10,0% 

 
(2) 20,0% 

 
(3) 30,0% 

 
(2) 20,0% 

 
(2) 20,0% 

 
(10) 

100,0% 

...tem o apoio da Ciência  
(0) 0% 

 
(7) 63,6% 

 
(2) 18,2% 

 
(2) 18,2% 

 
(0) 0% 

 
(11)100,0

% 

 
Total 

(45) 
38,4% 

(32) 
27,3% 

(23) 
19,6% 

(10) 
 8,5% 

(7)  
5,9% 

(117)  
100,0% 

 

 

4.9.3 Qualidade dos processos da detecção e seleção de talentos esportivos (DSTE) 
na modalidade natação 

 
 
TABELA 16.  Frequências absoluta e relativa dos critérios de qualidade referentes ao processo da DSTE na 
natação no Estado de São Paulo, segundo os técnicos pesquisados.  
 
Na minha modalidade 
esportiva... 

Não 
acontece 

 

Quase  
nunca 

acontece 

Em 
parte 

Acontece 
quase 

sempre 

Acontece 
sempre 

Total 

..a DSTE ocorre na idade 
correta 

 
(4) 36,4% 

 
(2) 18,2% 

 
(1) 9,1% 

 
(3) 27,3% 

 
(1) 9,1% 

 
(11) 

100,0% 
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..os resultados da DSTE são 
documentados 

 
(2) 18,2% 

 
(6) 54,5% 

 
(2) 18,2% 

 
(0) 0% 

 
(1) 9,1% 

 
(11) 

100,0% 

...a DSTE é planejada 
sistematicamente 

 
(4) 36,4% 

 
(4) 36,4% 

 
(1) 9,1% 

 
(1) 9,1% 

 
(1) 9,1% 

 
(11) 

100,0% 

...os novos conhecimentos 
científicos sobre DSTE são 
considerados 

 
(3) 27,3% 

 
(2) 18,2% 

 
(5) 45,5% 

 
(1) 9,1% 

 
(0) 0% 

 
(11) 

100,0% 

...os atletas das melhores 
listas são escolhidos 

 
(3) 27,3% 

 
(2) 18,2% 

 
(3) 27,3% 

 
(0) 0% 

 
(3) 27,3% 

 
(11) 

100,0% 

...os atletas são escolhidos 
por características 
psicológicas 

 
(6) 54,5% 

 
(3) 27,3% 

 
(1) 9,1% 

 
(1) 9,1% 

 
(0) 0% 

 
(11) 

100,0% 

...os atletas são escolhidos 
pela impressão pessoal do 
treinador 

 
(0) 0% 

 
(1) 9,1% 

 
(3) 27,3% 

 
(4) 36,4% 

 
(3) 27,3% 

 
(11) 

100,0% 

...os atletas são escolhidos 
por desempenho em testes 

 
(0) 0% 

 
(1) 9,1% 

 
(4) 36,4% 

 
(5) 45,5% 

 
(1) 9,1% 

 
(11) 

100,0% 

...a impressão pessoal de 
funcionários tem um papel 
na DSTE 

 
(2) 20,0% 

 
(2) 20,0% 

 
(4) 40,0% 

 
(2) 20,0% 

 
(0) 0% 

 
(10) 

100,0% 

...os atletas são escolhidos 
pela constituição física 

 
(0) 0% 

 
(0) 0% 

 
(5) 45,5% 

 
(5) 45,5% 

 
(1) 9,1% 

 
(11) 

100,0% 

...os resultados da DSTE são 
acessíveis a todos 

 
(3) 27,3% 

 
(5) 45,5% 

 
(1) 9,1% 

 
(1) 9,1% 

 
(1) 9,1% 

 
(11) 

100,0% 

 
Total 

(27) 
22,5% 

(28) 
23,3% 

(30) 
25,0% 

(23) 
19,1% 

(12) 
10,0% 

(120)  
100,0% 

 

 

 4.9.4 Qualidade dos resultados da detecção e seleção de talentos esportivos 
(DSTE) na modalidade natação  
 

TABELA 17. Frequências absoluta e relativa dos critérios de qualidade referentes ao resultado da DSTE na 
natação no Estado de São Paulo, segundo os técnicos pesquisados.  
 
Na minha modalidade 
esportiva... 

Não 
acontece 

 

Quase  
nunca 

acontece 

Em 
parte 

Acontece 
quase 

sempre 

Acontece 
sempre 

Total 
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...muitos atletas são obtidos 
através da DSTE 

 
(1) 9,1% 

 
(4) 36,4% 

 
(4) 36,4% 

 
(0) 0% 

 
(2) 18,2% 

 
(11) 

100,0% 

...são obtidos atletas 
suficientes através da DSTE 

 
(2) 18,2% 

 
(4) 36,4% 

 
(4) 36,4% 

 
(0) 0% 

 
(1) 9,1% 

 
(11) 

100,0% 

...leva à DSTE porque 
existem muitos locais para 
os atletas  

 
(3) 30,0% 

 
(4) 40,0% 

 
(2) 20,0% 

 
(1) 10,0% 

 
(0) 0% 

 
(10) 

100,0% 

...temos sucesso através da 
DSTE  
 
 

 
(1) 9,1% 

 
(4) 36,4% 

 
(5) 45,5% 

 
(0) 0% 

 
(1) 9,1% 

 
(11) 

100,0% 

...os objetivos oficiais da 
DSTE são alcançados 

 
(1) 9,1% 

 
(5) 45,5% 

 
(3) 27,3% 

 
(1) 9,1% 

 
(1) 9,1% 

 
(11) 

100,0% 

...o custo e resultados da 
DSTE estão numa relação 
adequada 

 
(3) 27,3% 

 
(4) 36,4% 

 
(2) 18,2% 

 
(2) 18,2% 

 
(0) % 

 
(11) 

100,0% 

 
Total 

(11) 
16,9% 

(25) 
38,4% 

(20) 
30,7% 

(4)  
6,1% 

(5)  
7,6% 

(65)  
100,0% 

 

 

4.10 Qualidade dos programas de promoção dos talentos esportivos (PTE) na 

modalidade natação 

 

 

4.10.1 Aspectos gerais da promoção dos talentos esportivos (PTE) na modalidade 

natação 

 

 

TABELA 18.  Frequências absoluta e relativa dos critérios de qualidade referentes aos aspectos gerais da PTE na 
natação no Estado de São Paulo, segundo os técnicos pesquisados.  
 
Na PTE de minha 
modalidade... 

Não 
acontece 

 

Quase  
nunca 

acontece 

Em 
parte 

Acontece 
quase 

sempre 

Acontece 
sempre 

Total 

...são empreendidos muitos 
esforços, todos incluídos na 
decisão final 

 
(1) 10,0% 

 
(5) 50,0% 

 
(2) 20,0% 

 
(2) 20,0% 

 
(0) 0% 

 
(10) 

100,0% 
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...dificuldades e problemas 
podem ser eliminados ou 
diminuídos 

 
(1) 9,1% 

 
(3) 27,3% 

 
(3) 27,3% 

 
(2) 18,2% 

 
(2) 18,2% 

 
(11) 

100,0% 

...deficiências podem ser 
descobertas facilmente 

 
(0) 0% 

 
(2) 18,2% 

 
(4) 36,4% 

 
(3) 27,3% 

 
(2) 18,2% 

 
(11) 

100,0% 

...é possível uma mudança 
do sistema facilmente 

 
(0) 0% 

 
(4) 40,0% 

 
(5) 50,0% 

 
(0) 0% 

 
(1) 10,0% 

 
(10) 

100,0% 

...muito é feito, para 
melhorar a comunicação 
entre os envolvidos  
 

 
(1) 9,1% 

 
(3) 27,3% 

 
(5) 45,5% 

 
(0) 0% 

 
(2) 18,2% 

 
(11) 

100,0% 

...é dado  muito valor à 
confiança/segurança 

 
(2) 18,2% 

 
(3) 27,3% 

 
(3) 27,3% 

 
(1) 9,1% 

 
(2) 18,2% 

 
(11) 

100,0% 

...é dado muito valor às 
medidas de qualificação 

 
(2) 18,2% 

 
(7) 63,6% 

 
(0) 0% 

 
(0) 0% 

 
(2) 18,2% 

 
(11) 

100,0% 

...o trabalho conjunto entre 
todos os envolvidos é 
incentivado 

 
(2) 18,2% 

 
(6) 54,5% 

 
(1) 9,1% 

 
(1) 9,1% 

 
(1) 9,1% 

 
(11) 

100,0% 

...procura-se melhorar a PTE 
continuamente 

 
(3) 30,0% 

 
(3) 30,0% 

 
(2) 20,0% 

 
(1) 10,0% 

 
(1) 10,0% 

 
(10) 

100,0% 

...conseguir confiança é de 
fundamental importância 

 
(1) 9,1% 

 
(2) 18,2% 

 
(3) 27,3% 

 
(1) 9,1% 

 
(4) 36,4% 

 
(11) 

100,0% 

...existe muita flexibilidade 
para poder reagir a 
acontecimentos 

 
(2) 18,2% 

 
(3) 27,3% 

 
(4) 36,4% 

 
(1) 9,1% 

 
(1) 9,1% 

 
(11) 

100,0% 

...para mim as decorrências 
são boas  

 
(3) 30,0% 

 
(3) 30,0% 

 
(2) 20,0% 

 
(1) 10,0% 

 
(1) 10,0% 

 
(10) 

100,0% 

Total (18) 
14,0% 

(44) 
34,3% 

(34) 
26,5% 

(13) 
10,1% 

(19) 
14,8% 

(128)  
100,0% 

 

 

 

4.10.2 Qualidade da estrutura dos talentos esportivos (PTE) na modalidade 

natação 

 

 

4.10.2.1 Objetivos da promoção dos talentos esportivos (PTE) na modalidade 

natação 
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TABELA 19.  Frequências absoluta e relativa dos critérios de qualidade referentes aos objetivos da PTE na 
natação no Estado de São Paulo, segundo os técnicos pesquisados.  
 
Na minha modalidade 
esportiva... 

Não 
acontece 

 

Quase  
nunca 

acontece 

Em 
parte 

Acontece 
quase 

sempre 

Acontece 
sempre 

Total 

...os objetivos são 
definidos/formalizados de 
forma escrita 

 
(3) 7,3% 

 
(2) 18,2% 

 
(3) 27,3% 

 
(1) 9,1% 

 
(2) 18,2% 

 
(11) 

100,0% 

...existem objetivos 
concretos 

 
(0) 0% 

 
(3) 30,0% 

 
(2) 20,0% 

 
(2) 20,0% 

 
(3) 30,0% 

 
(10) 

100,0% 

...os objetivos são 
conhecidos por todos 

 
(1) 9,1% 

 
(3) 27,3% 

 
(2) 18,2% 

 
(2) 18,2% 

 
(3) 27,3% 

 
(11) 

100,0% 

...todos os possíveis talentos 
devem ser promovidos 

 
(1) 9,1% 

 
(1) 9,1% 

 
(6) 54,5% 

 
(2) 18,2% 

 
(1) 9,1% 

 
(11) 

100,0% 

...somente os melhores 
talentos devem ser 
promovidos 

 
(0) 0% 

 
(1) 10,0% 

 
(8) 80,0% 

 
(0) 0% 

 
(1) 10,0% 

 
(10) 

100,0% 

..o abandono  da modalidade 
(drop out)  pelo atleta deve 
ser evitada  

 
(0) 0% 

 
(5) 50,0% 

 
(3) 30,0% 

 
(1) 10,0% 

 
(1) 10,0% 

 
(10) 

100,0% 

 
Total 

(5)  
7,9% 

(15) 
23,8% 

(24) 
30,0% 

(8)  
12,6% 

(11) 
17,4% 

(63)  
100,0% 

 

 

4.10.2.2 Recursos da promoção dos talentos esportivos (PTE) na modalidade 

natação 

 

TABELA 20.  Frequências absoluta e relativa dos critérios de qualidade referentes aos recursos da PTE na 
natação no Estado de São Paulo, segundo os técnicos pesquisados. 
 
Na minha  modalidade 
esportiva... 

Não 
acontece 

 

Quase  
nunca 

acontece 

Em 
parte 

Acontece 
quase 

sempre 

Acontece 
sempre 

Total 

...podemos contar com os 
recursos disponíveis a longo 
prazo 

 
(5) 45,5% 

 
(3) 27,3% 

 
(2) 18,2% 

 
(0) 0% 

 
(1) 9,1% 

 
(11) 

100,0% 

...a situação financeira nos 
últimos anos melhorou 

 
(2) 20,0% 

 
(1) 10,0% 

 
(3) 30,0% 

 
(3) 30,0% 

 
(1) 10,0% 

 
(10) 

100,0% 

...existem locais suficientes 
de treinamento que podem 
ser utilizados 

 
(1) 9,1% 

 
(1) 9,1% 

 
(7) 63,6% 

 
(2) 18,2% 

 
(0) 0% 

 
(11) 

100,0% 
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...existe cooperação 
suficiente entre escolas  e 
clubes 

 
(5) 45,5% 

 
(6) 54,5% 

 
(0) 0% 

 
(0) 0% 

 
(0) 0% 

 
(11) 

100,0% 

...os funcionários são 
suficientemente qualificados 

 
(2) 18,2% 

 
(5) 45,5% 

 
(2) 18,2% 

 
(0) 0% 

 
(2) 18,2% 

 
(11) 

100,0% 

...os atletas  precisam de 
muito tempo para chegar aos 
locais de treinamento 

 
(1) 9,1% 

 
(0) 0% 

 
(6) 54,5% 

 
(2) 18,2% 

 
(2) 18,2% 

 
(11) 

100,0% 

...a qualidade dos centros de 
treinamento  é boa 

 
(1) 9,1% 

 
(1) 9,1% 

 
(7) 63,6% 

 
(1) 9,1% 

 
(1) 9,1% 

 
(11) 

100,0% 

...existem locais suficientes 
onde os atletas podem 
estudar, morar e treinar 

 
(6) 54,5% 

 
(4) 36,4% 

 
(1) 9,1% 

 
(0) 0% 

 
(0) 0% 

 
(11) 

100,0% 

...existem escolas de esporte 
extracurricular suficientes 

 
(4) 40,0% 

 
(5) 50,0% 

 
(1) 10,0% 

 
(0) 0% 

 
(0) 0% 

 
(10) 

100,0% 

...os treinadores são 
suficientemente qualificados 

 
(1) 9,1% 

 
(4) 36,4% 

 
(4) 36,4% 

 
(0) 0% 

 
(2) 18,2% 

 
(11) 

100,0% 

...existe apoio suficiente para 
o talento com relação a sua 
formação profissional 

 
(1) 9,1% 

 
(6) 54,5% 

 
(2) 18,2% 

 
(1) 9,1% 

 
(1) 9,1% 

 
(11) 

100,0% 

...os recursos disponíveis são 
suficientes 

 
(1) 10,0% 

 
(5) 50,0% 

 
(2) 20,0% 

 
(2) 20,0% 

 
(0) 0% 

 
(10) 

100,0% 

...a qualidade das condições 
de treinamento é boa 

 
(1) 9,1% 

 
(2) 18,2% 

 
(7) 63,6% 

 
(1) 9,1% 

 
(0) 0% 

 
(11) 

100,0% 

...a qualidade dos locais de 
treinamento é boa 

 
(1) 9,1% 

 
(3) 27,3% 

 
(6) 54,5% 

 
(1) 9,1% 

 
(0) 0% 

 
(11) 

100,0% 

...é disponibilizado o apoio 
para o desempenho esportivo 
na promoção de talentos  
(médico, psicológico, etc.) 

 
(0) 0% 

 
(6) 54,5% 

 
(4) 36,4% 

 
(0) 0% 

 
(1) 9,1% 

 
(11) 

100,0% 

...os melhores treinadores 
estão à disposição em 
número suficiente 

 
(1) 10,0% 

 
(2) 20,0% 

 
(5) 50,0% 

 
(1) 10,0% 

 
(1) 10,0% 

 
(10) 

100,0% 

...os treinadores necessitam 
de muito tempo para chegar 
aos locais de treinamento 

 
(1) 9,1% 

 
(1) 9,1% 

 
(5) 45,5% 

 
(3) 27,3% 

 
(1) 9,1% 

 
(11) 

100,0% 

...existem treinadores 
suficientes à disposição 
 

 
(1) 9,1% 

 
(1) 9,1% 

 
(7) 63,6% 

 
(2) 18,2% 

 
(0) 0% 

 
(11) 

100,0% 

...existe apoio suficiente para  
os atletas em relação à sua 
formação escolar superior 

 
(2) 18,2% 

 
(4) 36,4% 

 
(3) 27,3% 

 
(1) 9,1% 

 
(1) 9,1% 

 
(11) 

100,0% 
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...existem centros de 
treinamento suficientes  

 
(2) 18,2% 

 
(6) 54,5% 

 
(2) 18,2% 

 
(1) 9,1% 

 
(0) 0% 

 
(11) 

100,0% 

...a distribuição dos recursos 
financeiros é disponibilizada 
é transparente 

 
(5) 45,5% 

 
(3) 27,3% 

 
(1) 9,1% 

 
(1) 9,1% 

 
(1) 9,1% 

 
(11) 

100,0% 

...existem condições 
suficientes de treinamento 

 
(2) 18,2% 

 
(2) 18,2% 

 
(6) 54,5% 

 
(1) 9,1% 

 
(0) 0% 

 
(11) 

100,0% 

...a promoção de talentos já 
começa na pré-escola 

 
(9) 81,8% 

 
(1) 9,1% 

 
(0) 0% 

 
(1) 9,1% 

 
(0) 0% 

 
(11) 

100,0% 

 
Total 

(55) 
22,0% 

(72) 
28,9% 

(83) 
33,3% 

(24)  
9,6% 

(15)  
6,0% 

(249)  
100,0% 

 

 

4.10.2.3 Procedimentos e regulamentação da promoção dos talentos esportivos 

(PTE) na modalidade natação 

 

 

TABELA 21.  Frequências absoluta e relativa dos critérios de qualidade referentes aos procedimentos e 
regulamentação da PTE na natação no Estado de São Paulo, segundo os técnicos pesquisados.  
 
 
Na minha modalidade 
esportiva... 

Não 
acontece 

 

Quase 
nunca 

acontece 

Em 
Parte 

Acontece 
quase 

sempre 

Acontece 
sempre 

Total 

...a legislação e os 
regulamentos desempenham 
um grande papel (por ex. das 
confederações ou do Estado) 

 
(3) 30,0% 

 
(3) 30,0% 

 
(2) 20,0% 

 
(2) 20,0% 

 
(0) 0% 

 
(10) 

100,0% 

...muitos procedimentos 
éticos devem ser levados em 
consideração (por ex.: 
treinamento de crianças) 

 
(2) 18,2% 

 
(4) 36,4% 

 
(2) 18,2% 

 
(3) 27,3% 

 
(0) 0% 

 
(11) 

100,0% 

...o Estado desempenha um 
papel forte na promoção de 
talentos 

 
(6) 54,5% 

 
(2) 18,2% 

 
(2) 18,2% 

 
(1) 9,1% 

 
(0) 0% 

 
(11) 

100,0% 

...os clubes fazem muitas 
regulamentações em relação 
à promoção de talento 

 
(2) 20,0% 

 
(4) 40,0% 

 
(3) 30,0% 

 
(1) 10,0% 

 
(0) 0% 

 
(10) 

100,0% 

...só é promovido/apoiado 
quem é federado 

 
(1) 9,1% 

 
(1) 9,1% 

 
(3) 27,3% 

 
(4) 36,4% 

 
(2) 18,2% 

 
(11) 

100,0% 

...existem diretrizes para a 
elaboração de  planos de 
treinamento 

 
(1) 10,0% 

 
(3) 30,0% 

 
(2) 20,0% 

 
(3) 30,0% 

 
(1) 10,0% 

 
(10) 

100,0% 
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...existe um sistema de 
competição disponível 

 
(1) 10,0% 

 
(0) 0% 

 
(1) 10,0% 

 
(2) 20,0% 

 
(6) 60,0% 

 
(10) 

100,0% 

 
Total 

(16) 
21,9% 

(17) 
23,2% 

(15) 
20,5% 

(16) 
21,9% 

(9)  
12,3% 

(73)  
100,0% 

 

 

4.10.2.4 Possibilidades de apoio da promoção dos talentos esportivos (PTE) na 

modalidade natação 

 

 

TABELA 22.  Frequências absoluta e relativa dos critérios de qualidade referentes às possibilidades de apoio da 
PTE na natação no Estado de São Paulo, segundo os técnicos pesquisados.  
 
Na minha modalidade 
esportiva... 

Não 
acontece 

 

Quase 
nunca 

acontece 

Em 
parte 

Acontece 
quase 

sempre 

Acontece 
sempre 

Total 

...tem o apoio da mídia  
(4) 36,4% 

 
(1) 9,1% 

 
(4) 36,4% 

 
(2) 18,2% 

 
(0) 0% 

 
(11) 

100,0% 

...tem o apoio da população  
(2) 18,2% 

 
(3) 27,3% 

 
(4) 36,4% 

 
(1) 9,1% 

 
(1) 9,1% 

 
(11) 

100,0% 

...tem o apoio das escolas  
(3) 27,3% 

 
(6) 54,5% 

 
(2) 18,2% 

 
(0) 0% 

 
(0) 0% 

 
(11) 

100,0% 

...tem o apoio dos pais  
(1) 9,1% 

 
(1) 9,1% 

 
(3) 27,3% 

 
(3) 27,3% 

 
(3) 27,3% 

 
(11) 

100,0% 

...tem o trabalho conjunto 
dos funcionários de esporte e 
os da política 

 
(4) 36,4% 

 
(3) 27,3% 

 
(3) 27,3% 

 
(1) 9,1% 

 
(0) 0% 

 
(11) 

100,0% 

...tem o número de talentos 
que vêm de outras 
modalidades 

 
(3) 27,3% 

 
(5) 45,5% 

 
(3) 27,3% 

 
(0) 0% 

 
(0) 0% 

 
(11) 

100,0% 

...tem o apoio de políticos 
locais 

 
(4) 36,4% 

 
(5) 45,5% 

 
(2) 18,2% 

 
(0) 0% 

 
(0) 0% 

 
(11) 

100,0% 

...tem o apoio econômico  
(4) 36,4% 

 
(3) 27,3% 

 
(4) 36,4% 

 
(0) 0% 

 
(0) 0% 

 
(11) 

100,0% 

...tem o apoio da elite 
política 

 
(8) 72,7% 

 
(2) 18,2% 

 
(1) 9,1% 

 
(0) 0% 

 
(0) 0% 

 
(11) 

100,0% 
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...tem atletas de elite como 
modelo/  

 
(2) 18,2% 

 
(2) 18,2% 

 
(3) 27,3% 

 
(0) 0% 

 
(4) 36,4% 

 
(11) 

100,0% 

...tem o apoio da Ciência  
(1) 9,1% 

 
(3) 27,3% 

 
(5) 45,5% 

 
(2) 18,2% 

 
(0) 0% 

 
(11) 

100,0% 

 
Total 

(36) 
29,7% 

(34) 
28,0% 

(34) 
28,0% 

(9)  
7,4% 

(8)  
6,6% 

(121)  
100,0% 

 

 

4.10.3 Qualidade dos processos da promoção dos talentos esportivos (PTE) na 

modalidade natação 

 

TABELA 23.  Frequências absoluta e relativa dos critérios de qualidade referentes ao processo da PTE na 
natação no Estado de São Paulo, segundo os técnicos pesquisados.  
 
Na minha modalidade 
esportiva... 

Não 
acontece 

 

Quase  
nunca 

acontece 

Em 
Parte 

Acontece 
quase 

sempre 

Acontece 
sempre 

Total 

...os grupos de treinamento 
são muito grandes 

 
(0) 0% 

 
(3) 30,0% 

 
(5) 50,0% 

 
(1) 10,0% 

 
(1) 10,0% 

 
(10) 

100,0% 

...o treinamento é bem 
organizado 

 
        (1) 10,0%

 
   (0) 0% 

 
(4) 40,0% 

 
(2) 20,0% 

 
(3) 30,0% 

 
(10) 

100,0% 

...o gasto com o treinamento 
é muito alto 

 
(0) 0% 

 
(2) 20,0% 

 
(4) 40,0% 

 
(2) 20,0% 

 
(2) 20,0% 

 
(10) 

100,0% 

...o conteúdo do treinamento 
é compreensível 

 
(0) 0% 

 
(1) 10,0% 

 
(2) 20,0% 

 
(6) 60,0% 

 
(1) 10,0% 

 
(10) 

100,0% 

...a experiência pessoal do 
treinador no planejamento do 
treinamento desempenha um 
grande papel 

 
(0) 0% 

 
(1) 10,0% 

 
(1) 10,0% 

 
(1) 10,0% 

 
(7) 70,0% 

 
(10) 

100,0% 

...o treinamento por si só é 
ricamente variado 

 
(0) 0% 

 
(0) 0% 

 
(3) 33,3% 

 
(3) 33,3% 

 
(3) 33,3% 

 
(9) 

100,0% 

...o treinamento infanto-
juvenil é fomentado pelo 
sistema competitivo da 
modalidade 

 
(2) 18,2% 

 
(1) 9,1% 

 
(0) 0% 

 
(3) 27,3% 

 
(5) 45,5% 

 
(11) 

100,0% 

...existe programa de 
promoção de talentos 

 
(4) 36,4% 

 
(3) 27,3% 

 
(2) 18,2% 

 
(2) 18,2% 

 
(0) 0% 

 
(11) 

100,0% 
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...as diretrizes de 
planejamentos de 
treinamento seguem as 
informações científicas 
atuais 

 
(1) 9,1% 

 
(0) 0% 

 
(5) 45,5% 

 
(3) 27,3% 

 
(2) 18,2% 

 
(11) 

100,0% 

...as diretrizes de 
planejamentos de 
treinamento são levadas em 
consideração para o 
treinamento 

 
(2) 18,2% 

 
(0) 0% 

 
(5) 45,5% 

 
(3) 27,3% 

 
(1) 9,1% 

 
(11) 

100,0% 

...o treinamento é 
determinado isoladamente 

 
(1) 9,1% 

 
(4) 36,4% 

 
(5) 45,5% 

 
(0) 0% 

 
(1) 9,1% 

 
(11) 

100,0% 

...novos conhecimentos 
científicos são levados em 
consideração 

 
(0) 0% 

 
(0) 0% 

 
(2) 20,0% 

 
(4) 40,0% 

 
(4) 40,0% 

 
(10) 

100,0% 

...o treinamento é 
suficientemente 
documentado 

 
(1) 10,0% 

 
(1) 10,0% 

 
(4) 40,0% 

 
(1) 10,0% 

 
(3) 30,0% 

 
(10) 

100,0% 

...é sistematicamente 
planejado 

 
(1)  10,0% 

 
(0) 0% 

 
(3) 30,0% 

 
(1) 10,0% 

 
(5) 50,0% 

 
(10) 

100,0% 

 
 

Total 

(13)  
9,0% 

(16) 
11,1% 

(45) 
31,2% 

(32) 
22,2% 

(38) 
26,3% 

(144)  
100,0% 

 

 

 4.10.4 Qualidade dos resultados da promoção dos talentos esportivos (PTE) na 

modalidade natação 

 

 

TABELA 24.  Frequências absoluta e relativa dos critérios de qualidade referentes ao resultado da PTE na 
natação no Estado de São Paulo, segundo os técnicos pesquisados.  
 
Na minha modalidade 
esportiva... 

Não 
acontece 

Quase  
nunca 

acontece 

Em 
Parte 

Acontece 
quase 

sempre 

Acontece 
sempre 

Total 

..são obtidos muitos sucessos  
(1) 9,1% 

 
(3) 27,3% 

 
(5) 45,5% 

 
(1) 9,1% 

 
(1) 9,1% 

 
(11) 

100,0% 

...somente poucos talentos 
são eliminados 

 
(2) 18,2% 

 
(1) 9,1% 

 
(2)18,2% 

 
(4) 36,4% 

 
(2) 18,2% 

 
(11) 

100,0% 

.. um número suficiente de 
talentos é promovido 

 
  (3) 27,3% 

 
(4) 36,4% 

 
   (1) 9,1% 

 
(1) 9,1% 

 
(2) 18,2% 

 
(11) 

100,0% 
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...temos êxito no alto nível (a 
modalidade no geral) através 
da promoção de talentos 

 
(4) 36,4% 

 
(3) 27,3% 

 
(2) 18,2% 

 
(0) 0% 

 
(2) 18,2% 

 
(11) 

100,0% 

...a promoção de talentos 
proporciona muita 
margem/espaço para os 
atletas (p.ex.: possibilidades 
de crescimento posterior no 
esporte de rendimento) 

(     
        (1)10,0% 

 
(5) 50,0% 

 
(1) 10,0% 

 
(0) 0% 

 
(3) 30,0% 

 
(10) 

100,0% 

...temos êxito no esporte de 
alto rendimento(a 
modalidade no geral) 

 
(1) 9,1% 

 
(2) 18,2% 

 
( 5) 45,5% 

 
(1) 9,1% 

 
(2) 18,2% 

 
(11) 

100,0% 

...os objetivos oficiais da 
promoção de talentos são 
alcançados 

 
(2) 18,2% 

 
(4) 36,4% 

 
(3) 27,3% 

 
(1) 9,1% 

 
(1) 9,1% 

 
(11) 

100,0% 

...na promoção de talentos 
esportivos os custos e 
resultados têm uma relação 
adequada 

 
(4) 40,0% 

 
(3) 30,0% 

 
(2) 20,0% 

 
(1) 10,0% 

 
(0) 0% 

 
(10) 

100,0% 

 
 

Total 

(18) 
20,9% 

(25) 
29,0% 

(21) 
24,4% 

(9)  
10,4% 

(13) 
15,1% 

(86)  
100,0% 
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4 DISCUSSÃO 

 

Fase A - Estrutura organizacional da modalidade natação no Estado de São Paulo 

para o alto rendimento  

 

 

5.1. Organização do sistema esportivo 

 

 

5.1.1 Papel da entidade 

 

 

Os estudos sobre a estrutura organizacional esportiva (DIGEL 2002, a, b; DE 

BOSSCHER et al., 2008, 2009, 2010; GREEN, OAKLEY, 2001; RÜTTEN; ZIEMANZ, 

2003; RÜTTEN; ZIEMANZ; RÖGER, 2005) apresentados na revisão de literatura 

demonstram a importância de um país possuir um sistema nacional de esporte, já que a 

sistematização da estrutura organizacional de diferentes países reflete-se em bons resultados 

esportivos internacionais.  

A descrição do sistema esportivo da natação no Estado de São Paulo é possível por 

meio dos resultados apresentados nas Tabelas 1 e 2, além dos DSCs de técnicos e 

funcionários. Como verificado, 90% afirmam que o papel de sua entidade no 

desenvolvimento do esporte de alto rendimento é o “Alto rendimento” e 72%, a “Formação 

esportiva”. Ou seja, essas entidades pesquisadas realizam o trabalho de desenvolvimento 

esportivo, desde a base até o alto rendimento, por meio de categorias de base/formação e 

categorias adultas/alto rendimento. 

Também foi possível verificar que entidades com diferentes objetivos participam da 

estrutura competitiva da natação em São Paulo, já que a amostra possui entidades do setor 

privado e do setor público. Nesse sentido, foram observadas ICs e DSCs destoantes: se por 

um lado 36% dos técnicos citam como papel da entidade “Representantes de Prefeitura”, 

outros 18% citam “Atender associados”. 

Os resultados indicam que as entidades pesquisadas têm, entre seus objetivos, a função 

de desenvolver o esporte de base e alto rendimento, sejam essas entidades clubes privados ou 
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representantes de projetos pontuais de Entidades Municipais de Práticas Esportivas. Cada 

entidade, isoladamente, é responsável pelo desenvolvimento de atletas de natação em São 

Paulo e, consequentemente, no Brasil.  

Na realidade brasileira, as Entidades Municipais de Práticas Esportivas possuem 

autonomia para elaborar e administrar programas e projetos próprios. De acordo com a Lei nº 

9.615, de 1998 (BRASIL, 2011), “os Estados e o Distrito Federal constituem seus próprios 

sistemas, respeitadas as normas estabelecidas nesta Lei e a observância do processo eleitoral; 

aos Municípios é facultado constituir sistemas próprios de desporto, observado o disposto 

nesta Lei e, no que couber, na legislação do respectivo Estado”. 

Assim, ainda que, no Brasil, o Ministério do Esporte seja responsável, por meio da 

Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento, por desenvolver o esporte de alto 

rendimento nacionalmente, através da implementação, supervisão e gerenciamento de 

programas e projetos governamentais, verifica-se que, na prática, as entidades que trabalham 

com o esporte de alto rendimento atuam de forma descentralizada, com programas e projetos 

próprios. 

Fato contrário ao que ocorre na China, nação na qual o Governo, de forma 

centralizadora, controla o esporte nacionalmente. O Governo é responsável por formular e 

administrar políticas para o esporte, que são implementadas nacionalmente, nos níveis das 

cidades e das províncias (HOULIHAN; GREEN, 2008). Essa centralização de ações e 

decisões, segundo Green e Oakley (2001), é característica de países do antigo bloco 

comunista. Segundo os autores, é um ponto adotado por países ocidentais como forma de 

organizar o esporte nacionalmente. Ou seja, países com contextos históricos, sociais e 

culturais diferentes conseguem estabelecer estratégias semelhantes para estruturar o esporte 

nacionalmente. 

Verificou-se também o papel do clube privado na realidade brasileira, que consiste em 

desenvolver o esporte de base e de alto rendimento. Segundo a Confederação Brasileira de 

Clubes, existiam no Brasil, em 2010, 13.826 clubes, que atendem a mais de 55 milhões de 

associados. Dada a importância dos clubes brasileiros na formação esportiva e no esporte de 

alto rendimento, a Confederação Brasileira de Clubes, em 2011, passou a receber, após a 

sanção da Lei Pelé, 0,5% da verba da Loteria Federal. Esta deve ser repassada aos clubes 

filiados (BRASIL, 2001; CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CLUBES, 2011). 

No entanto, de acordo com o TCU, uma importante característica dos clubes 

brasileiros é a de que acabam sendo de usufruto, em sua maioria, da elite econômica do país. 

Os sócios desses clubes, por vezes, colocam restrições à utilização da estrutura dos clubes por 
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terceiros. Como resultado, o acesso às escolas de esporte, em geral, estão restritas aos sócios. 

Além disso, de acordo com a instituição, não existe no país uma rede interligada do sistema 

esportivo, entre clubes e escolas (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 2010). 

Esse fato tem um peso importante no desenvolvimento da natação de alto rendimento 

no país, já que é uma modalidade que necessita de instalações específicas para a sua prática. 

Como será discutido posteriormente, no país existe uma insuficiente estrutura nacional de 

piscinas públicas, o que restringe ainda mais o número de praticantes, basicamente somente 

àqueles que possuem acesso ao clube privado. 

Já em países como Austrália, Japão e Alemanha, o esporte é desenvolvido em escolas 

e clubes esportivos. No entanto, quando o atleta chega a um nível competitivo de destaque, 

ainda que seja nas categorias mais novas, é encaminhado para centros especializados das 

diferentes modalidades, controlados pelo Governo ou entidades nacionais do esporte. Nesses 

centros é desenvolvido o treinamento para o esporte de alto rendimento (ALMEIDA, 2006; 

DIGEL, 2002a; HOULIHAN; GREEN, 2008). 

Alguns técnicos (18%) citam a experiência pessoal com o atleta como maneira de 

“Formação do cidadão” e consideram que a maioria dos atletas que participa do processo de 

formação esportiva e treinamento para o alto rendimento não se tornará atleta de alto 

rendimento. Dessa forma, a entidade também possui o papel de preparar essas crianças e 

jovens para a vida, além da possibilidade da participação no esporte de alto rendimento. 

 Segundo os funcionários da FAP, esta tem por função: “Organizar eventos” e 

“Capacitações técnicas esporádicas”, o que atende a um dos quatro objetivos da entidade FAP 

(FEDERAÇÃO AQUÁTICA PAULISTA, 2011):  

(a) dirigir, desenvolver, orientar e difundir, no território do Estado de São Paulo, 
reconhecida como única e exclusiva entidade dirigente neste Estado da Natação, 
Natação Sincronizada, Polo Aquático, Saltos Ornamentais, Natação em Maratonas 
Aquáticas e outras correlatas, sempre a critério da Federação, incentivando a sua 
difusão e aperfeiçoamento, em todas as suas modalidades, em caráter amadorista 
de modo não profissional, profissional e semiprofissional, pugnando pelo progresso 
de suas FILIADAS com vistas à melhoria da qualidade da prática desportiva; (b) 
regulamentar e dirigir os campeonatos estaduais, torneios, competições e festivais 
desportivos em todo o território sob a sua jurisdição”;  (c) incrementar a cultura 
física, intelectual, moral e cívica dos desportistas, especialmente da juventude e na 
formação de Atletas, além, do fomento do desporto, bem como, promover ou 
permitir a realização de competições regionais e interestaduais, mediante 
conhecimento da Entidade Nacional de Administração Superior−CBDA; (d) zelar 
pela organização, harmonia e disciplina do desporto aquático em todo o território 
do Estado de São Paulo, promovendo as medidas necessárias à consecução dessa 
finalidade, contribuindo para o progresso material e técnico das FILIADAS que 
constituem a base da organização desportiva nacional e estadual e, das pessoas 
físicas ou jurídicas a ela vinculadas (...). 
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“Organizar eventos” é um objetivo bem cumprido pela entidade; já o segundo 

objetivo, “Capacitações técnicas esporádicas”, não está sendo efetivado no momento, e não 

existem datas de eventos com esse objetivo no site da entidade (FEDERAÇÃO AQUÁTICA 

PAULISTA, 2011). 

A FAP, assim como outras Federações e Confederações Esportivas, tem em seus 

estatutos a função de implementar sua modalidade por meio de diferentes estratégias e 

objetivos. Na prática, no entanto, essas entidades privilegiam a organização e participação em 

eventos/campeonatos da modalidade. Este fato é ilustrado pelo documento “ Demonstração da 

Aplicação dos Recursos Provenientes da Lei Agnelo Piva 2009”,  disponibilizado pelo COB. 

Nesse documento são publicados os resumos da aplicação dos recursos financeiros recebidos 

pelas Confederações de Modalidades Olímpicas do COB, provenientes da Lei Piva. A CBDA 

utilizou em 2008 e 2009, respectivamente, 59,9% e 48,1% de seus recursos na organização de 

e participação em competições (COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO, 2011). 

Assim fica claro que, no nível nacional, grande parte dos recursos financeiros é 

destinada aos eventos esportivos, o que se repete no nível estadual, por meio da Federação 

Paulista de Desportos Aquáticos.   

 Na Austrália, a organização da natação fica sob responsabilidade da Australian 

Swimming Incorporated (ASI). Essa entidade passou por uma remodelação nos anos 80 que 

permitiu a esse país chegar aos mais altos níveis de resultados competitivos na natação 

mundial. Os autores afirmam que a entidade possui quatro áreas-chave, nas quais investe 

grandes quantias: i) desenvolvimento de instalações esportivas; ii) manutenção de atletas de 

elite, para que não necessitem ter outro emprego; iii) investimento na capacitação técnica, 

apoio da ciência e medicina esportiva; iv) oportunidades de competições de alto rendimento 

(GREEN; HOULIHAN, 2005). 

 Em termos gerais, com relação ao papel das entidades no desenvolvimento do esporte 

de alto rendimento, verificou-se que, no Estado de São Paulo, os clubes e as Entidades 

Municipais de Práticas Esportivas são os responsáveis pelo desenvolvimento dos atletas de 

natação, desde a formação até o alto nível, ao passo que a FAP é responsável, 

prioritariamente, pela organização de campeonatos e eventos.  
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 5.1.2 Comunicação e interação entre as entidades 

 

 

Segundo Green e Oakley (2001) e De Bosscher et al. (2008), entender o papel de cada 

entidade ligada ao esporte de alto rendimento é importante, mas, mais importante ainda é 

verificar a comunicação/interação entre as entidades, pois permite aferir se essa estrutura é 

eficiente. Nesse sentido, verificou-se que a IC mais presente entre os técnicos foi “Filiação à 

FAP para competições” (90%). Além disso, os técnicos destacam que a comunicação com 

essas entidades é unicamente relacionada à participação em competições e aspectos 

burocráticos de filiação entre as entidades. 

 Destaca-se também que os técnicos citam que não existe interação entre suas entidades 

com o COB e a CBDA (54%), ou seja, ainda que os clubes possuam interação com a FAP, 

nem todos possuem interação com órgãos nacionais como COB e CBDA. 

 Observou-se que existe uma linha de comunicação vertical ascendente na interação 

entre as entidades: os clubes se comunicam com a Federação de seu Estado, que se comunica, 

por sua vez, com a CBDA, e esta é responsável pela comunicação com o COB. Essa estrutura 

organizacional assemelha-se à organização do esporte na Alemanha. De acordo com Digel 

(2002a), na Alemanha a base do sistema são os clubes, que se comunicam diretamente com a 

Federação Esportiva Municipal, esta com a Federação Esportiva Regional, esta com as 

Confederações Esportivas, as quais se comunicam, por sua vez, com o Comitê Olímpico 

Nacional e a Federação Alemã de Esportes.  

No entanto, de acordo com o mesmo autor, a Federação Alemã de Esportes, no nível 

nacional que representa o Governo, mantém uma comunicação firme e próxima com as 

Federações Municipais e Regionais, na intenção de desenvolver o esporte nacionalmente. Este 

aspecto diferencia as estruturas dos dois países, pois, como observado, na realidade da 

natação no Estado de São Paulo, cada clube ou Entidade Municipal de Práticas Esportivas 

trabalha com autonomia e não existe essa forma de interação com outras entidades. 

Outro fato interessante apontado pelos técnicos, “Suporte para atletas da seleção” 

(27%), levanta discussão. De acordo com os técnicos, quando o atleta apresenta resultados 

competitivos internacionais importantes, existe o contato por parte da CBDA diretamente com 

esse atleta para patrocínio. O suporte para atletas de alto rendimento será discutido adiante no 

texto, mas cabe ressaltar a forma diferenciada de comunicação entre CBDA e atleta, que foge 

à estrutura, pois exclui o clube e a Federação.  
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 Na estrutura organizacional da natação, de acordo com 54% dos técnicos, existe a 

comunicação entre os clubes. Esse fator é positivo, pois possibilita aos clubes realizar eventos 

competitivos em diferentes categorias e treinos em conjunto. De acordo com Bosscher et al. 

(2009), os países que possuem sistemas de competições de diferentes categorias e níveis 

competitivos têm possibilidade de preparar de maneira mais eficiente seus atletas para 

competições internacionais. Além disso, para clubes particulares, qualquer forma de 

competição é importante para manter a existência deles (GREEN; HOULIHAN, 2005). 

De acordo com funcionários da FAP, confirma-se a estrutura citada anteriormente, já 

que a entidade possui intereção vertical ascendente com a CBDA e o Ministério do Esporte, e 

de modo descendente com clubes, associaçãoes, Prefeituras, academias e colégios. 

O tipo de interação entre a FAP e a CBDA não foi especificado, mas segundo os 

funcionários da FAP, o processo ocorre de maneira hierárquica. A comunicação com o 

Ministério do Esporte ocorre somente para a emissão de documentos da entidade para o atleta 

que solicita a Bolsa-atleta. Dentre os documentos que o atleta deve apresentar para a obtenção 

desta, consta uma declaração da Federação Esportiva responsável, confirmando a filiação do 

atleta a essa entidade (BRASIL, 2011). 

Ainda de acordo com os funcionários entrevistados, os clubes, as associações e as 

Prefeituras são filiados para a participação em eventos competitivos com atletas federados, ao 

passo que as academias e os colégios possuem apenas vinculação à Federação. Atualmente, a 

FAP possui 160 entidades filiadas e vinculadas, o que equivale a aproximadamente 6 mil 

atletas no Estado de São Paulo. Nesse sentido, a entidade conta com oito Delegacaias 

Regionais e um Conselho Técnico para administrar todas as instituições e atletas filiados e 

vinculados à entidade (FEDERAÇÃO AQUÁTICA PAULISTA, 2011). 

De maneira geral, verificou-se que, no sistema esportivo voltado para o 

desenvolvimento da natação de alto rendimento no Estado de São Paulo, existe interação e 

comunicação entre os clubes e as Entidades Municipais de Práticas Esportivas com a FAP. 

Essa comunicação ocorre de maneira limitada aos aspectos burocráticos e na participação em 

eventos e competições organizados pela Federação. A CBDA se comunica diretamente com 

os atletas para distribuição de patrocínio, e os atletas diretamente com o Ministério do Esporte 

para a obtenção da Bolsa-atleta. 

Assim, a partir da discussão acima, é possível descrever o sistema esportivo voltado 

para o desenvolvimento da natação de alto rendimento no Estado de São Paulo. 

 De Bosscher et al. (2008) afirmam que na estrutura organizacional do esporte em um 

país existem três entidades principais de gerenciamento e administração de ações:  



89 
 

 

• Comitê Olímpico Nacional: órgão reconhecido pelo Comitê Olímpico Internacional, 

responsável por promover o Olimpismo e garantir a participação dos atletas nos Jogos 

Olímpicos; 

• Agência Nacional de Esporte: órgão nacional responsável por guiar a organização do 

esporte e realizar parcerias com outros órgãos, a fim de promover o esporte; 

• Corpos Nacionais de Esporte: gerenciam elegibilidade, regras e campeonatos para 

determinada modalidade no país. 

 

No Brasil, de acordo com a opinião dos técnicos e dos funcionários entrevistados, 

conclui-se que essas três entidades são representadas, respectivamente, pelo Comitê Olímpico 

Brasileiro (COB), que tem como papel auxiliar os atletas da Seleção Brasileira; pelo 

Ministério do Esporte, que tem como papel conceder a Bolsa-atleta; pela Confederação 

Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), no nível nacional, que auxilia atletas da Seleção 

Brasileira e organiza eventos/competições em nível nacional, e pela Federação Aquática 

Paulista (FAP), no nível estadual, que organiza eventos/competições em nível estadual. Os 

clubes e as Entidades Municipais de Práticas Esportivas são responsáveis pela formação 

esportiva e para o alto rendimento.  

Além disso, existe interação e comunicação entre os clubes e as Entidades Municipais 

de Práticas Esportivas com a FAP. Essa comunicação ocorre de maneira limitada aos aspectos 

burocráticos e na participação em eventos e competições organizados pela Federação. A 

CBDA se comunica diretamente com os atletas para distribuição de patrocínio, e os atletas 

diretamente com o Ministério do Esporte para a obtenção da Bolsa-atleta. 

Na Figura 7 é apresentado o sistema esportivo, assim como o papel de cada entidade 

no desenvolvimento da natação no Estado de São Paulo, de acordo com os técnicos e os 

funcionários entrevistados: 
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FIGURA 7. Organograma sobre o sistema esportivo voltado para a natação de alto rendimento - papel e 
interação entre as entidades. 

 

 

  5.2 Administração das ações e políticas esportivas 

 

 

  5.2.1 Diretrizes e ações 

 

 

  Green e Oakley (2001) afirmam que, na organização da estrutura esportiva de um país, 

é necessário que o Governo e/ou as Instituições Nacionais de Esporte possuam ações 

centralizadoras que possam ser administradas e implantadas nacionalmente, para que o país 

possa alcançar sucesso esportivo internacional. A coordenação nacional de ações possibilita a 

maximização do suporte em nível regional para Confederações, Federações, atletas e técnicos 

(DE BOSSCHER et al., 2008).  

Em relação a esse tema, 63% dos técnicos entrevistados afirmaram que não existe uma 

diretriz nacional para o desenvolvimento da natação de alto rendimento no país e 45% deles 

afirmam que cada clube trabalha da sua própria forma. Não existe uma política pública por 
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parte do Governo, assim como não existe nenhuma ação unificada por parte da Confederação 

e/ou Federação. 

 Os países que têm o Governo como principal organizador do esporte de alto nível 

possuem leis, ações e sistema organizacional que estão vigentes há muitos anos, como é o 

caso da China, que possui seu programa esportivo desde 1950, e mesmo com trocas de 

governantes o programa ainda mantém as mesmas bases (HOULIHAN; GREEN, 2008). Na 

Austrália, o Instituto Nacional de Esporte controla as federações esportivas, e no Reino Unido 

existe integração entre projetos governamentais e entidades de cada modalidade para 

desenvolver o esporte de base, mediante diversos projetos (GREEN, 2004).  

De acordo com a revisão de literatura, no Brasil, na atualidade, duas organizações em 

nível nacional são responsáveis especificamente pelo desenvolvimento do esporte de alto 

nível: o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e o Ministério do Esporte, por meio da Secretaria 

Nacional de Alto Rendimento. Ambos, juntamente com o Conselho Nacional de Esporte, 

formam o Sistema Nacional de Esporte, que elabora as políticas de Esporte de alto 

rendimento. 

 No entanto, quando são analisados os programas e projetos desses dois órgãos, não são 

encontradas ações de política para o esporte implantadas nacionalmente. Um exemplo disso é 

o programa Bolsa-atleta, citado por apenas um dos técnicos (9%) e que, em sua opinião, não 

apresenta critérios claros para sua distribuição. Azevedo e Barros (2004) e Zouain (2006) 

afirmam que, na prática, não se observa a operacionalização de programas e projetos 

governamentais de forma integrada nos Estados brasileiros, assim como não se consegue 

identificar um plano estatal para o esporte no país. 

 Nesse sentido, a responsabilidade pela elaboração de diretrizes para o 

desenvolvimento da natação de alto rendimento no país é dos clubes e Entidades Municipais 

de Práticas Esportivas. Esses, por sua vez, não recebem nenhum tipo de diretriz da 

Confederação e Federação que representam a modalidade: “Cada clube tem sua forma de 

desenvolver os atletas; não existe uma coisa homogênea, ou que segue um padrão 

determinado pela Confederação ou pela Federação” (DSC1).  

Já em países com sucesso na natação internacional, como EUA, Austrália e Reino 

Unido, as Confederações são a base para o desenvolvimento de atletas de alto rendimento 

(COLLINS, 2010; GREEN; HOULIHAN, 2005; USASWIMMING, 2011). 

 No Reino Unido, em 1999, a Amateur Swimming Association (ASA) criou um projeto 

nacional que funciona através de auditorias prestadas a todos os clubes associados, nas quais 

se identificam as áreas em que os clubes possuem deficiências, como: ensino, 
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desenvolvimento de habilidades, desenvolvimento competitivo e performance; e a partir das 

falhas detectadas, a ASA presta assistência a esses clubes (COLLINS, 2010). Na Austrália e 

nos EUA existem programas nacionais voltados para clubes e técnicos, por meio de 

certificações, cursos, congressos e encontros. Desse modo, são passadas diretrizes a ser 

implantadas nacionalmente, tanto em relação ao treinamento de crianças e jovens, como em 

relação aos nadadores de alto rendimento (COLLINS, 2010; GREEN; HOULIHAN, 2005; 

USASWIMMING, 2011).  

 Em relação às diretrizes estabelecidas pelas entidades que organizam a natação em São 

Paulo e no Brasil, as ações da CBDA e da FAP que foram identificadas, tanto nas respostas 

dos técnicos como nas dos funcionários, foram em relação ao Conselho Técnico da CBDA e 

da FAP. O Conselho Nacional e o Estadual são formados por técnicos de clubes que se 

destacam na natação regionalmente e nacionalmente. Esses Conselhos, de acordo com os 

técnicos e funcionários entrevistados, tomam decisões relacionadas a regulamentos, 

calendários, índices de participação etc. No entanto, não existem decisões relacionadas ao 

desenvolvimento técnico e treinamento da modalidade, como ocorre em outros países com 

sucesso na natação mundial. 

 Portanto, foi verificado, em relação às diretrizes nacionais para o desenvolvimento da 

natação de alto rendimento, que o clube tem o papel principal, atuando com diretrizes próprias 

e sem suporte da FAP, CBDA, COB ou Ministério do Esporte. As funções das entidades 

organizadoras estão voltadas, prioritariamente, às competições, como elaboração de 

regulamentos, organização de calendários e de índices. 

 

 5.2.2 Prestação de contas 

 

 

No contexto mundial, em algumas nações como China, Austrália e Alemanha, os 

Governos ou Instituições Nacionais de Esporte subsidiam o esporte de elite em nível nacional, 

e, portanto, quem recebe essa verba deve prestar contas para a entidade que as subsidia. O 

aporte financeiro concedido a Confederações, Federações, clubes, técnicos e atletas pode vir 

do Governo, do Governo em parceria com instituições, de patrocinadores ou empresas 

privadas, sendo esse ponto diretamente influenciado pela administração do esporte em cada 

país (DIGEL 2002b, GREEN; OAKLEY, 2001). 
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 Assim, verificou-se que grande parte das entidades pesquisadas (90%) prestam contas 

somente à própria entidade, sejam os clubes, sejam as Entidades Municipais de Práticas 

Esportivas. De acordo com os técnicos dos clubes, a prestação de contas ocorre diretamente à 

diretoria, aos associados e aos atletas. Em relação às Entidades Municipais de Práticas 

Esportivas, a prestação de contas ocorre por meio do Departamento de Esportes ou 

diretamente à Prefeitura (TABELA 4). 

Na China e na Rússia, os fundos financeiros provenientes do Governo são destinados, 

principalmente, ao esporte de base, ao passo que investimentos de patrocinadores 

internacionais são destinados ao esporte de alto rendimento. Já na França todo o investimento 

no esporte é realizado pelo Governo, principalmente por meio do dinheiro obtido pela loteria. 

Alemanha, Austrália, Reino Unido e Itália são países que possuem o Governo como principal 

agente de suporte financeiro, e, por meio de Ministérios, Institutos Nacionais e Federações 

Esportivas repassam o dinheiro para diferentes categorias do esporte nacional, no entanto, são 

países abertos ao sistema de patrocinadores. Estados Unidos e Japão são considerados países 

totalmente abertos às empresas privadas e patrocinadoras do esporte nacional (MEIRA; 

BASTOS, no prelo). 

Como já apresentado, o COB recebe do Ministério do Esporte o repasse de 2% da 

arrecadação bruta de todas as loterias federais do país, tal como estipulado pela Lei 

Ângelo/Piva (nº. 10.264), sancionada em julho de 2001, com a finalidade de desenvolver os 

esportes olímpicos no país. Para receber os recursos financeiros provenientes do COB, as 

Confederações Esportivas devem atender a determinados critérios. Um requisito básico é a 

apresentação de um planejamento das atividades da Confederação para a aplicação desses 

recursos financeiros. 

 De acordo com os técnicos entrevistados, no Estado de São Paulo os clubes e as 

Entidades Municipais de Práticas Esportivas não recebem suporte algum, inclusive financeiro, 

de nenhuma entidade nacional e/ou governamental ligada ao esporte de alto rendimento. Cada 

um destes arca com suas despesas, não sendo necessária, portanto, a prestação de contas a 

nenhum outro órgão. Como exemplificado por meio do seguinte DSC: 

 “Para ninguém. O clube hoje é uma instituição privada, então ela não tem que prestar 

contas pra ninguém. Então isso também é uma coisa extremamente preocupante, 

porque se existem trabalhos que estão sendo mal desenvolvidos, não existe gerência 

de ninguém. O clube não é obrigado a prestar contas, ou a definir o desenvolvimento 

que ele está fazendo para a Federação, pra Confederação. A Federação e a 

Confederação, elas não sabem absolutamente nada do que acontece nos clubes” 
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 Em virtude da autonomia dada aos clubes e às Entidades Municipais de Práticas 

Esportivas por parte da CBDA e da FAP, cada clube é livre para desenvolver o trabalho de 

acordo com suas próprias diretrizes de treinamento e desenvolvimento de atletas, como 

descrito anteriormente. Esse pode ser considerado um problema na estrutura organizacional 

da natação de alto rendimento no Estado de São Paulo, assim como no Brasil. 

 De acordo com Digel (2002b), com base na sua pesquisa comparativa entre Austrália, 

China, Alemanha, França, Reino Unido, Itália, Rússia e EUA, nesses países existem 

programas nacionais voltados para o desenvolvimento do esporte de rendimento. Esses 

programas são elaborados de acordo com a realidade de cada país e possuem bases 

estruturadas de funcionamento. Entre os fatores que sustentam esses programas está o 

controle do treinamento. Para este autor, o controle centralizado do treinamento é considerado 

condicional para o sucesso esportivo internacional de um país.  

 Dois técnicos (18%) afirmaram que suas entidades prestavam contas a “Várias 

auditorias” e “Para patrocinadores”. No entanto, esses fatos são isolados, resultantes da 

estrutura organizacional dessas entidades. Segundo os funcionários da FAP, a prestação de 

contas só ocorre para os clubes filiados.  

De modo geral, verificou-se que a administração das ações e políticas esportivas para 

o desenvolvimento da natação no Estado de São Paulo não acontece de modo centralizado, 

por meio de entidades nacionais como o COB ou o Ministério do Esporte, assim como por 

nenhuma entidade organizadora da modalidade, como CBDA ou FAP. 

 Assim, a administração de ações e políticas esportivas para o desenvolvimento da 

natação de alto rendimento ocorre por meio dos clubes, de maneira individualizada, na 

definição de diretrizes, aplicação de recursos financeiros, prestação de contas, auditorias e 

relacionamento com patrocinadores. O mesmo ocorre junto às Entidades Municipais de 

Práticas Esportivas: cada uma delas possui projetos e programas próprios, conta com recursos 

próprios, e, assim, a prestação de contas acontece para a própria Prefeitura, não envolvendo 

nenhuma outra entidade.  

 

 

5.3 Sistema de desenvolvimento do talento esportivo 

 

 

A existência de um sistema de desenvolvimento do talento esportivo é considerada por 

diferentes autores como um fator-chave para a estruturação de um país na busca por 
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resultados esportivos expressivos internacionalmente, pois possibilita ao país gerenciar o 

processo de desenvolvimento de atletas desde a base até o alto rendimento (DE BOSSCHER 

et al., 2008; DIGEL, 2002a; GREEN; HOULIHAN, 2008; RÜTTEN; ZIEMANZ, 2003). 

De acordo com os técnicos entrevistados, não existe um sistema nacional de 

desenvolvimento do talento esportivo (90%). No entanto, segundo eles, cada clube possui seu 

sistema de desenvolvimento do talento esportivo (72% dos técnicos e 50% dos funcionários) 

(TABELA 5).    

No trabalho de Parra (2006), realizado com técnicos de natação de clubes brasileiros, 

foi verificado que 100% dos clubes analisados possuem turmas de treinamento desde a 

iniciação até o alto rendimento, que, no caso da natação, correspondem às categorias 

compreendidas entre o mirim e o sênior. Tal fato demonstra a preocupação dessas entidades 

em promover o desenvolvimento do talento esportivo da modalidade. 

Tanto o Ministério do Esporte quanto a CBDA apresentam em seus sites programas e 

projetos relacionados ao desenvolvimento do talento esportivo, respectivamente, “Descoberta 

do Talento Esportivo” e “Programa Brasil Natação”. O programa do Ministério do Esporte 

teve sua última ação realizada em 2004 e não foi citado por nenhum dos técnicos 

entrevistados. Já o programa da CBDA, de acordo com os técnicos, ocorre de maneira 

esparsa, esporádica, localizada e não chega a contribuir para o desenvolvimento do talento na 

natação do Estado de São Paulo (BRASIL, 2011; PROGRAMA BRASIL NATAÇÃO, 2011). 

Os funcionários da entidade que organiza a natação no Estado de São Paulo não 

souberam responder se existe ou não um sistema nacional de desenvolvimento do talento 

esportivo e enfatizaram o papel do clube como responsável por essa função. As 

responsabilidades da FAP em relação ao desenvolvimento do talento esportivo são: “A 

Federação organiza as competições” e “ Financia a Seleção Estadual”. Portanto, pode-se 

afirmar que a função da FAP relaciona-se à organização de eventos/competições e ao 

financiamento dos atletas que já possuem resultados competitivos expressivos no Estado.  

Assim sendo, a FAP não é responsável pelas ações relacionadas ao desenvolvimento 

do talento esportivo, ao contrário do que acontece com relação às Confederações e Federações 

de países como Reino Unido, Austrália e EUA, como discutido anteriormente. 

Deste modo, os resultados indicam que não existe um sistema nacional de 

desenvolvimento do talento esportivo na natação do Estado de São Paulo. O desenvolvimento 

de atletas talentosos no Estado de São Paulo é de responsabilidade dos clubes e das Entidades 
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Municipais de Prática Esportiva. Posteriormente, será discutida a qualidade dos programas de 

detecção, seleção e promoção de talentos esportivos na natação no Estado de São Paulo, com 

base nos resultados obtidos na Fase B do trabalho.     

 

 

5.4 Programas competitivos 

 

 

A existência de um sistema competitivo nacional organizado é um dos pontos-chave 

na estrutura organizacional esportiva de um país (DE BOSSCHER et al., 2008; GREEN; 

OAKLEY, 2001). O sistema competitivo permite ao atleta avaliar seu desempenho individual 

ou coletivamente e, além disso, fazer parte do sistema competitivo internacional, participando 

de competições e recebendo competições em seu país. É considerado como um passo positivo 

na busca do sucesso esportivo internacional (GREEN; OAKLEY, 2001). 

De acordo com os resultados, 72% dos técnicos e 100% dos funcionários da FAP 

(TABELA 6) entendem que o calendário competitivo nacional é “Definido de maneira 

hierárquica”, do Sistema Esportivo Internacional da natação para o Nacional e Estadual 

(FIGURA 8). Para 36% dos técnicos o calendário é mal organizado, ao passo que para 18% é 

bem organizado. 
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FIGURA 8. Sistema competitivo da natação brasileira 
 

A China é considerada uma nação cujo sistema competitivo favorece o sucesso 

esportivo internacional para todas as modalidades esportivas. Existem campeonatos entre 

Províncias e entre Estados. As modalidades esportivas internacionais possuem campeonatos 

nacionais anuais para possível seleção de talentos para as seleções nacionais. Além disso, a 

cada quatro anos (alternados com os Jogos Olímpicos) existem os Jogos Nacionais − nos 

quais as modalidades olímpicas estão presentes − com o objetivo de selecionar atletas para 

representar o país nas Olimpíadas (HOULIHAN; GREEN, 2008). 

Green e Houlihan (2005) exemplificam as medidas adotadas pela Australian 

Swimming Incorporated (ASI), a partir da década de 90, para melhorar os resultados de atletas 

australianos de natação de alto rendimento em eventos internacionais. A primeira medida foi 

investir mais fundos governamentais nas competições nacionais e nos atletas nacionais para 

participação nessas competições. Posteriormente, foram investidos mais fundos para enviar os 

atletas a competições internacionais, que normalmente ficam no hemisfério norte, 

geograficamente longe para os atletas da Austrália. 

Portanto, se comparamos essas medidas adotadas pela Austrália com a realidade do 

Brasil, podemos concluir que o país, assim como o Estado de São Paulo, está se 

desenvolvendo bem em relação a esse fator, pois, de acordo com os técnicos e funcionários, 

existe uma estruturação do sistema competitivo no país e no Estado. Além disso, como já 
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mencionado, grande parcela dos recursos financeiros recebidos pela CBDA foi aplicada em 

organização e participação em eventos competitivos. Em 2008 e 2009 foram aplicados, 

respectivamente, 59,9% e 48,1% de seus recursos em competições (COMITÊ OLÍMPICO 

BRASILEIRO, 2011). 

Segundo os técnicos, assim como de acordo com os funcionários da FAP, na 

elaboração do Calendário Competitivo Nacional e Estadual existe a participação dos 

Conselhos Técnicos Regional e Estadual para a definição das datas.  

No entanto, de acordo com 36% dos técnicos, a escolha dos locais dos campeonatos é 

feita por critérios políticos definidos pela CBDA. Além disso, o Conselho Técnico não é 

ouvido. Esse fato, de acordo com os técnicos, é um ponto negativo na estruturação de um 

programa competitivo, pois gera desconfiança, além de prejudicar o planejamento dos clubes 

para realização de viagens, a fim de competir em outros Estados brasileiros. 

Em termos gerais, em relação ao fator programas competitivos voltados para a natação 

de alto rendimento, o Estado de São Paulo possui uma estrutura que funciona em sistema 

hierárquico descendente, o qual permite que a competição regional e estadual sejam 

adequadas para o desenvolvimento da natação de alto rendimento. 

 

 

 

5.5 O intercâmbio internacional de técnicos e atletas 

 

 

Green e Oakley (2001) afirmam que em muitos países existe um planejamento 

específico de cada modalidade esportiva, assim como a contratação e especialização de 

técnicos das modalidades escolhidas. E, em países que não possuem técnicos e atletas 

especializados em determinadas modalidades, existe o intercâmbio internacional destes com 

países nos quais essas modalidades têm forte tradição.  

Dessa forma, verificou-se que 72% dos técnicos e 50% dos funcionários citaram que 

existe o financiamento da CBDA para os atletas e técnicos que fazem parte da seleção 

nacional para a realização de intercâmbio internacional, como pode ser observado nos DSCs a 

seguir:  

“Confederações, que chamam, escalam através de melhores índices técnicos, nas 

principais competições determinadas pela Confederação Brasileira de Desportos 
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Aquáticos. Esses atletas são selecionados pela Confederação, mas, eles têm que entrar 

em determinado nível técnico para estar participando dessas competições... 

 

“... Acontece para técnicos também, um técnico daqui que ficou dois meses, tudo pago 

pela CBDA, pra poder realmente ficar lá estudando, vários centros americanos, uma 

semana em cada lugar, para fazer uma clínica de 1 a 2 meses nos EUA, acompanhando 

um grupo de elite lá.” 

         De acordo com os técnicos, a CBDA possui diretrizes para os técnicos e atletas que já 

mostraram seu desempenho em competições. A CBDA financia esses técnicos e atletas por 

meio dos recursos financeiros provenientes da Lei Piva e de patrocinadores, sendo o principal 

deles os Correios, desde 1991 (CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS 

AQUÁTICOS, 2011).  

 Os técnicos citam os EUA como principal destino dos intercâmbios internacionais, o 

que se justifica pela forte tradição desse país na natação competitiva mundial. Nos EUA existe 

a ASCA (American Swimming Coach Association), que oferece clínicas e eventos com 

certificação para técnicos interessados do mundo todo (AMERICAN SWIMMING COACH 

ASSOCIATION, 2011). 

 Outro caminho são as clínicas em universidades americanas, que possibilitam aos 

técnicos e atletas realizar treinos em conjunto e competições. Para participar dessas clínicas, 

de acordo com 54% dos técnicos, os atletas usam recursos próprios, assim como 27% 

afirmam que usam recursos próprios (27%). Alguns clubes financiam técnicos e atletas 

(27%). Assim sendo, o clube, seus técnicos e atletas são responsáveis pelas iniciativas na 

busca de qualificação. A FAP não realiza nenhum tipo de ação nesse sentido, pois entende 

que os clubes são responsáveis por tal atividade. 

De acordo com Ferreira (2010), a experiência de treinar no exterior possibilita que o 

atleta de natação conheça novos materiais, métodos de treinamento, bem como a chance de se 

depararem com uma estrutura diferente da encontrada no Brasil: a proximidade dos locais de 

moradia, estudo e treinamento, a facilidade de comprar algum recurso ergogênico, a utilização 

de materiais inexistentes (tecnologias) no Brasil. 

 Um exemplo dessa busca pela qualificação é o atleta Cesar Cielo, que possui 

resultados expressivos na natação de alto rendimento internacional, atualmente. O atleta 

deixou o Brasil, anos atrás, com recursos próprios para treinar nos EUA, e, a partir de então, 

conquistou títulos e muitas desavenças com a CBDA, pois faz críticas severas à entidade em 
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relação ao financiamento de atletas de base e de alto rendimento no país (ESPORTEUOL, 

2011; O GLOBO, 2011; WIKIPEDIA, 2011).    

 Portanto, pode-se considerar que existe o intercâmbio internacional de técnicos e 

atletas no Estado de São Paulo. Primeiramente, por parte da CBDA, que envia apenas técnicos 

e atletas das seleções nacionais para competições e cursos no exterior. Em segundo lugar, por 

parte dos clubes, para participar de competições e clínicas no exterior. E essas são financiadas 

pelos próprios clubes, pelos técnicos e pelos atletas. 

 

 

5.6 A destinação de recursos para infraestrutura 

 

 

 Quando os técnicos foram questionados sobre a destinação de recursos financeiros em 

sua entidade, foi obtida uma variedade de repostas: “Competições”, 63%; “Instalações e 

materiais esportivos”, 63%; “Salário de técnicos e atletas”, 36%; “Não existe planejamento”, 

18%; e “Estrutura multidisciplinar”, 18% (TABELA 8). A categoria de resposta “Salário de 

técnicos e atletas” será discutida nos tópicos seguintes deste trabalho. 

A competição foi o primeiro item citado pelos técnicos (63%) para a destinação de 

recursos financeiros. Como discutido anteriormente, o sistema competitivo da natação 

promove competições em diferentes níveis. Assim, é possível para cada entidade (clube ou 

Entidade Municipal de Práticas Esportivas) do Estado de São Paulo participar de uma 

variedade de competições ao longo do ano. No entanto, segundo os técnicos, o custo para a 

participação nessas competições é bastante elevado para as entidades.  

De acordo com os regulamentos das competições de natação do Estado de São Paulo 

(FEDERAÇÃO AQUÁTICA PAULISTA, 2011), no ano de 2011, o valor para a inscrição de 

cada atleta em cada competição era de 9 reais. Além disso, no regulamento da entidade há 

dois artigos que demonstram a responsabilidade da entidade filiada em arcar com as despesas 

relacionadas aos eventos esportivos: 

Art. 13 As entidades deverão arcar com o pagamento das inscrições de todos os 

atletas constantes no balizamento, independentemente de seu comparecimento, 

salvo se justificada sua ausência com apresentação de atestado médico.  

Art. 19 As despesas de transporte, hospedagem e alimentação serão de exclusiva 

responsabilidade das associações participantes. 
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Para as entidades pesquisadas, que possuem em média cinco categorias competitivas, 

os valores de inscrição, transporte, hospedagem e alimentação para a participação em 

diferentes competições durante o ano se tornam bastante significativos entre as despesas 

gerais que a entidade possui. Assim, os técnicos afirmam que existe um critério interno para 

cada entidade, baseado em resultados competitivos, para enviar atletas às competições. 

Outro ponto levantado pelos técnicos é a aplicação de recursos financeiros em 

“instalações e materiais esportivos” (63%). O tema instalações esportivas é considerado um 

dos fatores-chave na organização e estruturação esportiva de um país. Os Governos e as 

Instituições Nacionais de Esporte são os responsáveis pelo desenvolvimento das instalações 

esportivas nacionalmente, nos países com sucesso esportivo internacional, com exceção dos 

EUA, que possuem uma estrutura esportiva diferente do restante (DIGEL, 2002a; GREEN; 

HOULIHAN, 2005; GREEN; OAKLEY, 2001; HOULIHAN; GREEN, 2008; DE 

BOSSCHER et al., 2009).  

No Brasil, as instalações esportivas públicas para a prática de natação deixam a 

desejar. De acordo com um relatório do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

de 2006, o número de equipamentos esportivos do Governo (ou administrados pelo Governo) 

é bastante reduzido em todos os Estados brasileiros. Além disso, não existe uma regra para 

sua distribuição. Os Estados da Região Sudeste apresentaram número de equipamentos 

inferior a outros Estados. O maior número de escolas públicas com piscina foi verificado no 

Distrito Federal (18 escolas). Em relação às piscinas públicas (olímpicas e semiolímpicas) 

distribuídas nos Estados, a Região Centro-Oeste possui o maior número, com 7 piscinas no 

Estado de Goiás (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2006).  

No Estado de São Paulo, sob responsabilidade do Governo do Estado, existe uma 

piscina semiolímpica e uma piscina olímpica que fazem parte de Conjuntos Desportivos do 

Estado (SÃO PAULO, 2011). E, sob responsabilidade da Prefeitura de São Paulo, são 15 

piscinas semiolímpicas e 2 piscinas olímpicas (PREFEITURA DE SÃO PAULO, 2011). 

Esses dados demonstram a insuficiência de instalações públicas voltadas para a prática 

da natação, restringindo a prática, muitas vezes, àqueles que têm acesso a um clube privado. 

De acordo com os técnicos, a destinação de recursos financeiros voltados para o 

desenvolvimento de instalações esportivas é de responsabilidade da própria entidade, em 

termos de implantação, manutenção, modernização, entre outros fatores, mesmo que essas 

entidades sejam clubes ou Entidades Municipais de Práticas Esportivas. Segundo Green e 

Oakley (2001), o investimento em centros de treinamento e nas instalações esportivas mais 

qualificadas possíveis pelo Governo ou Instituições Nacionais de Esporte era um ponto 
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considerado importante na estruturação da antiga Alemanha Oriental, antes da queda do Muro 

de Berlim (1989), no período em que esta era considerada como potência esportiva. 

 De Bosscher et al. (2008) e Houlihan e Green (2008) citam a França como exemplo 

de país que possui uma rede nacional de centros de treinamento esportivos completos para 

atletas de diferentes níveis competitivos. De acordo com Mazzei et al. (no prelo), os 

denominados Centros de Treinamento Esportivo não podem ser considerados simples 

instalações esportivas. Um Centro de Treinamento Esportivo deve ter por características:  

• Contar com instalações esportivas de interesse esportivo estatal; 

• Estar dotado de instalações de caráter multidisciplinar (várias modalidades esportivas) ou 

monodisciplinar (uma única modalidade esportiva), com equipamentos esportivos de 

primeiro nível, meios materiais técnicos, pedagógicos e humanos; 

• Possuir residências amplas, com luz natural, localizadas em áreas silenciosas, situadas 

próximo dos espaços esportivos e dos centros acadêmicos, oferecendo ainda áreas de 

estudo e de convivência; 

• Dispor de um órgão de gestão administrativa que controla o funcionamento da instalação; 

• Contar com uma equipe técnica esportiva; 

• Dispor de um serviço médico-esportivo dirigido para a prevenção e tratamento de lesões e 

enfermidades, e de reabilitação física; 

• Dispor de departamentos científicos e de investigação, que ajudem tanto aos treinadores 

como aos esportistas a conseguir seus objetivos de rendimento; 

• Dispor de um centro acadêmico, na própria instalação ou próximo a ela. 

De acordo com o TCU, não existem Centros de Treinamento no país como os existentes 

nos países de melhor resultado internacional no esporte de alto rendimento (Estados Unidos, 

China, Rússia e Alemanha, por exemplo). Além disso, 52% das Confederações que 

participaram da pesquisa afirmaram não possuir Centro de Treinamento para a modalidade 

(TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 2010).  

A instituição refere ainda que a subutilização de Centros também é realidade no Brasil, 

e um dos exemplos é a natação. De acordo com o TCU, o Complexo Maria Lenk, composto 

pelo Parque Aquático Maria Lenk e pelo Velódromo, faz parte da herança dos Jogos Pan-

Americanos ocorridos na cidade do Rio de Janeiro em 2007. No entanto, acrescentaram pouco 

para o desenvolvimento do esporte no país. O parque aquático, com capacidade para 6.500 

pessoas, conta com três piscinas: para natação; para saltos ornamentais e para aquecimento. 

Esses equipamentos, hoje, abrigam algumas raríssimas competições de desportos aquáticos, 
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ciclismo e patinação, podendo ser considerados verdadeiros “elefantes brancos” (TRIBUNAL 

DE CONTAS DA UNIÃO, 2010).  

A natação de alto rendimento no Estado de São Paulo não conta com Centros de 

Treinamento que atendam aos critérios estabelecidos pela literatura. Somente uma pequena 

parcela dos técnicos (18%) afirma que existe, em sua entidade, uma estrutura multidisciplinar 

que conta com médicos, fisioterapeutas, nutricionistas e psicólogos. Portanto, podem ser 

consideradas iniciativas isoladas de cada entidade. 

Na pesquisa conduzida por Ferreira (2010), foi verificado que, entre os oito atletas 

entrevistados, apenas um atleta possuía o suporte de uma estrutura multidisciplinar na 

entidade em que treinava natação. O autor justifica esse fato por esse atleta estar inserido em 

um projeto isolado de longo prazo, que visava à conquista de uma medalha olímpica. Os 

atletas entrevistados afirmaram que os materiais, aparelhos e tecnologias utilizados na 

realidade americana superavam os encontrados na realidade brasileira, que estimulavam o 

desenvolvimento na modalidade.  

De acordo com os funcionários da FAP, a entidade não possui ações relacionadas ao 

desenvolvimento da infraestrutura para o esporte de alto rendimento. Essa entidade investe 

seus recursos financeiros somente em ações que se relacionam a eventos/competições.  

No nível nacional, de acordo com Mazzei et al. (no prelo), a Confederação Brasileira 

de Desportos Aquáticos possui um Centro de Treinamento parcial, pois apesar de existir uma 

instalação esportiva deste nível para a modalidade de Saltos Ornamentais controlada por esta 

organização, não existe um centro específico para as outras modalidades da Confederação de 

Desportos Aquáticos, como Natação, Polo Aquático e Nado Sincronizado. 

Em termos gerais, com relação à destinação de recursos para infraestrutura, os clubes e 

as Entidades Municipais de Práticas Esportivas são responsáveis pela destinação dos recursos 

financeiros na própria entidade. Além disso, os técnicos citam como fonte de gasto as 

competições, que são subsidiadas somente pela entidade. Outrossim, não foi verificada a 

existência de centros de treinamento controlados nacionalmente pelo Ministério do Esporte, 

COB ou CBDA. 

 

 

5.7 Suporte e desenvolvimento de técnicos 
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Hylton e Bramham (2001) afirmam que o investimento em técnicos é essencial para 

um país que objetiva sucesso esportivo internacional. Os autores destacam que os técnicos de 

diferentes níveis (escolar, clube, seleções, alto rendimento) influenciam o desenvolvimento do 

esporte de alto nível de um país. Portanto, devem receber suporte financeiro adequado às suas 

atividades, assim como educação específica para as demandas exigidas em todos os níveis 

competitivos. 

De acordo com os técnicos entrevistados, os clubes e as Entidades Municipais de 

Práticas Esportivas aplicam recursos financeiros no desenvolvimento de técnicos por meio de 

cursos e viagens (63%), e isso só acontece quando solicitado por parte dos técnicos 

interessados. Além disso, outra parcela dos técnicos (27%) afirma que participam de cursos e 

capacitações técnicas com recursos próprios, como observado no trecho a seguir:  

“ ... normalmente o que o técnico vai fazer fora, é ele que de repente tem que tirar do 

bolso. Por exemplo, pra fazer um curso de férias sobre natação, tem que tirar o dinheiro do 

bolso, por enquanto...”. 

No Japão e na China, o Governo é responsável pelo suporte financeiro aos chamados 

“ full-time coaches”, que são os técnicos que podem exercer tão só o trabalho de técnico. Além 

disso, nesses países existe um sistema de certificação nacional para técnicos, pelo qual estes 

são obrigados a passar para terem autorização de trabalhar com os diferentes níveis 

competitivos (HOULIHAN; GREEN, 2008).  

Os autores referem que em muitos países existe o trabalho em conjunto entre os 

Centros de Treinamento e as Universidades e Centros Nacionais de Pesquisa, como forma de 

utilizar o conhecimento científico atualizado na condução do treinamento das diferentes 

modalidades. Rússia, Austrália, China e Alemanha são países nos quais o papel da ciência no 

desenvolvimento do esporte de alto rendimento é considerado alto; os centros de pesquisa e as 

Universidades atuam, com o suporte do Governo, diretamente nos centros de treinamento 

(DIGEL 2002b). 

De acordo com o TCU (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 2010), o 

desenvolvimento de profissionais do esporte por meio de cursos de especialização e educação 

continuada para treinadores, professores de Educação Física e outros profissionais do esporte, 

seria uma função, também, atribuída à Rede Cenesp. No entanto, no relatório apresentado pela 

instituição, nenhuma das Confederações e Federações Esportivas pesquisadas assinalou a 

formação de treinadores como auxílio prestado pela Rede Cenesp. Todavia, 73% dessas 

entidades e 62% dos clubes apontaram a formação de treinadores como área prioritária a 

receber o apoio da ciência do esporte.  
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De acordo com os funcionários da FAP, a entidade não possui nenhum vínculo 

financeiro com os técnicos dos clubes e somente fornece auxílio para aqueles técnicos que 

fazem parte das seleções paulistas em competições (50%). Apenas os clubes e Entidades 

Municipais de Práticas Esportivas arcam com o salário dos técnicos. Os técnicos só recebem 

algum tipo de ajuda financeira proveniente da FAP durante o período competitivo em que 

estão representando a seleção paulista. Além disso, os funcionários afirmaram que “... 

atualmente não existe nenhum programa de capacitação técnica da Federação”. Verifica-se 

deste modo que a entidade não oferece, atualmente, formas de capacitação técnica. 

No nível nacional, algumas Confederações certificam técnicos para atuar em diferentes 

níveis e oferecer cursos de capacitação para a melhoria do trabalho dos técnicos, como a 

Confederação Brasileira de Voleibol, a Confederação Brasileira de Basketball e a 

Confederação Brasileira de Tênis. A Confederação mais organizada nesse sentido é a 

Confederação Brasileira de Voleibol, que possui a Comissão Nacional de Treinadores, com o 

objetivo de coordenar os cursos de formação e desenvolvimento de treinadores 

(CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL, 2011; CONFEDERAÇÃO 

BRASILEIRA DE BASKETBALL, 2011; CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TÊNIS, 

2011). No entanto, em relação à natação, não existe nenhum curso voltado para capacitação 

técnica por parte da CBDA (CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS 

AQUÁTICOS, 2011). 

Em relação à natação no Estado de São Paulo, existe uma iniciativa dos próprios 

técnicos de se reunirem e buscarem novos conhecimentos na área; trata-se do “Encontro 

Nacional de Técnicos”, realizado todo início de ano no interior do Estado. Essa iniciativa teve 

início em 2006, por iniciativa de dois técnicos de natação do Estado. Esses encontros 

objetivam discussões técnicas do esporte, além de proporcionar sempre novos horizontes e 

ideias à disposição de outros técnicos (ENCONTRO NACIONAL DE TÉCNICOS, 2011). 

 No Estado de São Paulo, os clubes e as Entidades Municipais de Práticas Esportivas 

são os responsáveis pelo suporte financeiro dos técnicos, por meio do salário. Além disso, 

algumas dessas entidades auxiliam financeiramente os técnicos em cursos e viagens, quando 

solicitadas; já em outros clubes os próprios técnicos são os responsáveis por sua atualização. 

A FAP não possui nenhum sistema de capacitação técnica, existindo uma iniciativa dos 

próprios técnicos em realizar anualmente um encontro para capacitação. 
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5.8 Suporte para o atleta durante e após o término da carreira esportiva 

 

 

Green e Oakley (2001) ressaltam que o suporte financeiro para atletas é essencial para 

o desenvolvimento do esporte de alto rendimento. Além disso, existe uma tendência para que 

todos os países se estruturem para o fornecimento de recursos financeiros aos atletas em 

desenvolvimento e de alto rendimento (DE BOSSCHER et al., 2008; GREEN; OAKLEY, 

2001). 

De acordo com os resultados apresentados anteriormente, 36% dos técnicos afirmaram 

que a entidade investe recursos financeiros em “Salário de técnicos e atletas”. Segundo eles, a 

destinação de recursos financeiros acontece de três formas: “Salário de atletas de acordo com 

desempenho”; “Não existe auxílio para atletas” e “Bolsa-auxílio para todos os atletas” 

(TABELA 9). Por outro lado, 36% dos técnicos entrevistados disseram não possuir um 

sistema de suporte efetivo para os atletas.  

Na Alemanha, existe um sistema de suporte de atletas dos diferentes níveis 

competitivos. Para o funcionamento desse sistema, ocorre a divisão de atletas em categorias 

de acordo com a idade e o nível competitivo. Para todas as categorias existe um suporte que 

aumenta gradativamente de acordo com o nível competitivo. O Governo não é o principal 

financiador dos atletas, agindo como facilitador para empresas privadas, empresários, 

companhias e instituições investirem em atletas do país (HOULIHAN; GREEN, 2008). 

No nível federal, o Ministério do Esporte faz esse papel por meio da Lei de Incentivo 

ao Esporte (Lei nº 11.438/06), que estabelece benefícios fiscais para pessoas físicas ou 

jurídicas que estimulem o desenvolvimento do esporte nacional, através do patrocínio/doação 

para projetos desportivos e paradesportivos. No entanto, entre as entidades pesquisadas, 

somente uma recebeu verbas provenientes dessa Lei, voltadas para a natação de alto 

rendimento, nos últimos cinco anos (BRASIL, 2011). 

Outro programa vinculado ao Ministério do Esporte que visa a financiar atletas 

brasileiros de diferentes níveis é o Bolsa-atleta. No entanto, tal programa não foi citado pelos 

técnicos como fonte de suporte financeiro. O programa foi mencionado, de maneira crítica, 

por um dos técnicos, quando questionado sobre as diretrizes nacionais voltadas para o 

desenvolvimento do esporte de alto rendimento no país:  

“Você tem, por exemplo, o Bolsa-atleta, que é um apoio que o Governo dá pra alguns 

atletas, mas são pouquíssimos atletas que têm esse apoio; é um apoio financeiro. Alguns 

atletas aqui já tiveram Bolsa-atleta, hoje não têm mais. E você tem alguns critérios pra 
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Bolsa-atleta, pra você se inscrever, mas ninguém sabe como é o esquema, os critérios de 

escolha”.  

Em relação aos critérios de concessão da Bolsa-atleta, o relatório do TCU verificou 

que existem algumas falhas no processo que prejudicam o desenvolvimento do esporte de alto 

rendimento no Brasil, tais como: falta de foco nas modalidades olímpicas e paraolímpicas, 

lentidão no processo de concessão do benefício para os atletas e baixa vinculação do 

programa ao esporte de base (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 2010).  

Além da Bolsa-atleta concedida Ministério do Esporte, foi instituída em 2009, pelo 

Governo do Estado de São Paulo, a Bolsa Talento Esportivo (Lei nº 13.556, de 9 de junho de 

2009). A Bolsa Talento Esportivo, assim como a Bolsa-atleta federal, visa a incentivar o 

desporto por meio da concessão de apoio financeiro aos atletas dos vários níveis de 

excelência, praticantes de modalidades olímpicas e paraolímpicas (SÃO PAULO, 2011). No 

entanto, nenhum dos técnicos asseverou receber esse tipo de apoio por parte do Governo do 

Estado de São Paulo. 

Por parte da CBDA e da FAP, como já discutido em outros tópicos, não existe um 

apoio para as entidades e, consequentemente, para todos os atletas vinculados. O apoio dessas 

entidades só acontece quando o atleta é selecionado para competições nacionais e/ou 

estaduais. Quando o atleta alcança resultados competitivos expressivos nacional e 

internacionalmente, ele passa a receber um patrocínio dos Correios.   

Assim como verificado no trabalho de Ferreira (2010), para 50% dos atletas 

pesquisados, o Governo proporcionou algum tipo de apoio somente após a conquista da 

medalha olímpica. O Governo concedeu apoio antes da conquista da medalha apenas para um 

dos atletas, e após isso, o Governo não proporcionou suporte para a manutenção do seu 

desempenho. Em relação à CBDA, apenas dois atletas identificaram algum tipo de apoio/ 

reconhecimento após a conquista. Todos os outros relataram que não tiveram apoio ou 

preferiram não explicitar suas opiniões. 

Segundo 45% dos técnicos, o suporte financeiro aos seus atletas é dado pelos clubes e 

Entidades Municipais de Práticas Esportivas. No entanto, para a distribuição desses recursos 

financeiros existe uma categorização dos atletas de acordo com critérios impostos por cada 

entidade. Inicialmente os atletas recebem o salário base e, a partir dos resultados 

competitivos, esses valores podem aumentar. 

Além do suporte financeiro, países com sistema esportivo estruturado, voltado para o 

alcance do sucesso esportivo internacional oferecem outros serviços aos atletas, que incluem 
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especialistas para o suporte de carreira, educacional, jurídico, financeiro, midiático e suporte 

para a vida pós-carreira (GREEN; OAKLEY, 2001). 

Suporte de serviço é considerado de grande importância pelos autores, pois prepara os 

atletas para a aposentadoria, ou seja, para a transição entre ser um atleta de alto rendimento e 

a vida pós-esporte. A França é um país que, por meio do National Institute for Physical Sport 

and Education (NIPSE), mantém uma estruturava voltada para o suporte completo aos atletas 

de alto rendimento (GREEN; OAKLEY, 2001; HOULIHAN; GREEN, 2008). 

Já no sistema esportivo da China, segundo Houlihan e Green (2008), esse é um ponto 

mal desenvolvido e alvo de muitas críticas, pois nesse país existe um número enorme de 

crianças e jovens em centros de treinamento durante até 15 anos, sem acesso a sistemas 

educacionais e serviços de suporte. No entanto, de milhares de crianças e jovens que passam 

grande parte de suas vidas dedicando-se a um único esporte, apenas uma pequena 

porcentagem chega ao alto rendimento, e aqueles atletas que são dispensados passam por 

dificuldades para encontrar emprego em outra área. 

O instituto nacional de esporte do Reino Unido oferece um programa chamado 

Performance Lifestyle, que se caracteriza por um acompanhamento individualizado dos 

atletas, com vistas a dar suporte social, financeiro, familiar e de carreira. Assim, o atleta passa 

a entender como lidar com a mídia, com a família, com patrocinadores e, especialmente, é 

orientado a buscar uma segunda carreira para contar com uma segunda profissão após a 

aposentadoria esportiva (UKSPORTS, 2011). 

De acordo com técnicos e funcionários, não existe nenhum programa nacional voltado 

para essa finalidade por parte do Governo, COB, CBDA ou FAP. Assim como constatado no 

levantamento realizado pelo Tribunal de Contas da União, a instituição afirma que nem o 

COB nem a Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento possuem semelhante 

programa, porquanto suas prioridades estão direcionadas a preparar os atletas brasileiros para 

o horizonte das próximas duas Olimpíadas (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 2010).  

O TCU afirma que, no Brasil, são os clubes que desempenham o papel central na 

disseminação do esporte. Esse fenômeno gera alguns problemas, pois muitos atletas 

brasileiros não seguem, paralelamente ao desenvolvimento esportivo, uma carreira estudantil 

ou profissional. Além disso, as Confederações, de modo geral, dão pouca importância ao tema 

e limitam sua atuação a uma minoria de atletas considerados excepcionais (TRIBUNAL DE 

CONTAS DA UNIÃO, 2010). Em relação às ações realizadas pelas entidades, os técnicos e 

funcionários entrevistados apresentaram ICs e DSCs bastante diversificados, demonstrando 
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que cada entidade possui iniciativas próprias. Destaca-se, como forma de preparação para a 

vida pós-carreira, a ação denominada “Bolsa em Faculdades” (18%):  

“ O clube dá apoio em faculdades... E aí varia, de acordo com os resultados, varia a 

porcentagem de bolsa. Então isso, quanto melhor forem os resultados, mais a porcentagem 

da bolsa é maior. Tem uma universidade a que a Prefeitura é coligada, então existe esse 

apoio.” 

Em relação ao suporte para o atleta, durante e após o término da carreira esportiva, não 

foram verificadas ações referentes a programa nacional de financiamento de atletas de alto 

rendimento na natação. Algumas entidades que fornecem o suporte financeiro para seus 

atletas o fazem utilizando o desempenho como critério para os valores fornecidos. Além 

disso, não foi referido nenhum plano nacional para o suporte pós-carreira dos atletas de alto 

rendimento da natação. 

 

 

FASE B - Qualidade dos programas de detecção, seleção e promoção dos talentos 

esportivos na modalidade natação 

 

Como ressaltado na revisão de literatura, para um país alcançar resultados esportivos 

internacionais expressivos, é importante que possua um programa nacional de treinamento 

para crianças e jovens, e realize de modo integrado os processos de detecção, seleção e 

promoção de talentos esportivos. Uma estrutura organizacional esportiva nacional possibilita 

a um país gerenciar o processo de desenvolvimento de atletas desde a base até o alto 

rendimento, o que garante o desenvolvimento e a sustentabilidade de atletas de alto 

rendimento no país. (DIGEL, 2002a; RÜTTEN; ZIEMANZ, 2003). 

  

 

5.9 Qualidade dos programas de detecção e seleção dos talentos esportivos 

(DSTE) na modalidade natação 

 

 

5.9.1 Aspectos gerais da detecção e seleção dos talentos esportivos (DSTE) na 

modalidade natação 
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 Em países com sucesso esportivo internacional, existem programas nacionais para a 

detecção e seleção de talentos. Digel (2002a) conduziu sua pesquisa com o intuito de 

comparar as estruturas de diferentes países. O autor verificou que esses países possuem 

programas controlados pelo Governo e instituições nacionais de esporte, e que por meio de 

ações centralizadas controlam esses programas nacionalmente. 

De acordo com os resultados apresentados para esse fator (TABELA 11), os técnicos 

não possuem uma ideia unânime sobre os aspectos gerais da detecção de talentos na natação 

no Estado de São Paulo, fato esse que pode ser decorrente de não existir um programa no 

Estado de São Paulo voltado para tal objetivo. Além disso, durante a entrevista, nenhum dos 

técnicos citou o programa do Ministério do Esporte “Descoberta do Talento Esportivo” ou o 

programa da CBDA “Programa Natação Brasil”. Portanto, cada técnico respondeu ao 

questionário de acordo com a realidade de sua entidade. 

 Um exemplo de sistema de seleção e promoção de talentos esportivos é o 

implementado na China, que é considerado como um dos mais efetivos do mundo. As 

crianças iniciam o treinamento cedo e passam por um controlado sistema de seleção e 

promoção de talentos, até chegarem ao alto rendimento. O treinamento inicia-se nas escolas 

especializadas a partir dos 6 anos de idade, quando crianças são expostas a treinamentos de 

até 3 horas diárias; em 2004 eram mais de 400.000 crianças chinesas treinando em 3.000 

escolas especializadas distribuídas por diferentes províncias chinesas (DIGEL, 2002a; 

HOULIHAN; GREEN, 2008). 

 A Austrália é outro país que possui um sistema de detecção e seleção de talentos bem 

desenvolvido. O Instituto Australiano do Esporte (IAE) desenvolve o Talent Search Program, 

que é dividido em três fases, a saber: 1ª fase: a fase de identificação de talento, na qual apenas 

2% dos melhores da amostra passam à fase seguinte; 2ª fase: testes específicos às 

modalidades são conduzidos, no sentido de validar os testes anteriores e restringir ainda mais 

a amostra; 3ª fase: os que obtiveram sucesso nas duas fases anteriores são convidados a 

integrar academias especializadas no desenvolvimento de esportistas (ZIEMAINZ; GULBIN, 

2002).  

 

 

5.9.2 Qualidade da estrutura da detecção e seleção de talentos esportivos (DSTE) 

na modalidade natação 
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5.9.2.1 Objetivos da detecção e seleção de talentos esportivos (DSTE) na 

modalidade natação 

 

 

Não houve uma tendência marcante na porcentagem geral de respostas. Para a maioria 

das questões, as respostas dos técnicos foram “em parte”, revelando que, ainda que grande 

parte dos técnicos entenda que não existem objetivos formalizados e documentos sobre os 

objetivos da detecção e seleção de talentos, alguns pontos são desenvolvidos de certa forma 

na realidade da natação do Estado de São Paulo (TABELA 12).   

Como verificado anteriormente, cada clube e cada Entidade Municipal de Práticas 

Esportivas participante da pesquisa possui autonomia para criar e desenvolver programas 

esportivos próprios. Portanto, cada entidade tem objetivos e formas de desenvolvimento dos 

processos de detecção e seleção de talentos. Verificou-se que mais de 50% da amostra afirma 

que para as questões “na DSTE da minha modalidade, as crianças devem preencher os 

requisitos corporais característicos da modalidade” e “para a DSTE da minha modalidade 

devem ser consideradas as crianças que, além dos requisitos corporais, também preencham as 

características psicológicas da modalidade”. Ocorre “em parte”, “acontece quase sempre” e 

“acontece sempre”. 

Dessa forma, para parte dos técnicos das entidades pesquisadas, características 

corporais e psicológicas são critérios a ser levados em conta na formulação de objetivos da 

detecção e seleção de talentos esportivos. A detecção por características físicas e psicológicas 

é realizada, por exemplo, pela Confederação de Remo no Reino Unido e pela Federação de 

Hockey na Alemanha, as quais aplicam testes em crianças e jovens de clubes e escolas e 

selecionam os mais aptos a ingressar em centros especializados da modalidade, e com isso 

conseguem desenvolver a modalidade (HOULIHAN; GREEN, 2008; UKSPORTS, 2011).  

 

 
5.9.2.2 Recursos da detecção e seleção de talentos esportivos (DSTE) na 

modalidade natação 

 

  

De acordo com os técnicos, os recursos disponíveis para detecção e seleção de talentos 

possuem má qualidade na realidade da natação no Estado de São Paulo, pois 61% do total das 
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respostas estão entre os itens “não acontece” ou “quase nunca acontece”. Entre os aspectos 

que compõem esse fator estão: professores qualificados, realização de testes, ações de 

organizações centrais e recursos financeiros (TABELA 13). 

 As questões relacionadas aos testes realizados na pré-escola e na escola foram 

avaliadas com mais de 80% das respostas entre “não acontece” e “quase nunca acontece”. 

Segundo Houlihan e Green (2008), na Alemanha o sistema de identificação de talentos 

acontece nas escolas e clubes esportivos por meio da indicação de professores de Educação 

Física, que identificam as crianças mais aptas a progredir em centros especializados de 

esporte.  

Assim como no Reino Unido, onde as Confederações buscam incentivar o esporte 

escolar e a ligação das escolas com clubes esportivos como forma de massificar a prática, e, a 

partir disso, treinadores e professores identificam alunos com potencialidades para as diversas 

modalidades nas escolas e os encaminham para centros especializados de cada modalidade 

(DIGEL, 2002a).   

 Na realidade brasileira, a escola não é um local de iniciação esportiva, não colabora 

com o processo de detecção de talentos e também não possui nenhum tipo de ligação com os 

clubes, como verificado no relatório elaborado pelo TCU. De acordo com o documento, a 

escola tem contribuído pouco para a universalização da disponibilidade de acesso à iniciação 

da prática esportiva. Em 46% das escolas que participaram da pesquisa, não são realizadas 

atividades de detecção de talentos, e em 76%, não há nenhuma espécie de trabalho realizado 

em conjunto com clubes, Federações e Confederações (TRIBUNAL DE CONTAS DA 

UNIÃO, 2010). 

 Outro ponto negativo identificado pelo mesmo relatório foi a atuação dos clubes na 

iniciação esportiva e nos processos de detecção de talentos. Os clubes pouco contribuem no 

processo de universalização da disponibilidade de escolas de iniciação esportiva, o que 

provoca a exclusão de grande número de possíveis talentos dos sistemas de detecção para o 

esporte de alto rendimento.  

De acordo com o TCU, a concentração espacial (São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande 

do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio de Janeiro concentram 75% dos clubes do Brasil) e os 

custos para a população se associar fazem com que apenas uma elite tenha acesso ao esporte 

de alto rendimento no país por meio dos clubes (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 

2010).  
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 5.9.2.3 Procedimentos e Regulamentação da detecção e seleção de talentos 

(DSTE) esportivos na modalidade natação 

 

 

 Os procedimentos e a regulamentação da detecção de talentos esportivos foram mal 

avaliados pelos técnicos de natação do Estado de São Paulo. Cerca de 70% dos técnicos 

consideraram que esse fator “nunca acontece” (60,3%) e “quase nunca acontece” (9,1%), no 

total da porcentagem das respostas. Estes resultados confirmam o que foi verificado na 

entrevista, a não existência de diretrizes nacionais tanto por parte do Governo, como por parte 

da CBDA para a natação de alto rendimento, e, consequentemente, diretrizes relacionadas aos 

processos de detecção e seleção de talentos esportivos, o que é uma falha importante no 

sistema esportivo do Estado de São Paulo e do Brasil, já que a centralização de ações é citada 

por Digel (2002b), De Bosscher et al. (2008) e Houlihan e Green (2008) como de extrema 

importância na estrutura esportiva de um país. 

A estrutura esportiva da Alemanha é organizada de maneira central pelo governo 

federal, por meio da Confederação Alemã de Esportes Olímpicos, que controla o esporte 

nacional, regional e municipal. Esse órgão se comunica de maneira eficaz com as 16 

Confederações Regionais. Essas Confederações controlam o sistema de competição entre 

clubes por meio das Federações Esportivas de diferentes modalidades, dotadas de uma 

estrutura que busca a formação de atletas de alto rendimento mediante um sistema esportivo 

baseado na estrutura de clubes e escolas, tendo, este sistema, início no esporte escolar, 

passando por clubes e centros de treinamento regionais, depois por clubes e centro de 

treinamento federal, até chegar aos centros de treinamento olímpico com atletas de alto 

rendimento (ALMEIDA, 2006; DIGEL, 2002a). 

 

 

5.9.2.4 Possibilidades de apoio da detecção e seleção de talentos esportivos 

(DSTE) na modalidade natação 

 

 

As possibilidades de apoio à detecção e seleção de talentos também foram mal 

avaliadas pelos técnicos de natação, não havendo uma predominância de respostas (TABELA 
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15). Observou-se que as perguntas que se relacionam ao apoio governamental obtiveram 

porcentagens maiores a 80% para as categorias “não acontece” e “quase nunca acontece”. Isso 

confirma o que foi percebido na entrevista, ou seja, que não existe apoio governamental e que 

são os clubes os responsáveis pelo desenvolvimento de atletas de natação de alto rendimento. 

No Reino Unido existe o Instituto Nacional de Esporte (UKSports), financiado por 

dinheiro proveniente da loteria. Esse instituto possui um programa de identificação e seleção 

de talentos atrelado às Confederações. Os recursos financeiros são investidos em cursos de 

capacitação técnica, certificação de técnicos para o treinamento dos atletas de alto rendimento 

e desenvolvimento de programas permanentes para atualização técnica. 

O mesmo ocorre na Austrália, onde o Instituto Australiano do Esporte (IAE) conta 

com recursos provenientes do Governo para coordenar o programa Talent Search Program, 

voltado para o desenvolvimento de atletas talentosos. Uma medalha olímpica, qualquer que 

seja ela, custa, em média, 8 (oito) milhões de dólares australianos, e uma medalha de ouro, 37 

(trinta e sete) milhões (DIGEL, 2002b). 

No Brasil, existe a Bolsa-atleta, que deveria apoiar o desenvolvimento de atletas 

talentosos, mas, como verificado, não está sendo suficiente para desenvolver o esporte de alto 

rendimento no país. Nesse sentido, o TCU sugere que a Secretaria de Esporte de Alto 

Rendimento reestruture o processo de análise, concessão e pagamento da Bolsa-Atleta, de 

forma a atender com maior tempestividade às solicitações encaminhadas pelos atletas, e que 

induza a ampliação da cobertura do Programa Bolsa-Atleta na categoria estudantil e no 

atendimento a atletas da base que praticam modalidades olímpicas e paraolímpicas 

(TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 2010). 

 

5.9.3 Qualidade dos processos da detecção e seleção de talentos esportivos (DSTE) 

na modalidade natação 

  

 

Em relação aos processos da detecção e seleção de talentos na natação no Estado de 

São Paulo não foi verificado um consenso nas respostas dos técnicos. Uma possível 

explicação para isso seria a autonomia que cada entidade possui para realizar os processos de 

detecção e seleção de talentos. 

 Destaca-se a questão: “Na DSTE da minha modalidade os atletas são escolhidos pela 

impressão pessoal do treinador”, em que mais de 90% dos técnicos afirmam que ocorre “em 

parte”, “acontece quase sempre” e “acontece sempre”.  
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Já na Austrália, o Talent Search Program tem como base o uso de testes motores e 

fisiológicos para selecionar crianças que possuam aptidão esportiva mais desenvolvida que 

outras e que possam ser colocadas num programa de desenvolvimento esportivo (ZIEMAINZ; 

GULBIN, 2002). Todas as escolas secundárias australianas são convidadas a participar desse 

processo: em 1996 havia mais de 100.000 crianças participando dos testes (FERREIRA, 

2007). 

No Brasil, tanto no programa “Descoberta do Talento Esportivo” do Ministério do 

Esporte, como no programa “Programa Brasil Natação” da CBDA, como forma de detecção e 

seleção de talentos são utilizadas baterias de testes para identificar possíveis atletas talentosos. 

No entanto, nenhum dos dois programas foi citado pelos técnicos como forma de detecção e 

seleção de talentos na natação de alto rendimento no Estado de São Paulo (BRASIL, 2011; 

PROGRAMA BRASIL NATAÇÃO 2011). 

 O que acontece muitas vezes é a identificação de talentos por resultados competitivos. 

Parra (2006), por meio de entrevistas com técnicos de natação de clubes brasileiros, verificou 

que o critério de seleção de nadadores entre os diferentes níveis competitivos é baseado no 

desempenho competitivo. De acordo com o autor, segundo 89% dos técnicos entrevistados 

não existe um sistema nacional com diretrizes para esse fim.  

  

 

 

 5.9.4 Qualidade dos resultados da detecção e seleção de talentos esportivos 

(DSTE) na modalidade natação 

 

 

Em relação aos resultados da detecção e seleção de talentos esportivos na natação de 

alto rendimento do Estado de São Paulo, não foi observado um predomínio nas respostas dos 

técnicos, sendo a maior parcela do total: “quase nunca acontece” e “em parte” (86%). Isso 

demonstra que os técnicos da amostra não visualizam resultados da detecção e seleção de 

talentos em suas realidades. 

O programa australiano, atualmente, realiza testes em mais de 280.000 crianças por 

ano, e o governo gasta aproximadamente 20 milhões de dólares neste processo, que está 

focado em 18 modalidades olímpicas. O programa, desde que foi implantado, já teve como 

resultado 142 medalhas olímpicas para o país (AUSTRALIAN SPORTS COMMISSION, 
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2011). Assim, pode-se dizer que o programa apresenta resultados importantes desde sua 

criação. 

 No Brasil, o programa Descoberta do Talento Esportivo, do Ministério do Esporte, não 

apresenta nenhum resultado nacionalmente documentado. Os últimos eventos realizados 

foram em 2004 (BRASIL, 2011). De acordo com o levantamento realizado TCU, o programa 

Descoberta do Talento Esportivo não revela resultados práticos, pois a avaliação de crianças não 

ocorre da maneira massificada e não existe um sistema de encaminhamento dos possíveis talentos 

(TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 2010). Além disso, o “Programa Brasil Natação” 

também não apresenta nenhum resultado documentado (PROGRAMA BRASIL NATAÇÃO, 

2011). 

 Nesse sentido, não existe um sistema nacional de detecção de talentos, pois não 

existem escolas de prática esportiva, núcleos de esporte de base, centros locais e regionais de 

treinamento em número suficiente que estejam equipados para recepcionar a criança ou o 

jovem talento esportivo detectado. As Federações Esportivas, que poderiam encaminhar e 

apoiar tais talentos, acham-se sem estrutura para tal fim. Além disso, a falta de definição de 

responsabilidades contribui para a ausência de um sistema de detecção de atletas no Brasil 

(TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 2010). 

 A recomendação do TCU para a Secretaria de Esportes de Alto Rendimento é que se 

institucionalize um sistema nacional de detecção de talentos esportivos, estabelecendo-se a 

concepção de seu funcionamento e as atribuições de responsabilidades dos níveis federal, 

estadual, municipal e das entidades da administração e da prática esportiva (Confederações e 

Federações), para que, em regime de colaboração e integração de ações, atuem no 

desenvolvimento da base esportiva nacional. Além disso, deve ser implementada uma rede de 

núcleos de esporte de base com cobertura nacional, de modo a possibilitar a recepção de 

talentos provenientes das escolinhas de esporte e proporcionar a estes as condições 

necessárias para o seu desenvolvimento como atleta (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 

2010). 

 

 

5.10 Qualidade dos programas de promoção dos talentos esportivos (PTE) na 

modalidade natação 
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5.10.1 Aspectos gerais da promoção de talentos esportivos (PTE) na modalidade 

natação 

 

 

Para o fator “aspectos gerais da promoção de talentos”, a porcentagem de respostas 

variou entre as categorias de respostas, sendo as categorias “quase nunca acontece” e “em 

parte”. A promoção do talento esportivo, assim como os processos de detecção e seleção de 

talentos, ocorre dentro de cada entidade com características próprias. 

Um programa esportivo bem estruturado por Governo ou Instituições Nacionais de 

Esporte pode controlar de maneira nacional os programas de promoção de talentos. É o caso 

do Reino Unido, que, mesmo sendo constituído de quatro países, consegue manter uma 

organização centralizada do esporte, incluindo os programas de detecção, seleção e promoção 

do talento esportivo (HOULIHAN; GREEN, 2008). 

A estrutura esportiva do Reino Unido é centralizada na Confederação Britânica de 

Esportes e se articula com os Corpos Nacionais Governamentais (CNG), que possuem 

representantes de Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. Além disso, existem a 

Associação Olímpica Britânica e o Conselho Central de Recreação e Educação Física 

(DIGEL, 2002a). Há uma integração entre projetos governamentais e entidades de cada 

modalidade para desenvolver o esporte de base, por meio de diversos projetos (GREEN, 

2004).   

  

5.10.2. Qualidade da estrutura da promoção de talentos esportivos (PTE) na 

modalidade natação 

 

 

5.10.2.1 Objetivos da promoção de talentos esportivos (PTE) na modalidade 

natação 

 

 

Não se observou uma concordância entre os técnicos em relação aos objetivos da 

promoção de talentos da natação no Estado de São Paulo. A categoria de resposta “acontece 

em parte” foi bastante citada. Por exemplo, para a questão “Na PTE da minha modalidade 

esportiva somente os melhores talentos devem ser promovidos”, 80% dos técnicos afirmaram 

que isso “acontece em parte”. 
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De acordo com a Tabela 19, também foi verificado que para 50% dos entrevistados 

existem objetivos concretos na promoção de talentos esportivos, os quais são escritos e 

formalizados (24%), e conhecidos por todos os outros (45%). 

Tal fato pode ser explicado pela falta de diretrizes centrais no processo de promoção 

de talentos. Assim, as entidades lidam com esse tema sem objetivos concretos, ao contrário do 

que ocorre em outros países com sistemas nacionais de esporte, nos quais os técnicos contam 

com informações sobre como proceder no encaminhamento de atletas entre os diferentes 

níveis de treinamento (DIGEL, 2002a). 

Na Alemanha, o sistema esportivo tem como base as escolas e os clubes esportivos. A 

passagem das crianças e jovens por meio desses níveis ocorre através do sistema competitivo, 

dividido em diferentes níveis de desempenho. Para isso é realizada por cada Federação uma 

categorização dos atletas (A, B, C, C/D e D), de acordo com a idade e os resultados 

competitivos, e, a partir daí, cada categoria de atletas treina em centros especializados e 

disputa competições de acordo com seu nível esportivo (HOULIHAN; GREEN, 2008). 

 

 

5.10.2.2 Recursos da promoção de talentos esportivos (PTE) na modalidade 

natação 

 

 

Em relação aos recursos da promoção de talentos no Estado de São Paulo, houve 

dispersão entre as porcentagens; isso pode ter acontecido devido ao grande número de 

perguntas para esse fator. Assim como para a detecção e seleção de talentos, os recursos 

referem-se aos centros de treinamento, aos técnicos da modalidade, aos recursos financeiros e 

ao papel da pré-escola e da escola na promoção de talentos. 

Verificou-se que os técnicos consideraram os centros de treinamento e o papel da 

escola e da pré-escola mal desenvolvidos. De acordo com os resultados: “Na PTE da minha 

modalidade esportiva existem locais suficientes onde os atletas possam estudar, morar e 

treinar” – 90% das respostas variaram entre “não acontece” e “quase nunca acontece”; “Na 

PTE da minha modalidade esportiva é disponibilizado o apoio para o desempenho esportivo 

na promoção de talentos (médico, psicológico etc.)” – 90% entre “quase nunca acontece” e 

“em parte”; “Na PTE da minha modalidade esportiva existem escolas de esporte extra- 

curricular suficientes” – 90% entre “não acontece” e “quase nunca acontece”; “Na PTE da 

minha modalidade esportiva existe cooperação suficiente entre escolas e clubes” – 100% entre 
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“não acontece” e “quase nunca acontece”; “Na PTE da minha modalidade esportiva a 

promoção de talentos já começa na pré-escola” – 90,9% entre “não acontece” e “quase nunca 

acontece”. 

Essas falhas apontadas são pontos de extrema importância em um sistema esportivo 

nacional, principalmente em relação aos serviços nos centros de treinamento.  

Um exemplo de centro de treinamento existe na Austrália. O Instituto Australiano do 

Esporte possui um programa voltado para o desenvolvimento integral de atletas e técnicos; 

além do suporte financeiro, o instituto oferece acompanhamento médico, psicológico, 

educacional e vocacional, e também instalações esportivas consideradas de alto rendimento, 

utilizadas para competições locais, nacionais e internacionais (AUSTRALIAN SPORTS 

COMMISSION, 2011). 

Em relação ao papel da escola, pode-se citar como exemplo de país que desenvolve o 

esporte na escola a China. Segundo Houlihan e Green (2008), a estrutura chinesa busca, em 

face de sua grande população, estimular o esporte na escola como fonte de crianças e jovens 

talentosos. São aproximadamente 170 milhões de crianças que estudam em 86.600 escolas 

primárias e secundárias e contam com bons professores e instalações adequadas (FERREIRA, 

2007). Além disso, o treinamento em escolas especializadas de todos os níveis só pode ser 

conduzido por técnicos especializados com diploma em Educação Física e aprovação em 

testes específicos. Muitas das escolas especializadas ainda utilizam o treinamento baseado no 

treinamento militar, com alto volume e intensidade de treino nas diferentes idades 

(HOULIHAN; GREEN, 2008). 

 

 

5.10.2.3 Procedimentos e regulamentação da promoção de talentos esportivos 

(PTE) na modalidade natação 

  

 

  Para o fator procedimentos e regulamentação da promoção de talentos esportivos, não 

foi verificada predominância de respostas para alguma categoria de resposta específica. 

Destaca-se para esse fator a má avaliação dos técnicos do Estado de São Paulo em relação ao 

papel do Governo e às organizações centrais como CBDA, como foi visto, também, para os 

processos de detecção e seleção de talentos. 

  Vale ressaltar um fato interessante que vai de encontro aos resultados obtidos na 

entrevista. Para a questão “Na PTE da minha modalidade esportiva existe um sistema de 
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competição disponível”, 80% dos técnicos responderam “acontece quase sempre” e “acontece 

sempre”, demonstrando o papel importante do sistema competitivo na promoção de talentos 

no Estado de São Paulo, e, consequentemente, no Brasil. 

  Na China o sistema de competições internas é altamente organizado. Os Jogos Juvenis 

Nacionais abrangem milhares de jovens chineses de diferentes províncias, entre 12 e 18 anos; 

já os Jogos Nacionais são considerados os mais importantes do país, sendo organizados em 

anos não olímpicos e servem como “treinamento” dos atletas nacionais para os Jogos 

Olímpicos (FERREIRA, 2007; HOULIHAN; GREEN, 2008). 

De maneira geral, os técnicos consideram o sistema competitivo importante no 

treinamento esportivo. Há duas questões do questionário padronizado que exemplificam isso: 

“Na PTE da minha modalidade esportiva existe um sistema de competição disponível” e “Na 

PTE da minha modalidade esportiva o treinamento infanto-juvenil é fomentado pelo sistema 

competitivo da modalidade”. As porcentagens de respostas “acontece quase sempre” e 

“acontece sempre” foram de, respectivamente, 80% e 72%. 

 

 

5.10.2.4 Possibilidades de apoio da promoção de talentos esportivos (PTE) na 

modalidade natação 

 

 

  As possibilidades de apoio da promoção de talentos esportivos não apresentaram boa 

avaliação por parte dos técnicos de natação, já que parcela importante do total das respostas 

ficou entre “não acontece” e “quase nunca acontece” (55%) (TABELA 21). Assim como 

ocorrido para os processos de detecção e seleção de talentos, não foi verificado apoio de 

entidades governamentais.  

  Destaca-se que, para a questão “Na PTE da minha modalidade esportiva tem o apoio 

da Ciência”, em torno de metade da amostra afirmou que isso acontece em parte, o que 

deveria ser melhorado na realidade do Estado de São Paulo, dada a importância desse ponto. 

No Reino Unido, o UKSports possui dois setores voltados ao desenvolvimento da ciência do 

esporte, um chamado de Ciência e Inovação, responsável por fornecer informações sobre os 

mais avançados métodos de treinamento, assim como por desenvolver estudos sobre 

equipamentos esportivos; e o outro, chamado de Ciências do Esporte e Medicina do Esporte, 

responsável por todo o suporte médico e científico para a otimização do treinamento de alto 

rendimento (UKSPORTS, 2011). 
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  Na Austrália, o Instituto Australiano do Esporte conta com um setor ligado à Ciência e 

Medicina do Esporte, responsável pelo suporte de conhecimento acadêmico aos projetos 

desenvolvidos pelo instituto. Esse setor é dividido em: Serviços Clínicos, Ciências do 

Esporte, Educação de Carreira de Atletas, Centro de Ciência Aplicada e Programa Nacional 

de Qualidade na Ciência do Esporte (AUSTRALIAN SPORTS COMMISSION, 2011). 

  Além disso, foi verificado que para a promoção de talentos da natação no Estado de 

São Paulo, os pais possuem importância no que diz respeito ao apoio: mais de 50% da 

amostra respondeu “acontece quase sempre” e “acontece sempre” para a questão: “Na PTE da 

minha modalidade esportiva tem o apoio dos pais”, fato esse bastante marcante na realidade 

brasileira. Massa (2006) afirma que, no Brasil, a falta de um sistema de desenvolvimento do 

talento para o alto rendimento transfere a responsabilidade de administrar e fomentar o 

esporte das entidades governamentais para outras entidades ou pessoas, como, por exemplo, 

os pais. 

  Isso foi verificado também no estudo de Ferreira (2010). O autor ressalta que, para os 

nadadores brasileiros olímpicos, o tipo e a constância do apoio proporcionado pela família são 

dois dos norteadores da manutenção do indivíduo na modalidade esportiva, já que, muitas das 

vezes, a criança só tem condição de ir para o local da prática devido a de seus pais. Para o 

autor, esse apoio é, principalmente, motivacional e financeiro. No entanto, qualquer tipo de 

apoio recebido pelo atleta que propicie o desenvolvimento é válido. 

 

 

5.10.3 Qualidade dos processos da promoção de talentos esportivos (PTE) na 

modalidade natação 

 

 

  Foi verificada boa avaliação por parte dos técnicos de natação do Estado de São Paulo 

para os processos da promoção de talentos esportivos, com porcentagem elevada do total de 

respostas entre “acontece quase sempre” e “acontece sempre” (48%). Esse fato merece 

destaque, pois, dada a autonomia de cada entidade para desenvolver seu programa esportivo, 

tais resultados demonstram que essas entidades dão importância aos pontos relacionados a 

esse fator. 

  Os processos de promoção do talento esportivo estão ligados, em grande parte, ao 

treinamento esportivo, e, para a maioria deles, a avaliação dos técnicos foi boa, como, por 

exemplo, para as perguntas: “Na PTE da minha modalidade esportiva, a experiência pessoal 
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do treinador no planejamento do treinamento desempenha um grande papel” – 80% das 

respostas ficaram entre “acontece sempre” e “acontece quase sempre”; “Na PTE da minha 

modalidade esportiva, novos conhecimento científicos são levados em consideração” – 72% 

das respostas se situaram entre “acontece sempre” e “acontece quase sempre”. “Na PTE da 

minha modalidade esportiva é sistematicamente planejado” – 60% das respostas se dividiram 

entre “acontece sempre” e “acontece quase sempre”.  

Como destacado anteriormente, o suporte aos técnicos permite uma melhor qualidade  

do treinamento em diferentes níveis competitivos. Assim, esse ponto está intimamente ligado 

à aplicação de recursos financeiros nos técnicos. Na China, o treinamento em escolas 

especializadas de todos os níveis só pode ser conduzido por técnicos especializados com 

diploma em Educação Física e aprovação em testes específicos (HOULIHAN; GREEN, 

2008).   

 Outro fato que merece destaque é a porcentagem de respostas para a questão: “Na PTE 

da minha modalidade esportiva o treinamento infanto-juvenil é fomentado pelo sistema 

competitivo da modalidade”, com 72% das respostas entre “acontece quase sempre” e 

“acontece sempre”. Tais respostas demonstram, novamente, a importância do sistema 

competitivo no processo de desenvolvimento de atletas talentosos na natação no Estado de 

São Paulo e no Brasil. 

  Almeida (2006) afirma que os EUA apresentam um sistema esportivo baseado em um 

sistema competitivo altamente desenvolvido, atrelado ao seu sistema educacional do nível 

escolar até o universitário, formado principalmente pela NCAA. Esse sistema faz com que os 

jovens disputem entre si: aqueles que ganham ou são bem-sucedidos são promovidos, e os 

perdedores são descartados. Como o país possui uma grande população, e consequentemente 

um grande número de jovens praticantes, a possibilidade de criar atletas dessa maneira é 

grande. O esporte escolar abrange cerca de 45 milhões de crianças; mesmo assim, apenas 1% 

dos jovens que participam desse processo chega ao alto rendimento (ALMEIDA, 2006; 

DIGEL, 2002a, b; FERREIRA, 2007). 
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5.3.4 Qualidade dos resultados da promoção de talentos esportivos (PTE) na 

modalidade natação 

 

 

  Em relação aos resultados da promoção de talentos na natação no Estado de São 

Paulo, verifica-se que os técnicos julgam esse fator como mal desenvolvido, já que 49% das 

respostas estão entre “não acontece” e “quase nunca acontece” (TABELA 23). Esse fato é 

esperado, pois outros fatores já haviam sido mal avaliados, e também por não existir um 

programa nacional voltado para tal finalidade. 

  Isso pode ser verificado na porcentagem de respostas para a seguinte questão: “Na 

PTE da minha modalidade esportiva temos êxito no alto nível (a modalidade no geral), por 

meio da promoção de talentos”, com 63% das respostas entre “não acontece” e “quase nunca 

acontece”. 

Na China, a organização do sistema esportivo permite a passagem de atletas entre os 

níveis esportivos de maneira organizada e documentada, possibilitando que o sistema de 

promoção de talentos seja eficiente. Das 400.000 crianças chinesas que treinam em 3.000 

escolas especializadas, 12% passam para a próxima fase de treinamento, já sendo 

consideradas atletas profissionais. Tais atletas treinam até seis horas por dia, todos os dias da 

semana, em sistema de internato, e recebem um salário da Província. Os selecionados dessas 

fases farão parte dos times nacionais de diferentes modalidades, e os atletas que passam ao 

mais alto nível de treinamento, os chamados atletas olímpicos, que consistem em 5% de todos 

os atletas que iniciam o treinamento nas escolas especializadas, recebem suporte financeiro do 

Governo, da Província e de patrocinadores (DIGEL, 2002a; HOULIHAN; GREEN, 2008).   

  De maneira geral, pode-se afirmar que o processo de promoção de talentos esportivos 

foi mais bem avaliado pelos técnicos entrevistados se comparado aos processos de detecção e 

seleção de talentos. Como discutido anteriormente, não existe um sistema nacional de 

detecção e seleção de talentos na realidade brasileira. No entanto, como observado nas duas 

fases do trabalho, os clubes e as Entidades Municipais de Práticas Esportivas têm o papel de 

formação esportiva e para o alto rendimento, e contribuem para o processo de promoção do 

talento na natação no Estado de São Paulo.    

  Nesse sentido, os técnicos entrevistados descrevem a estrutura voltada para a 

promoção do talento esportivo de acordo com a realidade da entidade na qual estão inseridos. 

E, por meio dos resultados apresentados, verificou-se que essas entidades possuem diretrizes 
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bem estabelecidas, com objetivos concretos e formalizados. Além disso, os técnicos 

pesquisados consideraram bem desenvolvidos pontos como: a experiência pessoal do 

treinador no planejamento do treinamento, a utilização de conhecimento científico e a 

sistematização do treinamento. 

 Os técnicos também enfatizaram o papel da competição no processo de promoção do 

talento esportivo na natação no Estado de São Paulo. Assim como verificado na primeira fase 

do trabalho, o sistema competitivo coopera na fomentação da modalidade, e talvez, como um 

dos técnicos explicita, essa seja um fator que sustente o sistema de desenvolvimento do 

talento esportivo:  

“O que existe é esse processo de seleção natural diante de todos os praticantes....Os 

atletas que vão ficando na modalidade, que vão se mantendo na modalidade, eles vão 

sendo encaminhados para a competição em que ele é mais capaz. Se ele é mais 

talentoso, ele consegue índice e classificações para competições mais importantes; se 

ele não é tão talentoso ainda, ele tem outras competições aonde ele vai poder 

expressar o seu talento”.  

  E, por fim, outro ponto interessante que cabe ser ressaltado na promoção do talento 

esportivo na natação no Estado de São Paulo é o apoio dos pais nessa fase do 

desenvolvimento esportivo. Dada a falta de suporte por parte da Federação, Confederação, 

COB e Governos estaduais e municipais, os pais passam a ter fundamental importância no 

suporte aos atletas de natação.  
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6. CONCLUSÃO 

 

 

Em relação ao sistema esportivo voltado para o desenvolvimento da natação de alto 

rendimento no Estado de São Paulo, existe a ação das seguintes entidades: o Comitê Olímpico 

Brasileiro (COB), que tem como papel auxiliar os atletas da Seleção Brasileira; o Ministério 

do Esporte, que tem como papel conceder a Bolsa-atleta; a Confederação Brasileira de 

Desportos Aquáticos (CBDA), no nível nacional, que auxilia atletas da Seleção Brasileira e 

organiza eventos/competições em nível nacional; e a Federação Aquática Paulista (FAP), no 

nível estadual, que organiza eventos/competições em nível estadual. Os clubes e as Entidades 

Municipais de Práticas Esportivas são responsáveis pela formação esportiva e para o alto 

rendimento.  

Além disso, existe interação e comunicação entre os clubes e as Entidades Municipais 

de Práticas Esportivas com a FAP. Essa comunicação ocorre de maneira limitada aos aspectos 

burocráticos e na participação em eventos e competições organizados pela Federação. A 

CBDA se comunica diretamente com os atletas para distribuição de patrocínio, e os atletas 

diretamente com o Ministério do Esporte, para a obtenção da Bolsa-atleta. 

 A administração de ações e políticas esportivas para o desenvolvimento da natação de 

alto rendimento acontece por meio dos clubes, de maneira individualizada, na definição de 

diretrizes, aplicação de recursos financeiros, prestação de contas, auditorias e relacionamento 

com patrocinadores. O mesmo acontece junto às Entidades Municipais de Práticas Esportivas: 

cada uma delas possui projetos e programas próprios, conta com recursos próprios e, assim, a 

prestação de contas acontece para a própria Prefeitura, não envolvendo nenhuma outra 

entidade. 

 Os resultados indicaram que não existe um sistema nacional de desenvolvimento do 

talento esportivo na natação do Estado de São Paulo. O desenvolvimento de atletas talentosos 

no Estado de São Paulo é de responsabilidade individual e autônoma dos clubes e das 

Entidades Municipais de Prática Esportiva. 

Em termos gerais, em relação ao fator programas competitivos voltados para a natação 

de alto rendimento, o Estado de São Paulo possui uma estrutura que funciona em sistema 

hierárquico descendente, o qual permite que as competições regionais e estaduais sejam 

adequadas para o desenvolvimento da natação de alto rendimento. 

 Existe  intercâmbio internacional de técnicos e atletas no Estado de São Paulo. 

Primeiramente, por parte da CBDA, enviando apenas técnicos e atletas das seleções nacionais 
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para competições e cursos no exterior. Em segundo lugar, por parte dos clubes, para participar 

de competições e clínicas no exterior. E essas são financiadas pelos próprios clubes, pelos 

técnicos e pelos atletas. 

Com relação à destinação de recursos para infraestrutura, verificou-se que os clubes e 

as Entidades Municipais de Práticas Esportivas são responsáveis pela destinação dos recursos 

financeiros na própria entidade. Além disso, os técnicos citam como fonte de gasto as 

competições, que são subsidiadas somente pela entidade. Outrossim, não foi verificada a 

existência de centros de treinamento controlados nacionalmente pelo Ministério do Esporte, 

COB ou CBDA. 

Verificou-se que no Estado de São Paulo os clubes e as Entidades Municipais de 

Práticas Esportivas são os responsáveis pelo suporte financeiro dos técnicos, mediante salário. 

Além disso, algumas dessas entidades auxiliam financeiramente os técnicos em cursos e 

viagens, quando solicitadas; já em outros clubes os próprios técnicos são os responsáveis por 

sua atualização. A FAP não possui nenhum sistema de capacitação técnica; o que existe é uma 

iniciativa dos próprios técnicos para realizar anualmente um encontro que visa à capacitação. 

Em relação ao suporte para o atleta durante e após o término da carreira esportiva, não 

foram verificadas ações referentes ao programa nacional de financiamento de atletas de alto 

rendimento na natação. Algumas entidades que fornecem o suporte financeiro para seus 

atletas o fazem utilizando o desempenho como critério para os valores fornecidos. Além 

disso, não foi verificado nenhum plano nacional para o suporte pós-carreira dos atletas de alto 

rendimento da natação. 

Com referência à qualidade dos programas de detecção e seleção de talentos 

esportivos voltados para a natação de alto rendimento no Estado de São Paulo, não existe um 

programa organizado de âmbito nacional ou estadual. Em relação à estrutura, cada entidade 

possui seus objetivos, sua forma de aplicação de recursos, suas oportunidades e obrigações; 

não existe apoio do Governo ou da CBDA. Em relação aos processos de detecção e seleção de 

talentos, não há diretrizes para a realização de processos de identificação de talentos, como é 

comum em países com sucesso esportivo internacional. E, por fim, como não há uma estrutura 

e um processo bem organizados para a detecção e seleção de talentos, os resultados não 

podem ser visualizados na realidade da natação de alto rendimento do Estado de São Paulo. 

Não existe um sistema nacional de detecção de talentos, pois não há escolas de prática 

esportiva, núcleos de esporte de base, centros locais e regionais de treinamento em número 

suficiente, equipados para recepcionar a criança ou o jovem talento esportivo detectado.  
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  Para a promoção de talentos, pode-se afirmar que não se verifica um programa de 

promoção de talentos organizado nacional ou estadualmente, voltado para a natação de alto 

rendimento no Estado de São Paulo. Em relação à estrutura, processo e resultados, foram 

observadas as mesmas características dos processos de detecção e seleção de talentos, ou seja, 

na falta de diretrizes centrais sobre promoção de talentos, cada entidade desenvolve seu 

próprio programa. Destaca-se o papel da competição nessa fase do treinamento, citado como 

fator importante na promoção de talentos da natação no Estado de São Paulo. 

  De maneira geral, pode-se afirmar que a qualidade do processo de promoção de 

talentos esportivos foi o aspecto mais bem avaliado pelos técnicos entrevistados, quando 

comparado aos processos de detecção e seleção de talentos.  

      Não existe um sistema nacional de detecção e seleção de talentos no Brasil. No 

entanto, como verificado nas entrevistas e nas respostas dos questionários, os clubes e as 

Entidades Municipais de Práticas Esportivas possuem o papel de formação esportiva e para o 

alto rendimento, e, portanto, contribuem efetivamente com o processo de promoção do talento 

na natação no Estado de São Paulo. 

Para os fatores que foram considerados como mal desenvolvidos, ou que não existem 

na realidade da natação de alto rendimento no Estado de São Paulo, sugere-se conhecer a 

realidade de outros países nos quais esses fatores são bem desenvolvidos e estudar a aplicação 

no contexto da realidade de São Paulo e do Brasil. Green e Oakley (2001) e Houlihan e Green 

(2008) afirmam que existe uma tendência de homogeneidade nos sistemas esportivos de 

diferentes países.  

Os autores ressaltam que países que possuem sucesso esportivo internacional adotaram 

ideologias do esporte de países do antigo bloco oriental, como Rússia e a antiga Alemanha 

Oriental. Houlihan, Tan e Green (2010) demonstraram como a China, adotando estratégias da 

Liga Norte-Americana de Basquete (NBA), conseguiu desenvolver a modalidade no país e 

alcançar resultados internacionais expressivos, provando assim que é possível, com as devidas 

adaptações, adotar estratégias de países com sucesso esportivo para a nossa realidade.  
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ANEXOS 
 
ANEXO A. Aprovação do Comitê de Ética na Pesquisa da Escola de Educação Física e 
Esporte da Universidade de São 
Paulo
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ANEXO B. Termo de Consentimento Esclarecido 
 

ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTE 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  
______________________________________________________________________

____________ 

I - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA O U RESPONSÁVEL 
LEGAL 

1. NOME DO INDIVÍDUO: ....................................................................................................................... 
DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº: ...................................................... SEXO:        M (  )  F (  )   
DATA NASCIMENTO: ......../......../......... 
ENDEREÇO: .......................................................................... Nº ........... APTO .............. 
BAIRRO: ........................................ CIDADE: ................................................................ 
CEP: ....................... TELEFONE: DDD (..........).................................................................. 

______________________________________________________________________
____________ 

II - DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA 

TÍTULO DO PROJETO DE PESQUISA: Desenvolvimento de atletas de elite: qualidade da 

detecção, seleção e promoção de talentos esportivos  na realidade brasileira e comparação 

internacional das políticas para o esporte de alto nível 

1. PESQUISADOR RESPONSÁVEL: Maria Tereza Silveira Böhme 

2. CARGO/FUNÇÃO: Professora de Educação Física 

3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 

 RISCO MÍNIMO (X)    RISCO MÉDIO (  )   
 RISCO BAIXO (  )    RISCO MAIOR (  )   

 

5. DURAÇÃO DA PESQUISA: 24 meses 

______________________________________________________________________
__________ 

III - EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO INDIVÍDUO OU SE U REPRESENTANTE 
LEGAL SOBRE A PESQUISA, CONSIGNANDO: 

 
1. Justificativa e os objetivos da pesquisa: 

A elaboração e realização de programas bem planejados de detecção, seleção e promoção 
de talentos esportivos fornecerão meios para o desenvolvimento dos esportes de 
desempenho/rendimento e de novas gerações de atletas de diferentes níveis competitivos. Não 
existem pesquisas que tenham analisado conjuntamente os sistemas de detecção, seleção e 
promoção de talentos esportivos nos diferentes níveis de organização do esporte brasileiro – 
nacional, estadual e local, assim como não existe, até o momento, a participação de grupos de 
pesquisa brasileiros em consórcio de pesquisa internacional, voltado para a problemática de políticas 
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para o desenvolvimento do esporte de alto nível. A competitividade das nações no esporte de elite, 
estudada através de pesquisas comparativas das políticas para o esporte de alto nível é um tema 
atual da Ciência do Esporte no contexto internacional. Este projeto de pesquisa será realizado em 
duas etapas, respectivamente etapa A e etapa B. ETAPA A: Objetivo:  Verificar as características da 
detecção, seleção e promoção dos talentos esportivos nas modalidades esportivas individuais que 
alcançaram resultados nos três primeiros lugares nos cinco últimos jogos olímpicos, respectivamente 
natação, atletismo e judô, com relação a: 1.Existência ou não dos pontos relevantes para o 
desenvolvimento do esporte de elite no contexto internacional propostos por GREEN & OAKLEY 
(2001), junto às entidades responsáveis pela organização do esporte de alto rendimento no Brasil; 
2.Qualidade da detecção, seleção e promoção de talentos esportivos na realidade brasileira, 
considerando-se três aspectos: estrutura (objetivos, recursos, oportunidades e obrigações), processo 
(planejamento, organização e controle) e resultados (número de atletas promovidos, alcance de 
objetivos, impacto e sucesso internacional), de acordo com RÜTTEN, ZIEMAINZ & KRÖGER (2005). 
ETAPA B: Objetivo : realizar uma pesquisa comparativa internacional junto ao consórcio SPLISS 
(Sports Policy Factors Leading to International Sporting Success) - composto pelas seguintes 
instituições: Vrije Universiteit Brussel (Bélgica), Universiteit Utrecht (Holanda), SIRC (SPORT Industry 
Research Centre, Reino Unido) e UKSport (Reino Unido), intitulado “COMPETITIVENESS OF 
NATIONS IN ELITE SPORT – na international comparision of elite Sport policies and climate (2010-
2011).  

2.Procedimentos que serão utilizados e propósitos: 

Serão realizadas entrevistas semi-estruturadas contendo dez questões sobre a organização das 
modalidades natação, judô e atletismo com técnicos e funcionários responsáveis pela administração 
das entidades selecionadas (confederações, federações, secretarias estaduais e municipais, e, 
clubes). Serão aplicados questionários para verificar a qualidade dos processos de detecção, 
formação, seleção e promoção de talentos esportivos com técnicos e atletas das modalidades 
pesquisadas nos clubes selecionados para este fim. 

 

IV - ESCLARECIMENTOS DADOS PELO PESQUISADOR SOBRE G ARANTIAS DO 
SUJEITO DA PESQUISA:   

1. acesso, a qualquer tempo, às informações sobre procedimentos, riscos e benefícios 
relacionados à pesquisa, inclusive para dirimir eventuais dúvidas; 

2. liberdade de retirar seu consentimento a qualquer momento e de deixar de participar 
do estudo, sem que isto traga prejuízo à continuidade da assistência; 

3. salvaguarda da confidencialidade, sigilo e privacidade; e 

4. disponibilidade de assistência no HU ou HCFMUSP, por eventuais danos à saúde, 
decorrentes da pesquisa. 

______________________________________________________________________ 

IV - INFORMAÇÕES DE NOMES, ENDEREÇOS E TELEFONES DOS 
RESPONSÁVEIS PELO ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA, PARA CONTATO EM 
CASO DE INTERCORRÊNCIAS CLÍNICAS E REAÇÕES ADVERSAS . 

Pesquisadora responsável : Professora doutora Maria Tereza Silveira Böhme – 
Escola de Educação Física e Esporte da USP – fone (11) 30912135 – 
terbohme@usp.br 

Pesquisadora gerente:  Flávia da Cunha Bastos - Escola de Educação Física e 
Esporte da USP – fone (11) 30912308 – flaviacb@usp.br 
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VI - CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 

Declaro que, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o 
que me foi explicado, consinto em participar do presente Projeto de Pesquisa. 

 

Santos,          de                            de 2010. 
 

______________________________________________                   _____________________________________ 
  assinatura do sujeito da pesquisa ou responsável legal  assinatura do pesquisador responsável 

                                                            Maria Tereza Silveira Böhme 
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ANEXO C. Questões para entrevista semi-estruturada 
 

1. Qual é o papel dessa entidade no processo de desenvolvimento do esporte de alto 
rendimento? 

 
2. Há interação da sua entidade com outras responsáveis pelo desenvolvimento do 

esporte de alto rendimento (clubes, ligas, federações, confederações,  COB, 
ministério)? Como ocorre a comunicação? 

 
3. Como são definidas as diretrizes e ações para o desenvolvimento do esporte de 

rendimento no país? 
 

4. Para qual(is) órgão(ãos) esta instituição deve prestar contas? 
 

5. Existe um sistema de desenvolvimento do talento esportivo no país da iniciação  até o 
alto rendimento? Em caso positivo, como ocorre? 

 
6. Como é organizado o calendário competitivo nacional para o esporte de alto 

rendimento? 
 

7. Como ocorre o intercâmbio internacional de atletas e técnicos para o esporte de alto 
rendimento? 

 
8. Qual é a política da entidade para a destinação de recursos financeiros para o esporte 

de alto rendimento  (instalações esportivas, recursos humanos, materiais e 
equipamentos esportivos, salário/ajuda de custo atletas, incentivo a técnicos)? 

 
9. Qual é a política da entidade para a capacitação de recursos humanos para o esporte de 

alto rendimento? 
 

10. Existe política da entidade voltada ao atleta de alto rendimento ao final da carreira 
esportiva? Qual? 
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ANEXO D. Questionário Padronizado 
 

QUESTIONÁRIO PADRONIZADO PARA A PESQUISA COM FUNCIO NÁRIOS, 
TREINADORES E ATLETAS. 

 
A)  DADOS PESSOAIS – FUNCIONÁRIOS/TREINADORES 

 
Para iniciar são propostas algumas perguntas sobre sua posição no esporte de rendimento. Os 
dados são sigilosos e só serão utilizados com fins científico-estatísticos. O seu nome não será 
divulgado, nem sua atuação profissional. A pesquisa é anônima. 

 
 

1. Desde quando o/a senhor/a trabalha na área de Esporte de Rendimento como 
treinador/ Funcionário? Por favor forneça o mês e ano. 

 
Desde_______________(Mês, por exemplo 08) _____________(Ano, por exemplo, 1990) 
 
 
2. a) Qual é a sua função exata atual no Esporte de Rendimento? 
 
 
 
    b) Quanto tempo o/a senhor/a atua nesta função? 
 
Desde_______________(Mês, por exemplo 08) _____________(Ano, por exemplo, 1990) 
 
    c) De que forma o senhor/a ocupa seu tempo com esta função? (é possível mais de uma 
resposta) 
 
(   ) tempo integral 
(   ) tempo parcial 
(   ) voluntário 
(   )  com salário (setor privado) 
(   ) como autônomo 
(   ) como funcionário público 
(   ) terceiro setor 
 
3. Qual qualificação  o/a senhor/a tem na área de Esporte? (é possível mais de uma 
resposta) 
 
 
 
4. O/A senhor/a participou de alguma capacitação profissional no ano de 2008? 

(    ) sim 
(    ) não                   ( em caso negativo, vá para questão 5) 
 
a) em caso positivo, com qual freqüência? 
Em 2008 participei de  ______capacitações profissionais 
b) Quais foram as capacitações que participou? 
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A questão seguinte é somente  para treinadores. Funcionários por favor questão 
6. 

 
2. Quanto tempo o/a senhor/a leva da sua residência ao seu principal local de 

treinamento: 
(    ) até 10 minutos 
(    ) até 30 minutos 
(    ) até 60 minutos 
(    ) até 120 minutos 
(    ) mais de 120 minutos 
 
6) O/A senhor/a já praticou esporte de rendimento? 
(    ) sim 
(    ) não     (em caso negativo vá para bloco B de perguntas – DETECÇÃO E 
SELEÇÃO DE TALENTOS) 
 
b) Em caso positivo, em qual esporte? 
 
 
 
c) Qual foi o maior sucesso em termos de resultados na sua carreira esportiva? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. DADOS PESSOAIS – ATLETAS: 
 
1.   a) Qual é o principal esporte de rendimento que o senhor pratica? 

(  ) atletismo 
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(  ) natação 
(  ) judô 
 
 
b) Quando começou a treinar seu esporte principal de modo sistemático? (pelo 
menos duas sessões de treinamento por semana)_____________(ano – por ex. 
1978) 
 

2. Qual (is) outro(s) esporte(s) já praticou de modo sistemático (máximo 3 
esportes)? Escreva, por favor, em qual período praticou ou ainda pratica este 
esporte 

1. _______________de __________até ___________ 
2. _______________de __________até ___________ 
3. _______________de __________até ___________ 

 
3. Como começou a praticar/treinar o seu esporte principal? 

(   ) através de colegas de escola 
(   ) através de treinador 
(   ) através do professor  
(   ) através dos pais 
(   ) através de irmão(ã) 
(   ) através de um programa de detecção de talentos 
(   ) através de outros meios _________________________ 
 
As questões a seguir são em relação ao seu principal esporte:    
 

4. É federado atualmente? 
(   ) não (vá para questão 6) 
(   ) sim 
 
Em qual nível já competiu?    

(   ) olímpico 

(   ) internacional 

(   ) nacional 

(   ) estadual 

(   ) municipal 

(  ) local 
 

5. Quais foram os critérios, pelos quais foi selecionado? (é possível responder 
mais de uma opção) 
(   ) boas classificações 
(   ) desempenho em testes 
(   ) impressão pessoal do treinador 
(   ) competição 
(   ) outros ____________________________________________ 
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6. Quais foram até hoje os seus maiores sucessos?  Por favor informe o ano (por 

exemplo participação estadual (1990), terceiro lugar campeonato mundial 
(1999). 

1. ____________________________________________ 
2. ____________________________________________ 
3. ____________________________________________ 
4. ____________________________________________ 

 
7. Descreva, por favor, os seus objetivos esportivos para os próximos anos                                                   

Objetivos para os próximos 2 anos  
 
______________________________________________________ 
Objetivos para os próximos 4 anos  
 
______________________________________________________ 
Objetivos para os próximos 6 anos  
 
______________________________________________________ 
Objetivos para os próximos 8 anos 
 
 ______________________________________________________ 
 

8. Informe quais dos seguintes serviços o senhor dispõe atualmente para 
melhorar seu desempenho: 
(   ) médicos 
(   ) fisioterápicos 
(   ) psicológicos 
(   ) diagnóstico de desempenho 
(   ) nutricionais 
(   ) carreira/estudos  
(   ) outro – especifique por favor______________________________________ 
 

9. Quantas vezes acidentou-se no treinamento: 
(   ) nenhuma 
(   ) 1 a 2 vezes 
(   ) 3 a 4 vezes 
(   ) 5 a 6 vezes 
(   )mais de  6 vezes  
 
 

 
10. a) em qual mês do ano 2008 foi a sua competição mais importante? 

 
Mês _______________ 
 
b) quantos unidades de treino  teve por semana em média no ano de 2008? 
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• No período de transição ( do mês ____________ao mês ___________)  
__________treinos por semana   - (final do período de competição até o 
início do período preparatório) 

 
• No período preparatório (do mês ____________ao mês ______) 
___________treinos por semana 

 
• No período de competição (do mês ____________ao mês _________)  

______________treinos por semana 
 
c) qual a duração média de uma sessão de treino no ano de 2008? (sem contar 
o tempo de transporte, vestiário, etc.) 
No período de transição__________________minutos 
No período preparatório__________________minutos 
No período competitivo__________________minutos 
 

11. Quanto tempo leva para chegar da sua casa/escola/trabalho ao seu local de 
treinamento? 
 
      a) até 10 minutos 

b) até 30 minutos 
c) até 60 minutos 
d) até 120 minutos 
e) mais que 120 minutos 
 
 

12. Quantos treinadores dispõe atualmente para o seu treinamento? 
 

Disponho de _____________treinadores 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Detecção e seleção de talentos são todas as medidas que contribuem para 
encontrar/selecionar crianças e jovens que são aptos para uma determinada modalidade 
esportiva. Promoção de talentos refere-se à infraestrutura e meios necessários para os 
atletas (treinamento, instalações de treinamento, recursos financeiros, apoio escolar) 
 
As questões a seguir referem-se a detecção e seleção de talentos 
 

B1  QUESTÕES GERAIS SOBRE DETECÇÃO E SELEÇÃO DE TALENTOS - DSTE 

B) DETECÇÃO E SELEÇÃO DE TALENTOS - DSTE 
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1. Quão bem conhece o processo de detecção e seleção de talentos esportivos em 
_____________: 

o Muito mal 
o Mal 
o Medianamente 
o Bem 
o Muito bem 
 

2. Como qualificaria a detecção e a seleção de talentos esportivos em______________: 
o Muito mal 
o Mal 
o Medianamente 
o Bem 
o Muito bem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
B2    RESULTADOS DA DETECÇÃO E SELEÇÃO DE TALENTOS - DSTE   

 
 

3. Quando o(a) senhor(a) pensa nos RESULTADOS da detecção e seleção de talentos 
(DSTE) em __________________, como julgaria as seguintes afirmações? Por favor dê a 
sua opinião assinalando com um “x”sobre o quanto cada um destes fatos/afirmações 
acontecem ou não acontecem em ________________________:  
 
Na minha modalidade esportiva... Não 

acontece 
 

Quase  
nunca 
acontece 

Em 
parte 

Acontece 
quase 
sempre 

Acontece 
sempre 

Não 
sei 

...muitos atletas são obtidos através da 
DSPTE 

      

...são obtidos atletas suficientes através da 
DSPTE 

      

...leva à DSPTE porque existem muitos 
locais para os atletas (ex. possibilidades 
para os mais tardios irem para o esporte de 
rendimento) 
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...temos sucesso através da DSPTE (na 
modalidade como um todo) 

      

...os objetivos oficiais da DSPTE são 
alcançados 

      

...o custo e resultados da DSTE estão 
numa relação adequada 

      

 
 
B3           PROCESSO DA DETECÇÃO E SELEÇÃO DE TALENTOS - DSTE 
 
 

4. Quando o(a) senhor(a) pensa no PROCESSO da detecção e seleção de talentos 
(DSTE) em __________________, como julgaria as seguintes afirmações? Por favor dê a 
sua opinião assinalando com um “x”sobre o quanto cada um destes fatos/afirmações 
acontecem ou não acontecem em ________________________:  
 
Na minha modalidade esportiva... Não 

acontece 
 

Quase  nunca 
acontece 

Em 
parte 

Acontece 
quase 
sempre 

Acontece 
sempre 

Não 
sei 

...a DSTE ocorre na idade correta       

...os resultados da DSTE são 
documentados 

      

...a DSPTE é planejada 
sistematicamente 

      

...os novos conhecimentos 
científicos sobre DSTE são 
considerados 

      

...os atletas das melhores listas são 
escolhidos 

      

...os atletas são escolhidos por 
características psicológicas  

      

...os atletas são escolhidos pela 
impressão pessoal do treinador 

      

...os atletas são escolhidos por 
desempenho em testes 

      

...a impressão pessoal de 
funcionários tem um papel na DSTE 

      

...os atletas são escolhidos pela 
constituição física 

      

...os resultados da DSTE são 
acessíveis a todos 

      

 
 

B4        ESTRUTURA DA DETECÇÃO E SELEÇÃO DE TALENTOS – DSTE 
 
 
5. Quando o(a) senhor(a) pensa nos OBJETIVOS da detecção e seleção de talentos 
(DSTE) em __________________, como julgaria as seguintes afirmações? Por favor dê a 
sua opinião assinalando com um “x”sobre o quanto cada um destes fatos/afirmações 
acontecem ou não acontecem em ________________________:  
 
    
Na DSTE de minha 
modalidade... 

Não acontece 
 

Quase  
nunca 
acontece 

Em 
parte 

Acontece 
quase 
sempre 

Acontece 
sempre 

Não sei 
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...os objetivos são 
definidos/formalizados de 
forma escrita 

      

...existem objetivos concretos       

...os objetivos são conhecidos 
por todos 

      

...os objetivos são definidos a 
longo prazo 

      

...as crianças devem 
preencher os requisitos 
corporais característicos da 
modalidade 

      

...devem ser consideradas as 
crianças, que além dos 
requisitos corporais, também 
preencham as características 
psicológicas da modalidade 

      

...devem ser aceitos somente 
os melhores talentos 

      

   
 

 
 
 
 
 
6. Quando o(a) senhor(a) pensa nos RECURSOS da detecção e seleção de talentos 
(DSTE) em __________________, como julgaria as seguintes afirmações? Por favor dê a 
sua opinião assinalando com um “x”sobre o quanto cada um destes fatos/afirmações 
acontecem ou não acontecem em ________________________:  
 
    
Na  minha modalidade... Não acontece 

 
Quase  
nunca 
acontece 

Em 
parte 

Acontece 
quase 
sempre 

Acontece 
sempre 

Não sei 

...os professores para a DSTE 
são suficientemente 
qualificados 

      

...existem testes 
classificatórios na pré-escola 

      

...os meios financeiros são 
bem distribuídos e utilizados 

      

...existem   treinadores  
suficientes para a DSTE  

      

...existem organizações 
centrais para a DSTE (por ex. 
regionais, estaduais ou 
nacionais) 

      

...os treinadores para a DSTE 
são suficientemente 
qualificados 

      

...existem testes 
classificatórios nas escolas 

      

...os recursos materiais 
disponíveis são suficientes 

      

...nós podemos contar com os 
recursos disponíveis por 
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longo prazo 
...os professores 
desempenham um papel 
especial na DSTE 

      

...a situação financeira no 
último ano melhorou 

      

...existem testes 
classificatórios (p.ex. testes 
de salto, constituição 
corporal) 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Quando o(a) senhor(a) pensa   nos PROCEDIMENTOS/REGULAMENTAÇÃO da 
detecção e seleção de talentos (DSTE) em __________________, como julgaria as 
seguintes afirmações? Por favor dê a sua opinião assinalando com um “x”sobre o quanto 
cada um destes fatos/afirmações acontecem ou não acontecem em 
________________________:  
 
    
A DSTE de minha 
modalidade... 

Não acontece 
 

Quase  
nunca 
acontece 

Em 
parte 

Acontece 
quase 
sempre 

Acontece 
sempre 

Não sei 

...é  muito regulado 
centralmente (p.ex. por 
confederação) 

      

...as confederações fazem 
muitos regulamentos 

      

...o Estado tem um papel forte 
 

      

...as leis e regulamentos 
(p.ex. de confederação ou do 
Estado) têm um grande papel 

      

...os procedimentos de DSTE 
são fornecidos/disponíveis 

      

...muitos procedimentos 
éticos são considerados (p.ex. 
direito da criança realizar ou 
não os testes) 

      

 
8. Quando o(a) senhor(a) pensa nas POSSIBILIDADES da detecção e seleção de talentos 
(DSTE) em __________________, como julgaria as seguintes afirmações? Por favor dê a 
sua opinião assinalando com um “x”sobre o quanto cada um destes fatos/afirmações 
acontecem ou não acontecem em ________________________:  
    
A DSTE de minha 
modalidade... 

Não acontece 
 

Quase  
nunca 

Em 
parte 

Acontece 
quase 

Acontece 
sempre 

Não sei 
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acontece sempre 

...tem o apoio da mídia       

...tem o apoio da população       

...tem o apoio das escolas       

...tem o apoio dos pais       

...tem o trabalho conjunto dos 
funcionários de esporte e os 
da política 

      

...tem o número de talentos 
que vêm de outras 
modalidades 

      

...tem o apoio de políticos 
locais 

      

...tem o apoio econômico       

...tem o apoio da elite política       

...tem atletas de elite como 
modelo/  

      

...tem o apoio da Ciência       

 
 
9.  Em algumas modalidades esportivas, se faz muito para melhorar a DSTE; em outras 
modalidades isto não acontece. Quando o(a) senhor(a) agora pensar concretamente na 
DETECÇÃO E SELEÇÃO DE TALENTOS (DSTE) em __________________, como 
julgaria as seguintes afirmações? Por favor dê a sua opinião assinalando com um 
“x”sobre o quanto cada um destes fatos/afirmações acontecem ou não acontecem em 
________________________:  
    
Na DSTE de minha 
modalidade... 

Não acontece 
 

Quase  
nunca 
acontece 

Em 
parte 

Acontece 
quase 
sempre 

Acontece 
sempre 

Não sei 

...são empreendidos muitos 
esforços, todos incluídos na 
decisão final 

      

...dificuldades e problemas 
podem ser eliminados ou 
diminuídos 

      

...deficiências podem ser 
descobertas facilmente 

      

...é possível uma mudança do 
sistema  facilmente 

      

...muito é feito, para melhorar 
a comunicação entre os 
envolvidos  

      

...é dado  muito valor à 
confiança/segurança 

      

...é dado muito valor às 
medidas de qualificação 

      

...o trabalho conjunto entre 
todos os envolvidos é 
incentivado 

      

...procura-se melhorar a 
DSTE continuamente 

      

...conseguir confiança é de  
fundamental importância 

      

...existe muita flexibilidade 
para poder reagir a 
acontecimentos 
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...para mim as decorrências 
são boas  

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C    PROMOÇÃO DE TALENTOS 
 
 
As próximas perguntas relacionam-se à Promoção de Talentos esportivos – PTE. 
Promoção de talentos significa a denominação da infraestrutura (por exemplo 
treinamento, local de treinamento, recursos financeiros, apoio da escola) para os atletas. 
 
 
C1    PERGUNTAS GERAIS SOBRE PROMOÇÃO DE TALENTOS ESPORTIVOS 
 
 
1. Quão bem o(a) senhor(a) conhece a promoção de talentos em _________________? 

o Muito mal 
o Mal 
o Medianamente 
o Bem 
o Muito bem 

 
 
2. Como o (a) senhor(a) julgaria a promoção de talentos ______________________? 

o Muito mal 
o Mal 
o Medianamente 
o Bem 
o Muito bem 
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C2 RESULTADOS DA PROMOÇÃO DE TALENTOS 
 
3. Quando o(a) senhor(a) pensa nos RESULTADOS DA PROMOÇÃO DE TALENTOS  
ESPORTIVOS (PTE) em __________________, como julgaria as seguintes afirmações? 
Por favor dê a sua opinião assinalando com um “x”sobre o quanto cada um destes 
fatos/afirmações acontecem ou não acontecem em ________________________:  
 
    
Na minha modalidade 
esportiva... 

Não acontece 
 

Quase  
nunca 
acontece 

Em 
parte 

Acontece 
quase 
sempre 

Acontece 
sempre 

Não sei 

..são obtidos muitos sucessos       

...somente poucos talentos 
são eliminados 

      

.. um número suficiente de 
talentos são promovidos 

      

...temos êxito no alto nível (a 
modalidade no geral) através 
da promoção de talentos 

      

...a promoção de talentos 
proporciona muita 
margem/espaço para os 
atletas (p.ex. possibilidades 
de crescimento posterior no 
esporte de rendimento) 

      

...temos êxito no esporte alto 
rendimento(a modalidade no 
geral)  

      

...os objetivos oficiais da 
promoção de talentos são 
alcançados 

      

...na promoção de talentos 
esportivos os custos e 
resultados tem uma relação 
adequada 
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C3 PROCESSO DA PROMOÇÃO DE TALENTOS ESPORTIVOS 
 
3. Quando o(a) senhor(a) pensa no PROCESSO  DA PROMOÇÃO DE TALENTOS  

ESPORTIVOS (PTE) em __________________, como julgaria as seguintes 
afirmações? Por favor dê a sua opinião assinalando com um “x”sobre o quanto cada 
um destes fatos/afirmações acontecem ou não acontecem em 
________________________:  

 
    
Na PTE  em minha 
modalidade esportiva... 

Não acontece 
 

Quase  
nunca 
acontece 

Em 
parte 

Acontece 
quase 
sempre 

Acontece 
sempre 

Não sei 

...os grupos de treinamento 
são muito grandes 

      

...o treinamento é bem 
organizado 

      

...o gasto do treinamento é 
muito alto 

      

...o conteúdo do treinamento 
é compreensível 

      

...a experiência pessoal do 
treinador no planejamento do 
treinamento desempenha um 
grande papel 

      

...o treinamento por si só é 
ricamente variado 

      

...o treinamento infanto 
juvenil é fomentado pelo 
sistema competitivo da 
modalidade 

      

...existe programa de 
promoção de talentos 

      

...as diretrizes de 
planejamentos de treinamento 
seguem as informações 
científicas atuais 

      

...as diretrizes de 
planejamentos de treinamento 
são levadas em consideração 
para o treinamento 

      

...o treinamento é 
determinado isoladamente 

      

...novos conhecimento 
científicos são levados em 
consideração 

      

...o treinamento é 
suficientemente documentado 

      

...é sistematicamente 
planejado 

      

 



153 
 

 

 
C4  ESTRUTURA DA PROMOÇÃO DE TALENTOS ESPORTIVOS 
 
 
5. Quando o(a) senhor(a) pensa nos OBJETIVOS DA PROMOÇÃO DE TALENTOS  
ESPORTIVOS (PTE) em __________________, como julgaria as seguintes afirmações? 
Por favor dê a sua opinião assinalando com um “x”sobre o quanto cada um destes 
fatos/afirmações acontecem ou não acontecem em ________________________:  
 
    
Na estrutura da PTE de 
minha modalidade 
esportiva... 

Não acontece 
 

Quase  
nunca 
acontece 

Em 
parte 

Acontece 
quase 
sempre 

Acontece 
sempre 

Não sei 

...os objetivos são 
definidos/formalizados de 
forma escrita 

      

...existem objetivos concretos       

...os objetivos são conhecidos 
por todos 

      

...todos os possíveis talentos 
devem ser promovidos 

      

...somente os melhores 
talentos devem ser 
promovidos 

      

..o abandono  da modalidade 
(drop out)  pelo atleta deve 
ser evitada  

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Quando o(a) senhor(a) pensa nos RECURSOS da promoção de talentos (PTE) em 
__________________, como julgaria as seguintes afirmações? Por favor dê a sua opinião 
assinalando com um “x”sobre o quanto cada um destes fatos/afirmações acontecem ou 
não acontecem em ________________________:  
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Na promoção de talentos da 
minha  modalidade... 

Não acontece 
 

Quase  
nunca 
acontece 

Em 
parte 

Acontece 
quase 
sempre 

Acontece 
sempre 

Não sei 

...podemos contar com os 
recursos disponíveis a longo 
prazo 

      

...a situação financeira nos 
últimos anos melhorou 

      

...existem locais suficientes 
de treinamento que podem ser 
utilizados 

      

...existe cooperação suficiente 
entre escolas  e clubes 

      

...os funcionários são 
suficientemente qualificados 

      

...os atletas  precisam muito 
tempo para chegar aos locais 
de treinamento 

      

...a qualidade dos centros de 
treinamento  é boa 

      

...existem locais suficientes 
onde os atletas possam 
estudar, morar e treinar 

      

...existem escolas de esporte 
extra curricular suficientes 

      

...os treinadores são 
suficientemente qualificados 

      

...existe apoio suficiente para 
o talento com relação a sua 
formação profissional 

      

...os recursos  disponíveis são 
suficientes 

      

...a qualidade das condições 
de treinamento é boa 

      

...a qualidade dos locais de 
treinamento é boa 

      

...é disponibilizado o apoio 
para o desempenho esportivo 
na promoção de talentos  
(médico, psicológico, etc.) 

      

...os melhores treinadores 
estão a disposição em número 
suficiente 

      

...os treinadores necessitam 
muito tempo para chegarem 
aos locais de treinamento 

      

...existem treinadores 
suficientes à disposição 

      

...existe apoio suficiente para  
os atletas em relação à sua 
formação escolar superior 

      

...existem centros de 
treinamento suficientes  

      

...a distribuição dos recursos 
financeiros é disponibilizada 
e  transparente 

      

...existem condições 
suficientes de treinamento 

      

...a promoção de talentos já       
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começa na pré escola 

 
 
 
7. Quando o(a) senhor(a) pensa   nos PROCEDIMENTOS/REGULAMENTAÇÃO da 
promoção de talentos (PTE) em __________________, como julgaria as seguintes 
afirmações? Por favor dê a sua opinião assinalando com um “x”sobre o quanto cada um 
destes fatos/afirmações acontecem ou não acontecem em ________________________:  
 
    
Na minha modalidade... Não acontece 

 
Quase  
nunca 
acontece 

Em 
parte 

Acontece 
quase 
sempre 

Acontece 
sempre 

Não sei 

...a legislação e os 
regulamentos desempenham 
um grande papel (por ex. das 
confederações ou do Estado) 

      

...muitos procedimentos 
éticos devem ser levados em 
consideração (por ex. 
treinamento de crianças) 

      

...o Estado desempenha um 
papel forte na promoção de 
talentos 

      

...os clubes fazem muitas 
regulamentações em relação a 
promoção de talento 

      

...só é promovido/apoiado 
quem é federado 

      

...existem diretrizes para a 
elaboração de  planos de 
treinamento 

      

...existe um sistema de 
competição disponível 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
8. Quando o(a) senhor(a) pensa nas POSSIBILIDADES/APOIO da promoção de 
talentos (PTE) em __________________, como julgaria as seguintes afirmações? Por 
favor dê a sua opinião assinalando com um “x”sobre o quanto cada um destes 
fatos/afirmações acontecem ou não acontecem em ________________________:  
 
    
A PTE  minha modalidade... Não acontece 

 
Quase nunca 
acontece  

Em 
parte 

Acontece 
quase 
sempre 

Acontece 
sempre 

Não sei 

...tem o apoio da mídia       

...tem o apoio da população       

...tem o apoio das escolas       

...tem o apoio dos pais       
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...tem o trabalho conjunto dos 
funcionários de esporte e os 
da política 

      

...tem o número de talentos 
que vêm de outras 
modalidades 

      

...tem o apoio de políticos 
locais 

      

...tem o apoio econômico       

...tem o apoio da elite política       

...tem atletas de elite como 
modelo/  

      

...tem o apoio da Ciência       

 
 
9.  Em algumas modalidades esportivas, se faz muito para melhorar a promoção de 
talentos esportivos; em outras modalidades isto não acontece. Quando o(a) senhor(a) 
agora pensar concretamente na PROMOÇÃO DE TALENTOS ESPORTIVOS (PTE) 
em __________________, como julgaria as seguintes afirmações? Por favor dê a sua 
opinião assinalando com um “x”sobre o quanto cada um destes fatos/afirmações 
acontecem ou não acontecem em ________________________:  
    
 
Na PTE de minha 
modalidade... 

Não acontece 
 

Quase  
nunca 
acontece 

Em 
parte 

Acontece 
quase 
sempre 

Acontece 
sempre 

Não sei 

...são empreendidos muitos 
esforços, todos incluídos na 
decisão final 

      

...dificuldades e problemas 
podem ser eliminados ou 
diminuídos 

      

...deficiências podem ser 
descobertas facilmente 

      

...é possível uma mudança do 
sistema  facilmente 

      

...muito é feito, para melhorar 
a comunicação entre os 
envolvidos  

      

...é dado  muito valor à 
confiança/segurança 

      

...é dado muito valor às 
medidas de qualificação 

      

...o trabalho conjunto entre 
todos os envolvidos é 
incentivado 

      

...procura-se melhorar a PTE 
continuamente 

      

...conseguir confiança é de  
fundamental importância 

      

...existe muita flexibilidade 
para poder reagir a 
acontecimentos 

      

...para mim as decorrências 
são boas  
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D INFORMAÇÕES SOBRE A PESSOA – funcionários, treinadores, atletas 
 

1. Quando o senhor nasceu? Ano __________________________ 
 

2. Qual o seu sexo: 
 

(    ) masculino 
(    ) feminino 
 
 

3. Qual a sua nacionalidade?__________________________________ 
 

4. O(A) senhor(a) é: 
 

(   ) estudante ensino fundamental 
(   ) estudante ensino médio 
(   ) estudante de ensino profissionalizante 
(   ) estudante de ensino superior 
(   ) prestador de serviço militar obrigatório 
(   ) Funcionário(a)  do setor privado 
(   ) funcionário(a) do  setor público 
(   ) funcionário(a) do terceiro setor 
(   ) autônomo como_______________________________________ 
(   ) desempregado 
(   )outra opção – especifique ________________________________ 
 
 

5. Quantos anos de formação total (escola e universidade) tem no total?_____anos 
 

6. Quantas pessoas moram com o(a) senhor(a) no total?__________pessoas 
 

7. Qual a sua renda bruta mensal?_______________reais 
 

8. Qual o modo principal para obter sua manutenção financeira? 
(   ) através da modalidade esportiva  
(   ) mesada dos pais 
(   ) patrocinadores 

(   ) outros____________________________________________________ 
 
 
 


