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RESUMO 

 

NOGUEIRA, M. D. G. R. Organização e Qualidade de programas para o desenvolvimento da 

maratona aquática de alto rendimento no Brasil. 149f. Dissertação (Mestrado). Escola de 

Educação Física e Esporte. Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. 

 

Orientadora: Profa. Dra. Maria Tereza Silveira Böhme 

 

Pesquisas recentes buscaram compreender a organização de programas esportivos em 

diferentes países com sucesso internacional. Esses estudos relatam a existência de pontos 

comuns relevantes para o desenvolvimento do esporte de alto rendimento. No entanto, pouco 

tem sido discutido no meio acadêmico em âmbito nacional a respeito deste tema. Esta 

pesquisa foi realizada em duas fases, respectivamente A e B, com os seguintes objetivos: Fase 

A - descrever a estrutura organizacional da maratona aquática no Brasil, com referência aos 

aspectos de administração do sistema esportivo e ao sistema de desenvolvimento e suporte 

para atletas e técnicos da maratona aquática conforme propostos por Green e Oakley (2001); 

Fase B - verificar a qualidade dos programas de detecção, seleção e promoção dos talentos 

esportivos (DSPTE) na maratona aquática no Brasil com relação à estrutura, processos e 

resultados. Na fase A foi realizada uma entrevista semiestruturada, junto a 2 técnicos 

olímpicos e 2 funcionários responsáveis pela organização da modalidade sendo um 

representante do nível nacional e outro do nível municipal no Brasil; na análise dos resultados 

foi utilizado o método do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC) proposto por Lefèvre e Lefèvre 

(2003). Na fase B foi aplicado um questionário desenvolvido por Rütten, Ziemainz e Röger 

(2005), o qual foi traduzido e validado para a língua portuguesa, junto a 2 técnicos olímpicos, 

2 funcionários responsáveis pela organização da modalidade sendo um representante do nível 

nacional e outro do nível municipal no Brasil e 9 atletas (3 olímpicos e 6 da seleção júnior); 

os dados foram analisados descritivamente através dos valores de mediana dos dados obtidos, 

com a utilização do programa SPSS versão 20. De acordo com os resultados verificou-se que 

as entidades governamentais e não governamentais possuem papel diferente entre si devido à 

ausência de organização centralizadora e comunicação direta entre atleta de alto rendimento e 

entidades no nível nacional. O sistema de desenvolvimento e suporte para atletas e técnicos da 

maratona aquática no Brasil acontece apesar de não existir um sistema de desenvolvimento do 

talento esportivo elaborado pelos órgãos no nível nacional e do COB oferecer, de modo 

restrito, apenas dois programas sendo um de aperfeiçoamento técnico e outro voltado para o 

atleta em transição da carreira esportiva para o término da carreira esportiva. Nos programas 

de detecção, seleção e promoção de talentos esportivos para a maratona aquática de alto 

rendimento no Brasil, foi verificada baixa qualidade nos Resultados da DSTE, pois esse 

processo é desenvolvido conjuntamente à natação permitindo a migração para a maratona 

aquática somente a partir dos 14 anos e alta qualidade para os Processos da PTE nos quais os 

atletas que alcançaram o alto rendimento esportivo são assistidos de maneira diferenciada. 

Diante da inexistência de um sistema esportivo nacional para esta finalidade, sugere-se que 

seja verificada a estrutura organizacional da maratona aquática em outros países com sucesso 

internacional para que, a exemplo das pesquisas comparativas sobre o sistema esportivo de 

outras nações, seja possível identificar semelhanças para diminuir os aspectos negativos e se 

manter entre as maiores potências esportivas. 

 

 

Palavras-chave: maratona aquática, talento esportivo, alto rendimento, gestão da qualidade. 

 

 



 

ABSTRACT 

 

NOGUEIRA, M. D. G R. Organization and Quality of programs for the development of high 

performance marathon swimming in Brazil. 149f. Dissertation (Master) – School of Physical 

Education and Sport. University of São Paulo, São Paulo, 2014. 

 

Advisor: Profa. Dra. Maria Tereza Silveira Böhme 

 

Recent research sought to understand the organization of sports programs in different 

countries with international success. These studies report the existence of common relevant 

points for elite sport development. However, little has been discussed in the academic 

environment on the national level about this subject. This research has been carried out in two 

phases, namely A and B, with the following objectives: A - describing the organizational 

structure of marathon swimming in Brazil, with regard to the administrative aspects of sports 

system of marathon swimming and the development of support systems for athletes and 

coaches as proposed by Green and Oakley (2001); B - verifying the quality of detection, 

selection and promotion of sporting talent (DSPTE) in marathon swimming programs in 

Brazil with respect to the structure, processes and outcomes. At Phase A semi-structured 

questions applied to 2 Olympic coaches and 2 officials responsible for the organization of the 

sport being a representative of the national level and another at the regional level in Brazil and 

in the analysis of the results was used the method of the Collective Subject Discourse (DSC) 

proposed by Lefèvre and Lefèvre (2003). In phase B, a questionnaire developed by Rütten, 

Ziemainz and Röger (2005), which was translated and validated for the Portuguese language, 

along with 2 Olympic coaches, two officials responsible for the organization of the sport 

being a representative of the national level was applied and another the regional level in 

Brazil and 9 athletes (3 Olympics and 6 junior national team), data were analyzed 

descriptively using the median values of the data obtained with the use of SPSS version 20. 

According to the results it was found that governmental and non-governmental entities have 

different role among themselves due to lack of centralized organization and direct 

communication between high performance athlete and organizations at the national level. The 

system development and support for athletes and coaches of marathon swimming in Brazil 

happens despite not having a system development prepared by the sports talent bodies at the 

national level and BOC offer restricted mode, only one of two programs with technical 

improvement exists and another focused on the transition from athlete to sports sport career 

the end of career. In the detection, selection and promotion of sports talent for marathon 

swimming high performance programs in Brazil, has been verified in low quality results 

DSTE because this process is jointly developed the swimming provide migration to aquatic 

marathon only from 14 years and high quality cases for the PTE in which athletes who have 

achieved high performance sports are watched differently. Due to the lack of a national sports 

system for this purpose, it is suggested that it is verified the organizational structure of 

marathon swimming in other countries with international success to the example of 

comparative research on the sports system of other nations, it is possible to identify 

similarities to reduce the negative aspects and remain among the elite sports. 

 

 

Keywords: marathon swimming, sports talent, high performance, quality management. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 Problemática 

 

Com a eleição do Brasil para sediar os Jogos Olímpicos em 2016 no Rio de Janeiro, o 

Comitê Olímpico Brasileiro (COB) definiu como meta para esta edição ficar entre os dez 

primeiros colocados no número total de medalhas. Nos Jogos Olímpicos de Pequim (2008), o 

país obteve a 23ª colocação com 15 medalhas no total (3 ouros, 4 pratas e 8 bronzes) e em 

Londres (2012) subiu uma posição e aumentou para 17 o número de medalhas (3 ouros, 5 

pratas e 9 bronzes). Mas já obteve posições melhores como o 16º lugar em Atletas (2004) com 

cinco ouros, e com pelo menos mais duas ou três medalhas de ouro poderia se aproximar ou 

até mesmo superar essa meta em 2012. De modo geral, o COB tem como objetivo estar entre 

as maiores potências no esporte, subindo 12 posições com relação ao último quadro de 

medalhas (COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO, 2014). 

Para atingir o objetivo determinado para 2016, o planejamento denominado Plano 

Brasil Medalhas, apresentado pelo COB e pelas Confederações Brasileiras Olímpicas, visa à 

ampliação em 21 modalidades com chances de conquistas de medalhas, superando a média 

histórica de oito que o Brasil tem alcançado nos Jogos Olímpicos. Isso será feito por meio do 

aprimoramento das condições de atletas e equipes com chances reais de conquistar medalhas 

em 2016, com a anuência das Confederações, enfatizando a importância do apoio e do 

aumento de recursos por parte do Ministério do Esporte (COMITÊ OLÍMPICO 

BRASILEIRO, 2014). Dentre as modalidades escolhidas no Plano Brasil Medalhas, encontra-

se a maratona aquática, considerada como “águas abertas”. 

De acordo com a literatura, a elaboração de ações estruturadas de modo centralizado e 

sistemático mostra-se como caminho para que se desenvolvam futuras gerações de atletas 

para o esporte de alto rendimento, de forma que as entidades responsáveis pela organização e 

administração nos diferentes níveis de atuação (municipal, estadual, nacional e internacional) 

possam contribuir com esse processo por meio da elaboração de políticas e estratégias para a 

promoção das diferentes formas de manifestação do esporte (BÖHME, 2000; GREEN; 

COLLINS, 2008; SHILBURY; SOTIRIADOU; GREEN, 2008). 

A maratona aquática trata-se de uma prova olímpica na distância de 10km realizada 

em ambiente aquáticos naturais como mares, rios, lagos, lagoas, canais de água, entre outros. 

Dado que o termo “maratona aquática” é adotado pelas entidades responsáveis pela sua 
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organização nos níveis internacional, nacional e estadual, no presente estudo foi adotada a 

terminologia “maratona aquática”.  Inserida inicialmente nos Jogos Pan-Americanos em 

2007 e nos Jogos Olímpicos em 2008, os maratonistas aquáticos brasileiros apresentam 

resultados esportivos internacionais que colocam o Brasil entre os três melhores países na 

modalidade. No entanto pouco se sabe sobre a trajetória desses talentos a fim de que sejam 

desenvolvidos mais atletas para o esporte de alto rendimento. 

No esporte de alto nível ou de alto rendimento o atleta busca alcançar os melhores 

níveis de desempenho, obtendo assim bons resultados coletivamente e/ou individualmente 

(DE ROSE; DESCHAMPS; KORSAKAS, 1999). Para o desenvolvimento do mesmo faz-se 

necessária a interação de diversos fatores, dentre os quais a estrutura organizacional da 

modalidade que gerencia a implantação dos processos de detecção, seleção e promoção de 

talento esportivo, a qual pode influenciar positiva ou negativamente na obtenção de bons 

resultados em nível municipal, estadual, nacional ou internacional. 

Em geral, a estrutura organizacional é representada por entidades nos quatro níveis 

citados acima. Nos níveis municipal ou estadual, ela se faz presente por meio de clubes ou 

entidades esportivas, controlada por 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. 

Trabalhos de pesquisa recentes buscaram compreender a organização de programas 

esportivos em diferentes países com destaque em competições internacionais (DE 

BOSSCHER; BINGHAM; SHIBLI; VAN BOTTENBURG; DE KNOP, 2008a; DE 

BOSSCHER; DE KNOP; VAN BOTTENBRUG; SHIBLI; BINGHAM, 2009; DE 

BOSSCHER; SHIBLI; VAN BOTTENBURG; DE KNOP; TRUYENS, 2010; DIGEL, 2002a, 

2002b; GREEN; COLLINS, 2008; GREEN; OAKLEY, 2001; HOULIHAN; GREEN, 2008; 

SHILBURY et al., 2008). Esses estudos relatam a existência de pontos comuns relevantes 

para o desenvolvimento do esporte de alto rendimento. No entanto, pouco tem sido discutido 

no meio acadêmico em âmbito nacional a respeito deste tema (ARENA; BÖHME, 2000; 

FERREIRA, 2007; MEIRA; BASTOS, 2011). 

Dando sequência à investigação sobre a organização de programas esportivos em 

diferentes países, De Bosscher et al. (2009) propuseram um modelo de análise das políticas 

para o esporte de alto rendimento, onde são consideradas as condições de entrada, processo e 

resultado. Este modelo, denominado SPLISS (Sports Policy Leading to International Sporting 

Success), é fundamentado em nove pilares, entre os quais se encontram os programas 

existentes para o desenvolvimento de talentos esportivos. Como pressuposto os autores 
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consideraram que os fatores influentes no sucesso esportivo internacional podem ser 

classificados em três níveis: a) macro, que compreende as condições gerais (sociais, 

econômicas, históricas, culturais entre outras); b) meso, que engloba as políticas da sociedade 

e do respectivo governo voltados para o esporte e; c) micro, que são os aspectos específicos 

do treinamento físico e desempenho individual de atletas. Embora o sucesso esportivo 

internacional seja em boa parte explicado por fatores do macro nível, acredita-se que a análise 

do meso nível permita a comparação de estruturas esportivas e dos programas de 

desenvolvimento do talento esportivo, buscando entender o funcionamento dos fatores 

determinantes do desenvolvimento do esporte de alto rendimento (DE BOSSCHER et al., 

2008a). 

As pesquisas brasileiras relatam uma ausência de consenso e de comunicação entre os 

programas de iniciação e especialização esportiva (realizados por clubes e Secretarias 

Municipais de Esportes da Grande São Paulo) com as federações esportivas paulistas das 

modalidades individuais e coletivas (ARENA; BÖHME, 2000), assim como uma participação 

mediana do sistema esportivo nacional na organização esportiva, infraestrutura e recursos 

materiais disponíveis; participação média/baixa na ciência do esporte, sistema educacional e 

sistemas de apoios (FERREIRA, 2007); e ausência de programas de desenvolvimento 

voltados para a natação de alto rendimento no Estado de São Paulo (MEIRA, 2011). 

Diante da escassez de pesquisas que retratem a realidade do esporte de alto nível no 

Brasil e dos resultados expressivos apresentados pelos atletas da maratona aquática, o estudo 

desta modalidade mostra-se relevante no sentido de verificar as questões relacionadas à 

estrutura organizacional esportiva nacional para a maratona aquática, bem como a qualidade 

dos programas de detecção, seleção e promoção do talento esportivo existente nas entidades 

de práticas esportivas, Federações e Confederação.  

 

1.2 Objetivo 

 

 Este projeto de pesquisa foi desenvolvido em duas fases, respectivamente fase A e fase 

B: 

 

1.2.1 Objetivos da Fase A 

 

Descrever a estrutura organizacional da maratona aquática no Brasil, com referência 

aos aspectos: 
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 Administração do sistema esportivo da maratona aquática 

o Papel da entidade 

o Comunicação e interação 

o Diretrizes e ações 

o Prestação de contas 

o Destinação de recursos financeiros para infraestrutura 

 Sistema de desenvolvimento e suporte para atletas e técnicos da maratona aquática 

o Sistema de desenvolvimento do talento esportivo 

o Programas competitivos 

o Intercâmbio internacional de atletas e técnicos 

o Suporte e desenvolvimento de técnicos 

o Suporte para o atleta durante e após o término da careira esportiva 

 

 

1.2.2 Objetivos da Fase B 

 

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

esportivos na maratona aquática no Brasil, com relação aos seguintes aspectos: 

 Estrutura 

 Processo 

 Resultados 

 

 

1.3 Justificativa 

 

 A investigação da maratona aquática na realidade brasileira, sob o ponto de vista 

organizacional e das características de qualidade do processo de detecção, seleção e promoção 

do talento esportivo é relevante, no sentido de que um estudo desta natureza pode oferecer 

subsídios científicos que possam ser adotados na elaboração de um sistema esportivo nacional 

para o desenvolvimento da modalidade. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 Em função do propósito deste projeto, na revisão de literatura serão abordados os 

seguintes temas: caracterização da maratona aquática e sistema de desenvolvimento de 

talentos nas pesquisas sobre esporte de alto rendimento. Em seguida, serão apresentadas as 

considerações finais da revisão realizada. 

 

 

2.1 Caracterização da maratona aquática 

 

Alguns termos são utilizados para se referir à maratona aquática. Dado a necessidade 

de definição, serão apresentados de forma cronológica: o contexto histórico e a organização 

da modalidade a fim de compreender a terminologia. 

 

 

2.1.1 Contexto histórico e desenvolvimento da maratona aquática 

 

Na Antiguidade a natação em ambientes naturais servia aos fins de preservação da 

vida. Para os gregos, por exemplo, nadar era tão importante quanto andar, pois fazia parte do 

treinamento de marinheiros, foi responsável por vitórias em batalhas épicas, ou seja, de 

caráter heroico e histórico, e, também, pelo salvamento de vidas no transporte fluvial e 

marítimo, mas na Idade Média o ato de nadar perdeu o caráter de treinamento militar, e a 

partir da segunda metade do século XIX veio a ser vista como um esporte aquático, isto é, 

uma modalidade esportiva (NICOLINI, 2001). 

Uma das manifestações mais antigas de que se tem registro na história aconteceu em 

1875 (antes mesmo da primeira Olimpíada) quando o capitão da marinha inglesa, Matthew 

Webb, conseguiu atravessar o Canal da Mancha, um estreito de 33 km (20 milhas) de 

comprimento de mar que separa a Inglaterra da França, tornando-se uma verdadeira lenda na 

história (NICOLINI, 2001; UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, 2014; VAZ; FERNANDES, 

2006). O primeiro brasileiro a atravessar este mesmo canal foi Abílio Couto que estabeleceu 

um novo recorde mundial em 1959. Igor de Souza foi o mais rápido em 1996, e pelo feito de 

1997 ao realizar este percurso na ida e volta em 18 horas e 33 minutos integrou o seleto Hall 

of Fame da natação juntamente com Abílio Couto e a nadadora Maria Lenk (primeira mulher 

sul-americana a competir em Jogos Olímpicos) (UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, 2014). 
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De acordo com Nicolini (2001), no final do século XIX e no primeiro quartil do século 

XX, devido à existência de poucas piscinas, as competições em águas abertas tiveram uma 

grande aceitação e os primeiros esportistas procuravam vencer desafios difíceis e algumas 

vezes extravagantes como o próprio Canal da Mancha cujo percurso é o mais conhecido e o 

mais difícil do mundo. O mesmo autor relata que era constante a necessidade de alcançar 

grandes feitos em diferentes domínios, os jornais da época publicavam disputas e desafios 

públicos para que alguns homens do desporto náutico cometessem esta ou aquela façanha ou 

medissem forças numa prova definida e quanto mais difícil era melhor para atrair as 

audiências. Durante esses duelos juntavam-se multidões para prestigiar o cumprimento 

integral do proposto que era por a prova o espírito de honra, mas estas competições foram 

caindo em desuso pelo aumento do número de piscinas existentes, bem como pela poluição 

que gradualmente foi tomando conta dos recursos hídricos naturais (NICOLINI, 2001; 

NOLASCO; PÁVEL; MOURA, 2006). 

No Brasil, ocorreu o mesmo, pois as primeiras competições surgiram na década de 

1930 como: a do rio Tietê em São Paulo (1924-1944), a da enseada do Botafogo no Rio de 

Janeiro, a do Rio Negro em Manaus, a do Rio Capibaribe no Recife, a da Baía de Todos os 

Santos em Salvador e a de Rio Grande no Rio Grande do Sul (VAZ; FERNANDES, 2006). 

Destas competições, as duas primeiras deixaram de ser realizadas alguns anos mais tarde, 

devido ao surgimento da poluição decorrente do crescimento desordenado das grandes 

cidades. Além dessa urbanização intensa, a construção de piscinas aquecidas e tratadas com 

cloro também contribuiu para a diminuição da importância ou desaparecimento dessas provas 

a partir dos anos de 1950 (NOLASCO; PÁVEL; MOURA, 2006; VAZ; FERNANDES, 

2006). 

A literatura aponta que a Federação Internacional de Natação (FINA) não admitia 

nadadores profissionais ou qualquer tipo de prêmio e por esse motivo um grupo de nadadores 

amadores e profissionais fundaram a Federação Internacional de Natação de Longa Distância 

(FINLD) em 1952 para supervisionar os campeonatos mundiais de águas abertas, mas na 

década de 1990 a FINA incorporou a FINLD e passou a exercer esta função, assim como fez a 

Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) no Brasil (NOLASCO; PÁVEL; 

MOURA, 2006; VAZ; FERNANDES, 2006).  

De acordo com a FINA, competição em águas abertas é qualquer prova realizada em 

rios, lagos, oceanos ou canais de água, exceto para a prova de 10km que é considerada 

maratona aquática (FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE NATAÇÃO, 2014). 
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Com a importância e o destaque que as disputas de natação em águas abertas recebiam 

nos mais diversos países do mundo, incluindo o Brasil, o Comitê Olímpico Internacional 

(COI) decidiu em outubro de 2005 inserir a distância de 10km de natação em águas abertas 

nos Jogos Olímpicos de 2008, dando origem à maratona aquática (TIME BRASIL, 2014). Da 

mesma forma, o Comitê Organizador dos Jogos Pan-americanos Rio 2007 (CO-RIO) 

encaminhou o pedido de inclusão da modalidade à Organização Desportiva Pan-americana 

(ODEPA) (TIME BRASIL, 2014).  

Apesar de ter sido incluída recentemente no programa olímpico, cabe lembrar que a 

modalidade é precursora da natação quando ainda não era praticada em piscina (NOLASCO; 

PÁVEL; MOURA, 2006), pois nas três primeiras edições dos Jogos Olímpicos a natação foi 

disputada em águas abertas (FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE NATAÇÃO, 2014). 

Contudo, é possível identificar que há pouco material disponível acerca da história da 

maratona aquática tanto no contexto internacional quanto nacional. Além disso, a trajetória da 

recente modalidade olímpica aparece atrelada aos primórdios da natação quando não havia 

piscina e com variadas distâncias disputadas em águas abertas, ou seja, ambientes naturais 

aquáticos, até que a definição da distância de 10km para a sua inclusão nos Jogos Olímpicos 

de 2008 deu origem à maratona aquática.  

 

 

2.1.2 Organização internacional e nacional da maratona aquática 

 

A FINA é a entidade responsável no nível internacional pelas seguintes modalidades 

esportivas aquáticas: natação, saltos ornamentais, polo aquático, nado sincronizado e águas 

abertas onde se encontra inserida a maratona aquática. (FEDERAÇÃO INTERNACIONAL 

DE NATAÇÃO, 2014). Esta entidade tem por objetivos: a) promover e incentivar o 

desenvolvimento da natação em todas as manifestações possíveis em todo o mundo, b) 

promover e incentivar o desenvolvimento de relações internacionais, c) adotar normas e 

regulamentos uniformes necessários para organizar competições de natação, águas abertas, 

saltos ornamentais, polo aquático, nado sincronizado e másters, d) organizar Campeonatos 

Mundiais e eventos da FINA e e) aumentar o número de instalações para a natação em todo o 

mundo. 

Dentre as competições organizadas pela FINA estão o Grand Prix, que envolve 

distâncias de 10 a 88km, e o extinto Campeonato Mundial de Águas Abertas que foi realizado 

a cada dois anos no período de 2000 a 2008, nas distâncias de 5km, 10km e 25km, mas foi 
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encerrado para dar início ao Campeonato Mundial Júnior de Águas Abertas a partir de 2012, 

como forma de melhorar o desenvolvimento dos nadadores mais jovens nas faixas etárias de 

14-16 anos (5km) e 17-18 anos (7,5Km), mantendo a periodicidade de dois anos 

(FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE NATAÇÃO, 2014). No entanto, a maratona 

aquática, ou seja, a prova de 10km, será o foco principal desta pesquisa.  

A fim de organizar uma competição específica, a FINA alterou o nome da Copa do 

Mundo de Águas Abertas para Copa do Mundo de Maratona Aquática (FEDERAÇÃO 

INTERNACIONAL DE NATAÇÃO, 2014). Assim, as provas que eram disputadas em outras 

longas distâncias, passaram a ser somente de 10km como consequência direta do programa 

olímpico. Esta competição é realizada em 8 etapas anuais com exceção de 2011 onde foram 7 

e ao final do ano é elaborado um ranking mundial de acordo com a pontuação destas etapas. 

Com base na nacionalidade dos atletas campeões em etapas da Copa do Mundo de 

2010 a 2013 e os que alcançaram a primeira colocação no ranking mundial de 2007 a 2013, 

Tabela 1 e Tabela 2 respectivamente, verifica-se que o Brasil figura entre os três melhores 

países nesta modalidade. 

 

País Feminino Masculino Total 

Estados Unidos da América  11 4 15 

Alemanha  3 11 14 

Brasil  10 1 11 

Grécia   5 5 

Itália  4 1 5 

Austrália   2 2 

Canadá  1 1 2 

França   2 2 

Rússia   2 2 

Argentina  1  1 

Reino Unido   1 1 

África do Sul   1 1 

Suíça  1  1 

Total de etapas 31 31 62 

Tabela 1 – Número de vezes que cada país teve um atleta que conquistou a medalha de ouro 

nas etapas da Copa do Mundo de Maratona Aquática de 2010 a 2013 (adaptado da 

FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE NATAÇÃO, 2014). 
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País Feminino Masculino Total 

Alemanha  3 3 6 

Brasil  3 3 

Rússia  1  1 

Itália 1  1 

África do Sul 1  1 

Grécia 1  1 

Estados Unidos da América  1 1 

Total de etapas 7 7 14 

Tabela 2 – Número de vezes que cada país teve um atleta que alcançou a primeira colocação 

no ranking mundial de maratona aquática (adaptado da FEDERAÇÃO INTERNACIONAL 

DE NATAÇÃO, 2014). 

 

Além dessas competições há também o Campeonato Mundial da FINA para a disputa 

das cinco modalidades aquáticas, realizado bianualmente, onde o Brasil conquistou 2 

medalhas (1 ouro e 1 prata) na maratona aquática (10km), mais 3 medalhas nos 5km (1 prata e 

2 bronzes) e 1 medalha de ouro nos 25km (FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE 

NATAÇÃO, 2014). Dentre esses eventos internacionais importantes cabe destacar como 

melhores resultados em Jogos Pan-americanos as 3 medalhas (2 pratas e 1 bronze), o 5º lugar 

nos Jogos Olímpicos de 2008 (CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS 

AQUÁTICOS, 2014) e a premiação da FINA à Poliana Okimoto Cintra como melhor 

maratonista aquática do mundo em 2013 (CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE 

DESPORTOS AQUÁTICOS, 2014; FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE NATAÇÃO, 

2014; TIME BRASIL, 2014). 

Contudo, fica evidente o destaque internacional do Brasil na maratona aquática, e que 

a FINA se limita a elaborar normas e regulamentos para organizar as competições tanto 

específicas de 10km quanto nas distâncias maiores e menores (águas abertas) que, atendendo 

a atletas de diferentes faixas etárias, parecem proporcionar maior experiência em provas 

realizadas em mares, rios, lagos, entre outros. 

No nível nacional a CBDA possui as mesmas características da FINA, porém, usa o 

termo maratonas aquáticas ao invés de águas abertas e envolve as provas de 5km considerada 

meia maratona, 7,5Km e os 10km da maratona aquática (CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA 

DE DESPORTOS AQUÁTICOS, 2014). De modo geral a CBDA tem por finalidade 

gerenciar e fomentar a prática das cinco modalidades aquáticas em todos os níveis; 
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representar o esporte brasileiro junto a poderes públicos e no exterior; promover competições 

e cursos técnicos; respeitar regras das entidades superiores e; informar decisões, regulamentar 

inscrições e transferências entre as entidades filiadas a ela (CONFEDERAÇÃO 

BRASILEIRA DE DESPORTOS AQUÁTICOS, 2014).  

Com relação às competições organizadas pela CBDA também é possível observar a 

mudança de campeonatos nacionais que envolvem simultaneamente a maratona aquática 

(10km) e as demais distâncias (águas abertas para a FINA e maratonas aquáticas para a 

CBDA) (CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS AQUÁTICOS, 2014). A 

alteração mais recente foi realizada em 9 de janeiro de 2014 com a publicação do boletim 

006/2014 da CBDA, quando o Circuito Brasileiro foi dividido em: a) Campeonato Brasileiro, 

que será o “circuito nacional de alto rendimento com etapas disputadas nas distâncias de 

10km ou menores (5km ou 7km) quando servir de seletiva para competição internacional” 

para atletas das categorias Infantil (13 e 14 anos) a Sênior (20 anos ou mais) e b) Copa Brasil, 

que será o “Circuito Nacional de desenvolvimento com etapas disputadas exclusivamente na 

distância de 5km” para atletas de 17 faixas etárias incluindo o máster (CONFEDERAÇÃO 

BRASILEIRA DE DESPORTOS AQUÁTICOS, 2014).  

A divisão das faixas etárias na maratona aquática são as mesmas adotadas na natação 

com as seguintes categorias: Infantil (13 e 14 anos), Juvenil (15 e 16 anos), Júnior (17 a 19 

anos) e Sênior (20 anos ou mais) (CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS 

AQUÁTICOS, 2014). No entanto, esta não parece ser a única semelhança entre as 

modalidades. 

Tanto a FINA quanto a CBDA permitem que os atletas tenham livre transição entre a 

natação e a maratona aquática (CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS 

AQUÁTICOS, 2014; FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE NATAÇÃO, 2014). Como 

exemplo, temos o nadador Ossama Melouli (Tunísia), tricampeão mundial de natação 

(bicampeão nos 1500m nado livre em 2009/2010 e campeão nos 400m nado medley em 

2004), campeão olímpico nos 1500m nado livre em 2008 e campeão olímpico na maratona 

aquática em 2012 ao mesmo tempo em que obteve a 3ª colocação nos 1500m nado livre numa 

só edição de Jogos Olímpicos (FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE NATAÇÃO, 2014; 

SPORTS-REFERENCE, 2014). 

No Brasil, a atleta Poliana Okimoto Cintra deixou de disputar as provas da natação 

juntamente com a maratona aquática nos Jogos Pan-americanos devido a uma desidratação 

em 2007, e para priorizar os 10km em 2011 (CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE 

DESPORTOS AQUÁTICOS, 2014). Por esse motivo não é possível afirmar o número exato 
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de filiados apenas para maratona aquática, mas o número de atletas pode ser estimado com 

base no ranking nacional, ou seja, naqueles atletas que participaram de no mínimo 4 de um 

total de 9 etapas do Circuito Nacional os quais tem seus pontos computados para a 

classificação no final do ano como os melhores de cada categoria (CONFEDERAÇÃO 

BRASILEIRA DE DESPORTOS AQUÁTICOS, 2014).  

 

 Feminino Masculino n (total) 

2008 8 8 16 

2009 7 9 16 

2010 11 18 29 

2011 18 25 43 

2012 20 19 39 

2013 18 29 47 

n (total) 82 108 190 

Tabela 3 – Número de participantes no Campeonato Brasileiro de Maratonas Aquáticas de 

2008 a 2013 (CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS AQUÁTICOS, 2014). 

 

O número de atletas na maratona aquática tem aumentado a cada ano, mas a 

quantidade de participantes pode ser considerada pequena (Tabela 3), destacando-se o 

potencial de atletas que podem migrar da natação, onde houve pelo menos 1.671 nadadores 

das categorias infantil a sênior disputando campeonatos brasileiros de natação no ano de 2013 

(CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS AQUÁTICOS, 2014; FEDERAÇÃO 

AQUÁTICA PAULISTA, 2014). As categorias petiz (11 e 12 anos) e mirim (9 e 10 anos) não 

foram computadas, pois de acordo com o regulamento da FINA (FEDERAÇÃO 

INTERNACIONAL DE NATAÇÃO, 2014) e CBDA (CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA 

DE DESPORTOS AQUÁTICOS, 2014) somente atletas a partir de 14 anos, a ser considerado 

até 31 de dezembro, podem disputar a maratona aquática. 

No nível regional encontram-se as 27 Federações esportivas, filiadas à CBDA, que são 

responsáveis pelas mesmas cinco modalidades aquáticas; porém, nem todas disponibilizam 

informações organizadas sobre suas ações. No nível municipal, filiados às Federações e à 

CBDA, encontram-se clubes e entidades de práticas esportivas. 

Independentemente do nível, nacional, estadual ou regional/municipal, não foi 

constatada junto à CBDA ou Federações a existência de programa de desenvolvimento de 

novos talentos para a maratona aquática, semelhante ao Programa Brasil de Natação proposto 
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pela CBDA (CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS AQUÁTICOS, 2014), o 

que seria fundamental para a divulgação e massificação da modalidade a fim de identificar e 

desenvolver novos talentos nem uma periodicidade ou continuidade dos cursos elaborados 

para a maratona aquática, pois muitos deles são realizados apenas antecedendo campeonatos 

internacionais importantes e somente um teve a segunda edição. 

 

 

2.2 Desenvolvimento de talentos esportivos nas pesquisas comparativas internacionais 

sobre políticas para o esporte de alto rendimento 

 

O esporte é importante para as nações por várias razões; a competitividade e o sucesso 

internacional são vistos como uma marca de prestígio e orgulho nacional. Segundo Sotiriadou 

e De Bosscher (2013), o desenvolvimento do esporte de alto rendimento por meio da 

competitividade e excelência sustenta essa aspiração nacional. Entende-se por esporte de alto 

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

assim bons resultados coletivamente e/ou individualmente (DE ROSE; DESCHAMPS; 

KORSAKAS, 1999). 

Embora o número de medalhas conquistadas em Jogos Olímpicos e em outras 

competições esportivas internacionais ofereça uma ferramenta para medir de forma absoluta o 

sucesso no esporte de alto rendimento, DE BOSSCHER, HEYNDELS, DE KNOP, VAN 

BOTENBURG e SHILBLI (2008b) afirmam que de modo relativo o sucesso tem relação com 

as políticas do esporte de alto rendimento (entrada e processo) e o sucesso esportivo 

internacional (saída), ou seja, sucesso parece estar mais relacionado com a eficiência deste 

processo como um todo. 

Para De Bosscher et al. (2008a) os fatores para o sucesso internacional do esporte de 

alto rendimento podem ser classificados em três níveis: macro, meso e micro, que 

correspondem respectivamente ao contexto social e cultura da população (sociais, políticos, 

históricos, econômicos, entre outros), às políticas para a área esportiva relacionada à estrutura 

voltada ao esporte de alto rendimento e, ao desempenho individual e ambientes pessoais 

(treinamento, família, escola, trabalho) (Figura 1).  
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Figura 1 – Níveis de fatores que influenciam o sucesso esportivo internacional (adaptado de 

DE BOSSCHER et al., 2008a). 

 

Os fatores relacionados ao macro nível determinam aproximadamente metade do 

sucesso do esporte de alto rendimento, os quais influenciam diretamente os demais níveis (DE 

BOSSCHER et al., 2008a, 2009). Entretanto, De Bosscher et al. (2008a, 2009) acreditam que 

a importância do macro nível tende a diminuir e a do meso aumentar, pois muitos países estão 

investindo na qualidade da estrutura de programas esportivos e, de acordo com MAGUIRE 

(2011), eles tendem a optar por estruturas esportivas semelhantes de organização devido à 

globalização. 

De acordo com Röger, Rütten, Ziemainz e Hill (2010), houve algumas tentativas de 

definir critérios de qualidade no esporte de alto rendimento (por exemplo, Green e Oakley, 

2001; De Bosscher et al., 2008a). No entanto, há uma falta de informação sobre os critérios de 

qualidade para os sistemas de desenvolvimento de talentos. 

Sendo assim, o objeto de interesse de pesquisa em alguns países nos últimos anos tem 

enfatizado a análise no meso nível na intenção de abordar as ações e políticas de gestão e 

administração do esporte de nações com sucesso esportivo internacional acerca da existência, 

da organização e do modo como são realizados os programas/processos de detecção, seleção e 

promoção de talentos esportivos (COALTER, 2010; DE BOSSCHER et al., 2009; DIGEL, 
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2002a, 2002b; GREEN; OAKLEY, 2001; HOULIHAN; GREEN, 2008; MASSA, 1999, 

2006; SOTIRIADOU; SHILBURY, 2009). Com este propósito o presente estudo abordará a 

análise no meso nível, portanto para verificar pontos semelhantes serão apresentadas em 

ordem cronológica as respectivas pesquisas: Green e Oakley (2001), Digel (2002a, 2002b), 

Houlihan e Green (2008), Green e Collins (2008), De Bosscher et al. (2008a, 2009, 2010) e 

Arnold e Fletcher (2011).  

Green e Oakley (2001) buscaram identificar os pontos relevantes dos sistemas de 

desenvolvimento do esporte de alto rendimento no contexto internacional, considerando os 

países do Bloco Oriental de regime socialista (ex-República Democrática Alemã e ex-União 

Soviética) e os países do Bloco Ocidental de regime capitalista (Europa – Reino Unido, 

França e Espanha; América do Norte – Canadá e Estados Unidos da América e, Austrália). 

Para isso foram realizadas entrevistas com funcionários de institutos de esporte de alto 

rendimento. Os pesquisadores concluíram que há uma tendência de que todos os países 

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

históricas, entre outras. 

De acordo com Green e Oakley (2001) dez fatores são considerados importantes na 

estruturação do esporte nacionalmente, a saber: 

1. Entendimento claro sobre o papel das diferentes entidades envolvidas e uma rede de 

comunicação eficaz que mantém o sistema esportivo; 

2. Simplicidade de administração por meio de ações esportivas e políticas comuns; 

3. Sistema eficaz para a identificação estatística e monitoração do progresso de atletas 

talentosos e de alto rendimento; 

4. Prestação de serviços esportivos para criar uma cultura de excelência na qual todos os 

membros envolvidos (atletas, técnicos, administradores, cientistas do esporte) possam 

interagir uns com os outros de maneira formal e informal; 

5. Programas competitivos bem estruturados com intercâmbio internacional; 

6. Instalações bem desenvolvidas e específicas, com prioridade de acesso para atletas de alto 

rendimento; 

7. Direcionamento dos recursos disponíveis para um número relativamente pequeno de 

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

nível mundial; 

8. Planejamento claro e adequado para as necessidades de cada modalidade esportiva; 

9. Reconhecimento dos custos da excelência esportiva, com destinação de fundos para 

infraestrutura e pessoal; e 
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10. Suporte para a vida e preparação profissional do atleta após o término da carreira 

esportiva. 

De modo geral Green e Oakley (2001) afirmam que há uma centralização das ações 

voltadas para o esporte de alto rendimento independente de ter origem governamental como 

no caso do Reino Unido, Austrália e França ou não governamental como acontece nos 

Estados Unidos da América.  

Corroborando com os resultados acima, Digel (2002a) afirma que em todos os 

sistemas esportivos o controle centralizado parece ser fundamental para o sucesso 

internacional, além de enfatizar que as questões relacionadas com o desenvolvimento de 

jovens talentos são de importância existencial para todos os sistemas do esporte de alto 

rendimento. Neste sentido, Digel (2002a, 2002b) buscou identificar as características comuns 

e diferentes nas estruturas do esporte de alto rendimento de oito países de maior sucesso em 

resultados olímpicos nos Jogos de Atlanta-1996 (Austrália, China, Alemanha, França, Reino 

Unido, Itália, Rússia e Estados Unidos da América) nas modalidades atletismo, natação e 

vôlei, entidades nacionais que regem o esporte, Comitês Olímpicos Nacionais e os Ministérios 

nacionais responsáveis pelo esporte de alto rendimento.  

 

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 

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

Rússia; EUA = Estados Unidos da América) 

Quadro 1 – Fatores sociopolíticos que possuem impacto no esporte de alto rendimento, numa 

comparação entre oito países (adaptado de Digel, 2002a). 
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Os resultados apontam três pilares para o desempenho esportivo de nível mundial: 1º) 

a sociedade em geral como um recurso para o sistema esportivo de alto rendimento, 2º) o 

próprio sistema esportivo e 3º) o ambiente do respectivo sistema esportivo como um fator 

determinante para o desempenho no alto rendimento. Especificamente com relação ao terceiro 

pilar, Digel (2002a, 2002b) relata que o entendimento se dá basicamente por meio da 

contribuição da política, do setor privado, dos meios de comunicação, do papel dos sistemas 

educacionais, da função da ciência sobre o sucesso do esporte e da importância das forças 

armadas conforme Quadro 1 onde é estabelecida uma comparação entre os 8 países. 

 

FATORES Green e Oakley
1
 Digel

2
 UK Sport/SPLISS

3
 Green e Houlihan

4
 

 

C
O

N
T

E
X

T
U

A
L

 -Uma Cultura de 
excelência 

-Fundos/Financ. 

Apropriado 

-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” 

 

P
R

O
C

E
S

S
U

A
L

 

-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  

-Desenvolvimento 

de Talentos a partir 

do sistema 

educacional 
-Desenvolvimento 

de Talentos por 

meio das forças 

armadas 

   

-Sistema de 

identificação e 

desenvolvimento de 

talento. 
-Apoio durante e 

após a carreira 

-Visão integrada da 

política de 

desenvolvimento 

-Desenvolvimento 

de treinadores 

-Apoio para atletas “full-

time” 

 

E
S

P
E

C
ÍF

IC
O

 

-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 

-Desenvolvimento dos 

locais/ginásios de elite 

-

Desenvolvimento/Apoio 

do treinamento, da 

ciência do esporte e da 

medicina esportiva 

Quadro 2 – Fatores que contribuem para o sucesso no esporte de elite (adaptado de 

HOULIHAN e GREEN, 2008). 

                                                
1
 GREEN, M.; OAKLEY, B. Elite sport development systems and playing to win: uniformity and diversity 

in international approaches. Leisure studies. v. 20, n. 4, p. 247-267, 2001. 
2 DIGEL, H. Organization of high performance athletics in selected countries. Final report for the 

International Athletic Foundation. University of Tübingen, Tübingen, Germany, 2002. 
3
 UK Sport Sports policy factors leading to international sporting success: an international comparative study 

UK Sport, London, 2006. 
4 GREEN, M.; HOULIHAN, B. Elite sport development: policy learning and political priorities Routledge, 

London, 2005. 

http://www.informaworld.com/smpp/content~db=all~content=a713777119~jumptype=ref_internal~fromvnxs=v1n1s7~fromtitle=790627367~cons=
http://www.informaworld.com/smpp/content~db=all~content=a713777119~jumptype=ref_internal~fromvnxs=v1n1s7~fromtitle=790627367~cons=
http://www.informaworld.com/smpp/content~db=all~content=a713777119~jumptype=ref_internal~fromvnxs=v1n1s7~fromtitle=790627367~cons=
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Com fundamento em pesquisas anteriores, Houlihan e Green (2008) consideraram três 

fatores para o sucesso no esporte de alto rendimento denominados: Contextual (aporte 

financeiro), Processual (sistema de desenvolvimento do esporte) e Específico (ações 

específicas para o treinamento esportivo) (Quadro 2).  

Sob o ponto de vista político adotado pelo país, Green e Collins (2008) compararam a 

política neoliberal da Austrália até o final de 2007 com a tradição socialdemocrata da política 

pública da Finlândia; identificaram como as diferentes ideologias políticas causam impacto 

nos sistemas, nas próprias políticas e nos caminhos desenvolvidos por cada país. Enquanto a 

Austrália apresenta uma abordagem que ostenta o esporte de alto rendimento, a Finlândia 

mantém o foco no desenvolvimento do esporte participativo. Isso não quer dizer que uma 

forma de abordagem está desvinculada da outra, mesmo porque uma depende da outra, mas 

ambas possuem um sistema centralizador embora o objetivo esportivo de cada país seja 

diferente. 

 

Figura 2 – Modelo SPLISS. Modelo teórico de nove pilares dos fatores políticos esportivos 

que influenciam o sucesso internacional (adaptado de DE BOSSCHER et al., 2008a, 2009).  

 

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

Oakley (2001), De Bosscher et al. (2009, 2010) propuseram um modelo que permitisse 
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desenvolver 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, denominado SPLISS. Este modelo teórico 

da estrutura esportiva é baseado em nove pilares que influenciam o sucesso internacional, e 

refere-se ao meso nível de análise, conforme apresentado na Figura 2.  

Mais recentemente, Arnold e Fletcher (2011) investigaram a liderança e a gestão de 

desempenho no esporte de alto rendimento. Para isso foram entrevistados treze diretores da 

área. Os autores concluíram que a gestão voltada para o esporte de alto rendimento é um 

fenômeno multifatorial que envolve quatro aspectos principais: visão (aspiração da equipe), 

operações (gestão da logística que permite o desempenho), pessoas (liderança de indivíduos 

que contribuem para o funcionamento da equipe) e cultura (crenças e expectativas 

compartilhadas dentro da equipe). Esses achados corroboram com os de De Bosscher et al. 

(2008a, 2009), de modo que questões sobre aspectos financeiros, treinamento planejado, 

seleção de atletas, linhas de comunicação e mecanismos de feedback foram destacadas no 

clima organizacional. 

De acordo com as pesquisas anteriores, onde a maioria tomou como base o estudo de 

Green e Oakley (2001), verifica-se que os fatores estabelecidos como determinantes para o 

alcance do sucesso esportivo internacional apresentam estrutura centralizadora e há uma 

tendência de que os países adotem sistemas esportivos semelhantes havendo um consenso no 

que diz respeito à importância de programas de desenvolvimento de talentos esportivos. Deste 

modo, a análise neste nível mostra-se relevante na realidade brasileira.  

 

 

2.2.1 Estrutura organizacional do esporte brasileiro 

 

 Os países que alcançaram sucesso esportivo internacional no esporte de alto 

rendimento possuem programas esportivos nacionais, os quais são 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., 2008a; 

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

No entanto, ao buscar informações sobre o sistema esportivo nacional, alguns estudos, 

como o de Matsudo (1999), identificou que o Brasil possui programas esportivos 

assistemáticos, de forma que o Estado, os clubes e até a família se responsabilizam pelo 

desenvolvimento do esporte, ou seja, não apresenta um sistema centralizador voltado para a 
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área. Neste sentido, Arena e Böhme (2000) verificaram que os critérios e programas de 

iniciação e especialização esportiva são diferentes em clubes e Secretarias Municipais de 

Esportes da Grande São Paulo e em modalidades individuais e coletivas, o que dificultaria a 

sistematização de um programa para o desenvolvimento do talento esportivo corroborando 

com Matsudo (1999). Azevedo e Barros (2004) relatam que os esforços do Governo Federal 

para desenvolver projetos e programas que visam o desenvolvimento do esporte nacional são 

em vão, pois a troca de governante gera uma reestruturação de ministérios e secretarias, o que 

causa uma descontinuidade de projetos e programas para a área.  

É possível compreender essa descentralização, pois de acordo com a Lei nº 9.615, de 

24 de março de 1998 (BRASIL, 2013a) cada entidade tem liberdade para elaborar e gerenciar 

seus próprios sistemas: 

“Art. 25. Os Estados e o Distrito Federal constituirão seus próprios sistemas, respeitadas as 

normas estabelecidas nesta Lei e a observância do processo eleitoral. 

Parágrafo único.  Aos Municípios é facultado constituir sistemas próprios de desporto, 

observado o disposto nesta Lei e, no que couber, na legislação do respectivo Estado”. 

 

Diante da carência de pesquisas no Brasil relacionadas com políticas esportivas para o 

alto rendimento e como forma de oferecer subsídios que possam ser adotados no 

desenvolvimento de um sistema esportivo brasileiro, na época Ferreira (2007) comparou seis 

países que possuem sistemas esportivos desenvolvidos (Alemanha, Austrália, China, Estados 

Unidos da América, França e Rússia) e quatro países ibero-americanos, cujos sistemas se 

encontram em fase de desenvolvimento (Brasil, Cuba, Espanha e Portugal). Cinco elementos 

foram apontados como fundamentais e presentes nos sistemas esportivos nacionais: 1) a 

organização esportiva e a participação do estado, 2) a participação da ciência do esporte, 3) a 

participação do sistema educacional, 4) o sistema de apoios públicos e privados e 5) a 

infraestrutura e os recursos materiais disponíveis. 

Com base na comparação elaborada por Digel (2002a), Ferreira (2007) adotou a 

classificação de cinco níveis para caracterizar os pontos em comum nos diferentes países e 

que pode ser considerado fundamental para o sucesso de seus sistemas conforme Quadro 3. 

De modo geral é possível verificar que o sistema esportivo nacional tem participação 

mediana na organização esportiva, infraestrutura e recursos materiais disponíveis e, 

participação média/baixa na ciência do esporte, sistema educacional e sistemas de apoios 

(FERREIRA, 2007).  

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.615-1998?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.615-1998?OpenDocument
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Elementos Comparação dos sistemas esportivos nacionais 

Organização esportiva 

e participação  

do Estado 

Participação alta: 5 países (Austrália, China, Cuba, França e Rússia) 

Participação média/alta: 2 países (Alemanha e Espanha) 

Participação média: 2 países (Brasil e Portugal); 

Participação baixa: 1 país (Estados Unidos) 

Participação  

da ciência do esporte 

Participação alta: 4 países (Alemanha, Austrália, China e Rússia) 

Participação média/alta: 3 países (Cuba, Estados Unidos e França) 

Participação média/baixa: 3 países (Brasil, Espanha e Portugal) 

Participação  

do sistema educacional 

Participação alta: 5 países (Austrália, China, Estados Unidos e Rússia) 

Participação média/alta: 2 países (Alemanha e França) 

Participação média: 1 país (Espanha) 

Participação média/baixa: 2 países (Brasil e Portugal) 

Sistemas 

de apoios 

Apoios altos: 4 países (Alemanha, Austrália, China e Estados Unidos) 

Apoios médio/altos: 4 países (Cuba, Espanha, França e Rússia) 

Apoios médios: 1 país (Portugal) 

Apoios médio/baixos: 1 país (Brasil) 

Infraestruturas e 

recursos materiais 

disponíveis 

Alto padrão: 4 países (Alemanha, Austrália, China e Estados Unidos) 

Padrão médio/alto: 3 países (Espanha, França e Rússia) 

Padrão médio: 3 países (Brasil, Cuba e Portugal) 

Quadro 3 – Comparação dos sistemas esportivos nacionais (adaptado de Ferreira, 2007). 

 

 Um relatório de Auditoria Operacional elaborado pelo Tribunal de Contas da União 

(TCU) em 2010 (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 2010) teve por objetivo analisar 

ações de apoio ao esporte de alto rendimento no Brasil realizadas pela Secretaria Nacional de 

Esporte de Alto Rendimento a qual é subordinada ao Ministério do Esporte. Para essas ações, 

os nove pilares apresentados nos estudos de De Bosscher et al. (2008a) e os cinco elementos 

apresentados por Ferreira (2007) foram considerados. 

A auditoria abrangeu todas as confederações (todas as modalidades olímpicas) e 

federações esportivas (atletismo, natação, ginástica, voleibol, handebol e judô), atletas que 

recebiam a Bolsa-Atleta federal, escolas e clubes. A pesquisa compreendeu em: a) visita de 

estudo; b) pesquisa (aplicação de questionários via correio eletrônico); c) análise documental; 

d) revisão bibliográfica. Como principais resultados verificou-se que para o Brasil se tornar 

uma potência olímpica, os investimentos públicos devem ser direcionados para a criação de 

um sistema efetivo de fomento ao desenvolvimento do talento esportivo em diversas 

modalidades olímpicas além de adequação de uma série de problemas estruturais que foram 

apresentados (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 2010). 

 Corroborando com os resultados de Ferreira (2007) e o relatório elaborado pelo TCU 

(2010), Meira, Mazzei e Böhme (2013) verificaram através de pesquisa bibliográfica, que o 

Brasil possui ações voltadas para o desenvolvimento do esporte de alto rendimento oriundas 

do COB e do Ministério do Esporte, mas essas ações são isoladas e não apresentam uma 

diretriz central, embora algumas sejam semelhantes. Assim, o Brasil apresenta déficits na 
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estrutura esportiva nacional no que diz respeito à elaboração de programas que apresentem 

diretrizes nacionais que orientem e sejam aplicadas em confederações e federações para o 

desenvolvimento do esporte de alto rendimento.  

 De modo geral, Meira, Bastos e Böhme (2012) verificaram que a estrutura esportiva 

brasileira (Figura 3), do nível federal ao regional, é composta por entidades de organizações 

governamentais e não governamentais. 

 

Figura 3 – Estrutura organizacional brasileira nos níveis federal, estadual e municipal 

(adaptado de Meira et al., 2012). 

 

 A entidade governamental responsável pelo esporte no Brasil é o Ministério do 

Esporte. Especificamente voltado para o esporte de alto rendimento existe a Secretaria 

Nacional de Esporte de Alto Rendimento (SNEAR) a qual é composta por dois departamentos 

sendo um voltado para o Esporte de Base e de Alto Rendimento e outro para a Excelência 

Esportiva e Promoção de Eventos, além de nove programas e projetos, a saber: Centro de 

Iniciação ao Esporte (CIE), Plano Brasil Medalhas 2016, Bolsa Atleta, Calendário Esportivo 

Nacional, Jogos Escolares Brasileiros (JEBs), Rede CENESP (Centro de Excelência 

Esportiva), Jogos Militares, Rio 2016 e Atleta na Escola (MINISTÉRIO DO ESPORTE, 

2014). 

Analisando cada programa verifica-se que poucos deles englobam a maratona aquática 

em suas ações. A Bolsa Atleta e o Plano Brasil Medalhas, por exemplo, são os únicos que 

incorporaram a modalidade em suas ações. 
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A Bolsa Atleta é um programa de incentivo direto ao atleta e busca garantir condições 

mínimas para que se dediquem aos treinamentos e competições nos diferentes níveis. A partir 

de 2012, com a Lei 12.395/11 (BRASIL, 2013b), foi permitida a inclusão de candidatos que 

fossem patrocinados e a adição da categoria Atleta Pódio. Como forma de apoio ao atleta a 

distribuição é de até R$15 mil/mês da Bolsa Pódio, até R$10 mil/mês da Bolsa Técnico, até 

R$5 mil por profissional/mês da Equipe Multidisciplinar, até R$20 mil por atleta em 

equipamento e material esportivo e custos com diárias e passagens por meio do apoio a 

treinamento no Brasil e no exterior e participação em competições. 

 O Plano Brasil Medalhas utiliza como estratégia o crescimento intensivo, ou seja, mais 

medalhas nas modalidades em que já foram conquistadas algumas, e crescimento extensivo 

para conquistar medalhas em modalidades que ainda não conquistaram nenhuma. Este foco 

está voltado para 36 modalidades olímpicas e 22 paralímpicas com maior probabilidade de 

conquista de medalhas e dentre elas encontra-se a maratona aquática considerada como 

“Águas Abertas” no Plano. Os investimentos previstos de 2013 a 2016 são de R$2,5 bilhões 

sendo R$1,5 bilhão para o Esporte de Alto Rendimento e R$1 bilhão para o Plano Brasil 

Medalhas onde R$690 milhões estão destinados a apoio ao atleta e R$310 milhões a centros 

de treinamento. 

 As entidades não governamentais responsáveis pela maratona aquática do nível federal 

ao municipal não apresentam programas elaborados para o desenvolvimento da modalidade 

assim como o Programa Brasil de Natação proposto pela CBDA (CONFEDERAÇÃO 

BRASILEIRA DE DESPORTOS AQUÁTICOS, 2014). Apesar de não terem sido verificados 

os resultados a respeito deste programa para a natação, acredita-se que esta seja uma via para 

o desenvolvimento de futuros maratonistas aquáticos, por meio da migração posterior entre as 

modalidades. 

No entanto, Meira (2011) verificou a estrutura organizacional da natação no Estado de 

São Paulo e os resultados do estudo apontam que não existe um sistema de desenvolvimento 

de jovens atletas talentosos para o alto rendimento na natação do Estado de São Paulo, seja ele 

proposto por órgãos governamentais ou não governamentais. Sendo assim, e por ter 

autonomia na elaboração e gestão do sistema esportivo conforme exposto anteriormente, os 

clubes e as entidades municipais de práticas esportivas são responsáveis pelo 

desenvolvimento dos futuros nadadores para o alto rendimento esportivo no Estado de São 

Paulo. 

Diante da restrição de programas desenvolvidos pelo governo federal que incluam a 

maratona aquática no sentido de estimular, detectar e selecionar atletas com possibilidade de 



23 

 

 

atingir o alto rendimento em eventos internacionais futuros, de informações desencontradas e 

desatualizadas acerca das ações desenvolvidas em alguns deles e de resultados expressivos de 

maratonistas aquáticos brasileiros, torna-se importante verificar como os atletas atuais 

alcançaram esses resultados a exemplo dos que foram mencionados após a contextualização 

histórica da modalidade. 

 

 

2.2.2 A importância de programas de detecção, seleção e promoção do talento esportivo 

para o alto rendimento na estrutura esportiva de um país 

 

Os modelos de estruturas desenvolvidas por países com sucesso esportivo envolvem 

programas de detecção, seleção e promoção de talentos esportivos a fim de formar uma ampla 

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

meio desse processo (DE BOSSCHER et al., 2009; DIGEL, 2002a; GREEN; OAKLEY, 

2001). 

Rütten e Ziemanz (2003) e Rütten, Ziemanz e Röger (2005) corroboram com o 

exposto acima ao relatarem que para o alcance de bons resultados no esporte de alto 

rendimento é importante que o talento esportivo esteja envolvido em programas de detecção, 

seleção e promoção. Sendo assim, o primeiro passo é a existência e a sistematização de 

programas de esportes de base que possibilitem a identificação de talentos para que ocorram 

os processos de promoção de atletas no futuro (De Bosscher et al., 2008a). 

Para melhor entendimento a respeito da terminologia utilizada, primeiramente serão 

definidos os conceitos de talento esportivo, detecção, seleção e promoção para posteriormente 

ser abordado todo esse processo no contexto internacional e nacional. 

Vários pesquisadores definiram o conceito de talento esportivo ao longo do tempo 

(CSIKSZENTMIHALYI; RATHUNDE; WHALEN, 1997; JOCH, 2005; MARQUES, 2002; 

WEINECK, 1991), entretanto serão adotadas as definições mais recentes de Böhme (2011) 

com relação aos conceitos: talento esportivo, detecção, seleção e promoção. 

O termo “talento esportivo é utilizado para designar aquelas pessoas que possuem um 

potencial, uma aptidão especial, ou uma grande aptidão para o desempenho esportivo” 

(BÖHME, 2011, p. 152). Detecção se refere à especificação dada a todas as medidas e meios 

utilizados com o objetivo de detectar um número suficientemente grande de crianças e 

adolescentes que estejam dispostas e prontas para serem admitidas em um programa 

esportivo. Seleção é o meio utilizado para determinar os indivíduos que possuem condições 
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de serem aceitos em níveis mais avançados com o objetivo de desempenho esportivo de alto 

nível. Promoção envolve os procedimentos de treinamento e outras medidas para obter o 

desempenho esportivo ótimo a longo prazo (BÖHME, 2011). 

Nas décadas de 60 e 70, o fator hereditário era o interesse central e em alguns casos 

essa estratégia de pesquisa conduziu posições extremas como a de Hopkins (2001)
5
 apud 

Hohmann e Seidel (2003): “Se você quiser que suas crianças sejam grandes atletas, se case 

com um grande atleta”. Após a hereditariedade, a ciência examinou a manutenção de 

resultados esportivos baseada no desenvolvimento motor, a história de treinamento de atletas 

jovens (treinabilidade e resposta ao treinamento) e, a maturação tardia e o baixo limiar de 

desempenho que se apresentam como fatores de exclusão no processo de desenvolvimento do 

talento. Nos anos 70 a identificação e a promoção do talento foram consideradas, 

inicialmente, como um domínio específico de pesquisas sobre dom na área psicológica. 

Posteriormente passou a ser direcionada à habilidade através dos trabalhos de Ericsson, 

Krampe e Tesch-Römer (1993) e Bloom (1985) sobre “o desenvolvimento do jovem 

talentoso”.  

Mais recentemente de acordo com Rütten et al. (2005), a qualidade dos procedimentos 

realizados apresenta-se como um fator importante que deve ser considerado nas etapas dos 

programas de desenvolvimento de talentos esportivos, a qual pode garantir uma organização 

sistemática e progressiva na formação de atletas de alto rendimento. Apesar da importância 

acerca do desenvolvimento de talentos esportivos, a qualidade de programas existentes não 

tem sido abordada em estudos acadêmicos. 

Para Röger et al. (2010): 

“Qualidade é uma ‘totalidade de características de uma entidade que lhe 

conferem a capacidade de satisfazer necessidades explícitas ou implícitas’ (EN 

ISO 8402
6
, 1995 apud Röger et al., 2010)”. 

“Gestão da Qualidade tem sido definido como todas as atividades da função de 

gestão global que determinam a política da qualidade, objetivos e 

responsabilidades, e implementá-las por meios como planejamento da 

qualidade, controle de qualidade, garantia da qualidade e melhoria da qualidade 

dentro do sistema de qualidade (EN ISO 8402, 1995)”. 

                                                
5
 HOPKINS, W.G. Genes and Training for Athetic Performance. Sportscienci, 5 (1), 

sportsci.org/jour/0101/wghgene.htm (1899 words); 23.09.2002. 
6 EN ISO 8402. Quality management and quality assurance – vocabulary Brussels: European Committee 

for Standardization. 1995 
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Com esta proposta Rütten e Ziemainz (2003) e Rütten, et al. (2005) compararam a 

qualidade da detecção, seleção e promoção de talentos esportivos em diversos países (EUA, 

China, Austrália e Alemanha) em quatro modalidades (ginástica artística, atletismo, natação e 

voleibol). Para isso, foi utilizado um questionário padronizado respondido por funcionários 

públicos, administradores de esporte, atletas e técnicos de nível nacional, estadual e municipal 

das quatro modalidades nos respectivos países, com relação a três aspectos. 

De acordo com os autores Röger et al. (2010), o entendimento sobre a Estrutura ocorre 

de acordo com o modelo de eventos de Von Wright
7
 (1976) apud Röger et al. (2010) o qual 

oferece uma lógica geral de ação para explicar o comportamento individual e coletivo 

(organizacional ou sistema) por quatro determinantes estruturais: Objetivos/Metas, Recursos, 

Procedimentos/Normas e Possibilidades. Desta forma, os Objetivos/Metas consideram suas 

características formais, como sua concretização e especificação na forma escrita; os Recursos 

descrevem a capacidade do sistema, ou seja, pessoal, infraestrutura e recursos financeiros; os 

Procedimentos/Normas são relacionados com os deveres pessoais e profissionais dos 

funcionários e técnicos e também com as disposições institucionais do sistema de 

desenvolvimento de talentos; e as Possibilidades referem-se às "janelas de oportunidade" que 

os sistemas de desenvolvimento de talentos podem experimentar. 

Processo foi definido como as atividades que ocorreram entre as pessoas envolvidas 

no desenvolvimento de talentos que consistiram em três fatores: planejamento, 

implementação e controle. O planejamento envolve o plano diretor de desenvolvimento de 

talentos e a consideração de novas descobertas científicas. Implementação inclui diferentes 

métodos de execução dos programas de desenvolvimento de talentos e refere-se ao 

desempenho real da formação ou o tamanho dos grupos de treinamento. Controle envolveu os 

procedimentos para programas de desenvolvimento de talentos de auditoria (RÖGER et al., 

2010). 

Segundo Röger et al. (2010), a partir de um ponto de vista de gestão da qualidade, o 

Resultado pode ser caracterizado pela satisfação dos protagonistas com foco na avaliação do 

sistema e das suas conquistas por seus participantes (funcionários, treinadores e atletas). 

De modo geral, 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 conforme apresentado na Figura 4.  

 

                                                
7 VON WRIGHT, G. H. Determinism in the study of man. In J. Manninen & r. Tuomela (Eds.), Essays on 

explanation and understanding. p.415-435. Dordrecht: Deidel, 1976. 
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Figura 4 – Modelo de qualidade e gerenciamento de qualidade em Identificação e 

Desenvolvimento de Talentos (adaptado de RÜTTEN e ZIEMAINZ, 2003; RÜTTEN et al., 

2005). 

 

O modelo elaborado por Rütten e Ziemainz (2003) e Rütten, et al. (2005) tem como 

base o modelo de avaliação da qualidade em procedimentos de atendimento médico propostos 

por Donabedian (1966)
8
 apud Provonovost, Sexton e Pham (2009) que nos últimos 40 anos 

têm sido utilizados pelas organizações de cuidados de saúde. O modelo sistematiza a análise 

da qualidade em serviços médicos considerando a efetividade, eficácia, eficiência, otimização, 

aceitabilidade, legitimidade e equidade, com ênfase na Estrutura (o modo como é organizada), 

Processos (como os atendimentos são feitos) e Resultados (resultados de cuidados de saúde) 

(PROVONOST et al., 2009). 

Como resultado, o modelo proposto por Rütten e Ziemainz (2003) apresentou um forte 

poder preditivo, sendo a qualidade da Estrutura e Processos capazes de predizer mais da 

metade dos Resultados. 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 dos 

Processos. 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). Segundo 

os pesquisadores, com relação ao valor da qualidade dos Recursos, a Alemanha apresentou os 

                                                
8
 DONABEDIAN, A. (1966). Evaluating the quality of medical care. Mill Mem Fund Quar 1966; 44:166–

206, 1966. 
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piores resultados, especificamente no plano local/regional. Tal fato levou à revisão deste 

aspecto nos programas de promoção de talentos esportivos naquele país.  

Alguns trabalhos de pesquisa brasileiros relacionados ao processo de detecção, seleção 

e promoção do talento esportivo foram realizados com modalidades individuais e coletivas 

sob os aspectos hereditários e de meio ambiente (ARENA; BÖHME, 2000, 2004; 

BASTIDAS; BASTOS, 2011; BÖHME, 2002; FERREIRA, 2007; LANARO FILHO, 2001; 

MASSA, 1999, 2006; MEIRA et al., 2012; PARRA, 2006; SILVA, 2006; VIEIRA, 1999) até 

que surgissem os primeiros estudos que analisaram cientificamente esse processo nos 

diferentes níveis de organização do esporte (nacional, estadual e municipal) no Brasil. 

Na modalidade natação, a qual se supõe influenciar a formação de maratonistas 

aquáticos, Parra (2006) pesquisou sobre a problemática do treinamento a longo prazo para 

jovens nadadores sob o ponto de vista de técnicos de natação brasileiros de alto nível; por 

outro lado, Vitor (2008) pesquisou sobre as variáveis intervenientes no desempenho de jovens 

nadadores brasileiros e Meira (2011) investigou a estrutura organizacional da modalidade no 

Estado de São Paulo voltada para o alto rendimento. 

De modo geral, verifica-se que no contexto internacional os programas de detecção, 

seleção e promoção de talentos esportivos devem ser analisados sob o ponto de vista da 

qualidade, ou seja, por meio da eficiência e eficácia desses processos seja ele elaborado e 

gerenciado no âmbito nacional, estadual, municipal por órgãos governamentais ou não 

governamentais, ou ainda por clubes e entidades de práticas esportivas. Em contrapartida, 

poucos estudos brasileiros buscaram analisar o processo de desenvolvimento de talentos sob 

essa perspectiva, no sentido de verificar junto às entidades responsáveis pelo desenvolvimento 

do esporte de alto rendimento nos diversos níveis a existência de programas voltados para que 

mais jovens alcancem resultados expressivos no âmbito internacional. 

Considerando a proximidade da natação com a realidade da maratona aquática nos 

processos iniciais já que os atletas podem competir a partir dos 14 anos (CONFEDERAÇÃO 

BRASILEIRA DE DESPORTOS AQUÁTICOS, 2014; FEDERAÇÃO INTERNACIONAL 

DE NATAÇÃO, 2014), poucos pesquisadores tiveram por objetivo analisar cientificamente 

esse processo nos diferentes níveis de organização do esporte (nacional, estadual e municipal) 

no Brasil a exemplo de Meira (2011). 

Com o destaque do Brasil na maratona aquática, bem como a ausência de estudos que 

tenham por objetivo descrever a estrutura organizacional esportiva voltada para o alto 

rendimento, esta problemática torna-se importante no que se refere à investigação do 

desenvolvimento do talento esportivo nesta modalidade. 
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2.3 Considerações gerais sobre a revisão de literatura 

 

De acordo com a revisão de literatura, os estudos internacionais realizados com 

potências mundiais esportivas dão ênfase à importância de sistemas esportivos organizados de 

forma centralizada que atendam de forma hierárquica as entidades nos diferentes níveis 

(nacional, estadual e municipal). No entanto não foi verificado este modelo centralizador no 

sistema esportivo brasileiro, pois a legislação permite que as entidades de práticas esportivas 

tenham autonomia para elaborar e gerir seus próprios sistemas e programas esportivos. 

Além dos 10 pontos comuns nas estruturas organizacionais dos países que são 

potências no esporte de alto rendimento, preconizados por Green e Oakley, a existência de 

programas de detecção, seleção e promoção de talentos esportivos nos sistemas esportivos 

nacionais é destacada no sentido de formar uma ampla base de praticantes, para que no futuro 

possam ser extraídos os atletas de alto rendimento. Contudo, a qualidade desses 

procedimentos realizados pode garantir uma organização sistemática e progressiva na 

formação de atletas de alto rendimento, mas são escassos os estudos que buscam analisar o 

desenvolvimento do talento sob esta perspectiva. 

Deste modo, fica evidente que o processo de desenvolvimento do talento esportivo não 

acontece de forma isolada e para que sejam alcançados resultados no esporte de alto 

rendimento o processo de detecção, seleção e promoção do talento esportivo devem estar 

inseridos nos modelos de sistemas esportivos nacionais voltados para o esporte de alto 

rendimento.  

No entanto, diante da contextualização histórica e fundamentação teórica que envolve 

a maratona aquática, verificou-se a inexistência de estudos que se proponham a analisar a 

estrutura organizacional esportiva desta modalidade, que remete aos primórdios da natação, 

bem como verificar a existência e a qualidade dos programas para a detecção, seleção e 

promoção dos talentos esportivos para o alto rendimento. 

Como a natação e a maratona aquática permitem livre transito entre elas, o processo de 

desenvolvimento de atletas para o alto rendimento da maratona aquática pode estar atrelado 

ao da natação. Entretanto, quando se buscam informações na literatura que demonstrem 

existir um sistema para esta finalidade para a natação, verifica-se uma carência de programas 

neste sentido. 

Mesmo que os processos de desenvolvimento de talentos esportivos na maratona 

aquática possam estar vinculados historicamente com seu início na natação, faz-se necessário 

um melhor entendimento sobre o sistema organizacional esportivo desta recente modalidade 
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olímpica e também sobre o processo de desenvolvimento de novos talentos esportivos que a 

envolve, pois os atletas brasileiros têm apresentado resultados de alto nível desde a 

oficialização da modalidade no programa dos Jogos Olímpicos e Pan-americanos. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Este estudo faz parte de um projeto maior, que foi desenvolvido pelo Laboratório de 

Treinamento e Esporte para Crianças e Adolescentes da Escola de Educação Física e Esporte 

da Universidade de São Paulo (LATECA-EEFEUSP), denominado “Análise da qualidade da 

detecção, seleção e promoção de talentos esportivos na realidade brasileira”, no qual já foram 

analisadas as modalidades natação no Estado de São Paulo (MEIRA, 2011), judô (BÖHME; 

BASTOS; MAZZEI; SILVA, 2011a) e atletismo (BÖHME; BASTOS; VENÂNCIO; 

KANASIRO, 2011b).  

A seguir, serão apresentados os materiais e métodos de acordo com os objetivos da 

pesquisa: Fases A e B. 

 

 

3.1 Procedimentos 

 

A pesquisa caracteriza-se por ser uma investigação de natureza qualitativa descritiva, 

através de um delineamento transversal tipo survey, para identificar o status de um fenômeno 

(THOMAS; NELSON, 2002) e foi realizada em 2 fases: Fase A e Fase B de acordo com os 

objetivos propostos. 

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

Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo 2010/12 (ANEXO A). 

Todos os participantes da pesquisa foram contatados por meio telefônico e/ou 

eletrônico para o agendamento das entrevistas e aplicação do questionário, e todos que 

concordaram em participar da pesquisa assinaram o Termo de Consentimento Esclarecido, 

sendo assegurado seu anonimato (ANEXO B). 

 

  

3.2 Amostra  

 

 Para compor a amostra da Fase A e da Fase B foram convidados todos os técnicos e 

funcionários das entidades esportivas brasileiras nos níveis nacional, estadual e municipal 

convocados para os Jogos Olímpicos de 2008 e 2012, mundiais de 2009 e 2011 e Pan-

Americanos de 2007 e 2011. Participaram da amostra os técnicos e funcionários que 

aceitaram o convite e se disponibilizaram a participar da pesquisa.  
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 Desta forma a amostra contou com 2 funcionários, sendo 1 da Confederação (de um 

total de 2) e 1 representante de clube/entidade de práticas esportivas (de um total de 3); e 2 

técnicos da seleção brasileira olímpica (de um total de 3). 

 Para a Fase B ainda foram convidados todos os atletas da seleção olímpica de 2008 e 

2012, Mundiais de 2009 e 2011 e Pan-Americanos de 2007 e 2011, além de todos os atletas 

da seleção brasileira do Mundial Júnior 2012. Participaram da amostra somente os atletas que 

aceitaram o convite e se disponibilizaram a participar da pesquisa. Assim, a amostra contou, 

além dos dois técnicos e dois funcionários citados acima, todos os atletas olímpicos (3) e 6 

atletas juniores (de um total de 8). 

 A caracterização dos funcionários, técnicos, e atletas é apresentada na Tabela 4. 

 

 Idade 

média (mín. / 

máx.) 

Tempo na função 

média (mín. / 

máx.) 

Tempo de formação 

Profissional 

média (mín. / máx.) 

Feminino/Masculino 

(F/M) 

 média (mín. / máx.) 

Funcionários (n=2) 52,5 (51 / 54) 18,5 (12 / 15) 24,5 (22 / 27) 1 / 1 

Técnicos (n=2) 47 (36 / 58) 22,5 (10 / 35) 21 (20 / 22) - / 2 

Atletas (n=9) 20,9 (17 / 31) 8,7 (3 / 11) 13,4 (11 / 22) 6 / 3 

Tabela 4 – Caracterização dos funcionários, técnicos e atletas com relação à idade (anos), 

tempo de prática (anos) e tempo de formação acadêmica (anos). 

 

 

3.3 Instrumentos 

 

Fase A – Para descrever a estrutura organizacional esportiva da maratona aquática no Brasil 

para o alto rendimento, foi verificada a existência dos aspectos relevantes para o 

desenvolvimento do esporte de alto rendimento propostos por Green e Oakley (2001) junto 

aos técnicos e funcionários selecionados. Para isso foram realizadas entrevistas 

semiestruturadas (ANEXO C), feitas pessoalmente pela pesquisadora, através de gravação de 

áudio e posteriormente transcritas na íntegra. Um projeto piloto foi realizado em 2009 com 

técnicos de remo e ginástica olímpica, através do qual foram realizadas as adaptações 

necessárias das questões semiestruturadas. Os resultados foram divulgados em congresso 

científico da área, além de terem sido utilizados em uma dissertação de mestrado (MEIRA, 

2011).  

 As seguintes variáveis foram pesquisadas: 
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 Administração do sistema esportivo da maratona aquática 

o Papel da entidade 

o Comunicação e interação 

o Diretrizes e ações 

o Prestação de contas 

o Destinação de recursos financeiros para infraestrutura 

 Sistema de desenvolvimento e suporte para atletas e treinadores da maratona aquática 

o Sistema de desenvolvimento do talento esportivo 

o Programas competitivos 

o Intercâmbio internacional de técnicos e atletas 

o Suporte e desenvolvimento de técnicos 

o Suporte para o atleta durante e após o término da careira esportiva 

 

Fase B – Para verificar a qualidade dos programas de detecção, seleção e promoção de 

talentos esportivos na maratona aquática no Brasil, foi utilizado um questionário que incluiu 

itens das dimensões da qualidade do desenvolvimento de talentos com relação à Estrutura, ao 

Processo e ao Resultado. O questionário da pesquisa é composto por quatro partes com uma 

escala Likert de cinco níveis que varia de 1 (não acontece) a 5 (acontece sempre) havendo 

também o correspondente “não sei” para quando o respondente não tinha conhecimento 

acerca do assunto abordado no item.  

O questionário original foi desenvolvido por pesquisadores alemães (RÜTTEN et al., 

2005) e é dividido em quatro partes: a primeira (A) e a quarta (D) são referentes à 

identificação e caracterização dos participantes; a segunda (B) é relativa aos aspectos sobre 

Detecção e Seleção de Talentos Esportivos (DSTE), e a terceira (C), aos aspectos relativos à 

Promoção de Talentos Esportivos (PTE). A segunda (B) e a terceira (C) parte do questionário 

são subdivididas em: 

1. Questões gerais (questões 1 e 2) 

2. Resultados (questão 3) 

3. Processo (questão 4) 

4. Estrutura – Objetivos/Metas (questão 5), Recursos (questão 6), 

Procedimentos/Normas (questão 7) e Possibilidades (questão 8) 

5. Aspectos gerais (questão 9). 
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Especificamente com relação à Estrutura, Processo e Resultado, um total de 55 itens 

avaliam os aspectos sobre DSTE e 71 itens avaliam os aspectos sobre PTE conforme 

descrição da Tabela 5. 

 

Tabela 5 – Descrição de itens da parte B e da parte C do questionário. 

Dimensão Parte B (itens) Parte C (itens) 

Estrutura Objetivos 8 7 

 Recursos 12 25 

 Procedimentos/Normas 6 7 

 Possibilidades 12 12 

Processo 11 14 

Resultado 6 6 

Total 55 71 

 

Para a utilização de um questionário em idioma estrangeiro, alguns cuidados são 

necessários. Primeiramente foi solicitada autorização dos autores do questionário (ANEXOS 

D e E) para a sua utilização na pesquisa que seria desenvolvida. Em segundo lugar, foram 

feitas traduções do texto do questionário original alemão (Qualitätsgesichertes System der 

Talentsuche, -auswahl und –förderung) para a língua portuguesa por tradutores independentes 

e qualificados; uma versão livre e a outra por tradutora juramentada. As duas traduções 

realizadas foram analisadas item a item a fim de verificar-se a existência de discordância entre 

as mesmas dando origem ao questionário sobre a Qualidade dos Programas de Detecção, 

Seleção e Promoção do Talento Esportivo (QPDSPTE) na língua portuguesa (ANEXO F). Por 

último foi verificada a validade (de constructo e de conteúdo) e a confiabilidade (alfa de 

Cronbach) da nova versão do instrumento (THOMAS e NELSON, 2002).  

 Para averiguar se o instrumento mede o que realmente se deseja, Mazzei e Amaral (no 

prelo) realizaram análise fatorial e análise de consistência interna (alfa de Cronbach) das 

partes B e C do questionário e uma nova descrição de itens das partes B e C do instrumento 

foram verificadas de acordo com a Tabela 6. Os valores de alfa de Cronbach para todos os 

fatores extraídos de todas as dimensões variam entre 0,538 a 0,945, sendo que apenas o fator 

4 da Estrutura da DSTE possui valor abaixo do considerado satisfatório (0,60) conforme 

ANEXO G. Sob o ponto de vista da validade de constructo e confiabilidade, Mazzei e Amaral 

(no prelo) afirmam que, embora os resultados não possam ser generalizados porque na 

amostra constavam apenas três modalidades olímpicas (atletismo, natação e judô), o método 

mostrou-se eficiente para a avaliação da QPDSPTE no Brasil. 
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Tabela 6 – Descrição de itens da parte B da parte e C do questionário (adaptado de MAZZEI e 

AMARAL, no prelo). 

Dimensão Parte B (itens) Parte C (itens) 

Estrutura Objetivos 2 0 

 Recursos 4 12 

 Procedimentos/Normas 4 0 

 Possibilidades 3 4 

Processo 4 1 

Resultado 5 1 

Total 22 18 

  

 Sendo assim, todos os itens do questionário foram submetidos à análise de juízes (três 

professores doutores na área de Educação Física e Esporte) para avaliar a pertinência dos 

mesmos. Foi enviada uma carta de solicitação aos juízes (ANEXO H) para que julgassem os 

itens da parte B e C do instrumento quanto à pertinência dos mesmos e, caso considerassem 

necessário, tecessem comentários e sugestões para o aperfeiçoamento dos itens (PASQUALI, 

2010) (ANEXO I). A análise descritiva dos pareceres emitidos é apresentada no ANEXO J 

onde constam tabelas de frequências e porcentagens dos itens respectivos à dimensão 

avaliada. Os resultados da análise de juízes apontaram que os 40 itens apresentaram consenso 

entre os juízes com porcentagem acima de 75%, sendo assim, não houve necessidade de 

exclusão, pois houve compreensão como pertencentes ao processo de detecção, seleção e 

promoção do talento esportivo. Para o instrumento final todos os 40 itens foram mantidos.  

 

 

3.4 Tratamento dos dados 

 

Fase A – Para analisar as questões da entrevista semiestruturada foi utilizado o método do 

Discurso Coletivo (DSC), conforme proposto por Lefèvre e Lefèvre (2003), que permite que o 

indivíduo se expresse livremente de modo a gerar uma variável qualitativa através do discurso 

(ANEXO K). Este método de análise se processa em três momentos: a) expressões-chave 

onde pedaços ou trechos literais do discurso são demarcados pela pesquisadora (sublinhadas) 

e que revelam a essência do depoimento; b) ideias centrais (ICs) que são a expressão 

linguística que descreve de forma sintética, precisa e fidedigna o sentido de cada um dos 

discursos analisados dando origem ao DSC e; c) DSC que é um discurso síntese, redigido na 

primeira pessoa do singular e composto pelas expressões-chave cuja ideia central é a mesma. 
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Fase B – Foram realizadas análises estatísticas das partes B e C do questionário, 

respectivamente “Detecção e Seleção do Talento Esportivo” e “Promoção do Talento 

Esportivo”. Primeiramente foram considerados na análise apenas os sujeitos que nas questões 

gerais responderam conhecer “muito bem” (5 na escala Likert), “bem” (4 na escala Likert) ou 

“medianamente” (3 na escala Likert). Os valores que não tiveram resposta ou respondidos 

como “não sei” foram avaliados como dados faltosos. Tomando-se como base o valor 

máximo de 30% de dados faltosos e as respostas das questões gerais, não houve a necessidade 

de exclusão de nenhum sujeito/caso ou variável. 

De acordo com LEVIN e FOX (2004), para a análise de dados assimétricos e de 

caráter ordinal a mediana é a medida de tendência central que sofre menor ou nenhuma 

alteração de valores extremos. A fim de definir a escolha da análise, foi realizada uma 

consulta no Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo (IME/USP) 

que elaborou um relatório (ANEXO L) reforçando a utilização da mediana por ser a medida 

de tendência central mais utilizada para amostras de tamanho reduzido (CONOVER, 1999) 

porque, em razão do alto número de itens que compõem as questões. Sendo assim, uma 

abordagem qualitativa, considerando o caráter ordinal dos dados, é mais indicado por ser de 

fácil aplicação e interpretação. 

Para as análises da mediana e de seu respectivo intervalo de confiança (limite superior 

e limite inferior) foi utilizado o programa estatístico SPSS versão 20. 

 

 

3.5 Limitações da Pesquisa 

  

 A principal limitação desse estudo consistiu no aspecto metodológico da aplicação da 

pesquisa. Em virtude da existência de um número reduzido de funcionários, técnicos e atletas 

estarem voltados para o alto rendimento da maratona aquática, o tamanho da amostra 

representativa inviabilizou uma análise quantitativa estatisticamente significativa. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Os resultados e a discussão serão apresentados de acordo com as duas fases da 

pesquisa: Fase A – estrutura organizacional da maratona aquática no Brasil e Fase B - 

qualidade dos programas de detecção, seleção e promoção de talentos esportivos na maratona 

aquática no Brasil. 

 

4.1 Fase A – Estrutura organizacional da maratona aquática brasileira para o alto 

rendimento 

 

Com relação à estrutura foram considerados dois aspectos: a administração do sistema 

esportivo da maratona aquática (papel da entidade, comunicação e interação, diretrizes e 

ações, prestação de contas e destinação de recursos financeiros para infraestrutura) e o sistema 

de desenvolvimento e suporte para atletas e técnicos da maratona aquática (sistema de 

desenvolvimento do talento esportivo, programas competitivos, intercâmbio de atletas e 

técnicos, suporte e desenvolvimento de técnicos e suporte ao atleta durante e após o término 

da carreira esportiva). Assim sendo, os resultados e a discussão dos mesmos serão 

apresentados nesta mesma ordem. 

 

4.1.1 Administração do sistema esportivo da maratona aquática 

 

4.1.1.1 Papel da entidade 

 

 Na Tabela 7 são apresentados os resultados referentes ao papel da entidade no 

processo de desenvolvimento da maratona aquática de alto rendimento e, na sequência, os 

Discursos do Sujeito Coletivo (DSC) de funcionários/técnicos dos níveis nacional e municipal 

para cada Ideia Central (IC) verificada.  

Tabela 7 – Caracterização das ideias centrais (ICs), Frequência absoluta e relativa (%) de respostas para a 

questão: “Qual é o papel dessa entidade no processo de desenvolvimento do esporte de alto rendimento?” 

IC Número de 

ICs 

Percentual em relação 

ao número total de 

ICs 

Percentual de ICs em 

relação ao número de 

funcionários/ técnicos (4) 

Infraestrutura  2 50,0% 50,0% 

Esporte de alto rendimento 2 50,0% 50,0% 

TOTAL DE ICs 4 100,0%  
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 Discurso do Sujeito Coletivo – Funcionários/Técnicos 

 

DSC1: IC – “Infraestrutura” (S1, S4) 

A entidade que nos apoiou está dando toda estrutura que a gente precisa. O atleta precisa de 

competições internacionais e numa competição de altíssimo nível só pode participar quem 

está filiado a ela. Além disso, o atleta depende de apoios, dos ‘stakeholders’ que ficam em 

volta, que é fisiologista, acompanhamento psicológico, com exceção de um ou outro clube 

que tem essa infraestrutura, a grande maioria não tem, então é ela quem banca as viagens, a 

infraestrutura pra competição e tudo mais. 

 

DSC2: IC – “Esporte de alto rendimento” (S2, S3) 

Nosso potencial é inserir o esporte de alto rendimento, sendo assim, a entidade faz um 

desenvolvimento do esporte de alto rendimento dentro das suas dependências. 

 

Com relação ao papel das entidades envolvidas com a maratona aquática no alto 

rendimento no Brasil, verificou-se que de acordo com os DSCs dos funcionários/técnicos, o 

papel da entidade é oferecer “infraestrutura” não só disponibilizando equipe multiprofissional, 

mas também viabilizando as despesas com competições, assim como também estão voltados 

para o “esporte de alto rendimento” estimulando o desenvolvimento como um todo. De modo 

geral, a respeito do papel das entidades no desenvolvimento da maratona aquática de alto 

rendimento, verificou-se que as entidades são responsáveis pela infraestrutura proporcionada 

pelo fornecimento de equipe multiprofissional e viabilização de participação em competições 

internacionais.  

Resultados semelhantes foram identificados por Meira (2011) ao verificar que 

entidades dos setores público e privado participam da estrutura competitiva da natação no 

Estado de São Paulo onde 36% dos técnicos citaram que o papel da entidade como 

“representantes de prefeitura” e 18% como “atender associados”. Assim, verifica-se uma 

atuação descentralizada das entidades que trabalham com o esporte de alto rendimento. 

Por outro lado, em uma nação como a China, o Governo atua de forma centralizadora 

controlando o esporte nacional, pois é responsável por formular e administrar políticas para o 

esporte que são implementadas nacionalmente nos níveis das cidades e das províncias 

(HOULIHAN; GREEN, 2008). E, embora não tenha estudos específicos, na natação, que se 

aproxima da maratona aquática, a Austrália organiza a modalidade por meio da Australian 

Swimming Incorporated (ASI) com os seguintes objetivos: a) desenvolver instalações 
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esportivas; b) manter atletas de elite para que não necessitem ter outro emprego; c) investir na 

capacitação técnica, apoio da ciência e medicina esportiva; d) oportunidades de competição de 

alto rendimento (GREEN; HOULIHAN, 2005). 

 

4.1.1.2 Interação e comunicação entre entidades 

 

Na Tabela 8 são apresentados os resultados referentes à comunicação e interação entre 

as entidades responsáveis pelo desenvolvimento da maratona aquática de alto rendimento e, 

na sequência, os Discursos do Sujeito Coletivo (DSC) de funcionários/técnicos para cada 

Ideia Central (IC).  

  

Tabela 8 – Caracterização das ideias centrais (ICs), Frequência absoluta e relativa (%) de respostas para a 

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?”  

IC Número de 

ICs 

Percentual em relação 

ao número total de 

ICs 

Percentual de ICs em 

relação ao número de 

funcionários/ técnicos (4) 

Comunicação direta com entidades no 

nível nacional 

3 37,5% 75,0% 

Filiação para competições 2 25,0% 50,0% 

Informal com clube-clube 2 25,0% 50,0% 

Pouca participação da Federação 1 12,5% 25,0% 

TOTAL DE ICs 8 100,0%  

 

 Discurso do Sujeito Coletivo – Funcionários/Técnicos 

 

DSC1: IC – “comunicação direta com entidades no nível nacional” (S1, S2, S4) 

Hoje a Confederação acaba se interagindo mais com os clubes porque trabalha muito mais 

com eles, então hoje a conversa é muito mais direta entre Confederação e clubes. Há também 

uma interação muito grande do clube com o COB que é responsável por toda a programação 

do atleta, então a gente tá totalmente ligado a eles. 

 

DSC2: IC – “filiação para competições” (S2, S3) 

Não tem como participar de campeonatos se você não estiver registrada nas Federações 

superiores e na Confederação, então a nossa entidade, é filiada a Federação e à 

Confederação. 



39 

 

 

DSC3: IC – “informal com clube-clube” (S2, S3) 

A partir do momento que fazemos treinamentos, competições amistosas, há uma troca de 

gentilezas com clubes e também desenvolve um papel de amizade. 

 

Fala do sujeito 1: IC – “pouca participação da Federação” (S1) 

Tem pouca participação da Federação que hoje é só um coadjuvante. 

A fala acima se refere exclusivamente ao sujeito 1 (S1), pois apenas ele apresentou a IC 

pouca interação da Federação, não caracterizando, portanto, um discurso coletivo. 

 

De acordo com a maioria dos funcionários/técnicos entrevistados, existe uma 

comunicação direta com a Confederação e com o COB. Talvez esse comportamento possa ser 

comparado com os resultados da pesquisa de Meira (2011), na qual técnicos da natação do 

Estado de São Paulo apontaram a existência de contato direto entre CBDA e atleta para 

patrocínio, a partir do momento em que o atleta passa a representar a seleção nacional por 

conta de bons resultados competitivos. 

Comportamento semelhante é verificado no Ministério do Esporte por meio do 

Programa Bolsa-Atleta onde o regulamento estabelece relação direta com os atletas de todas 

as modalidades esportivas olímpicas e não olímpicas para o processo de inscrição, 

recebimento do benefício e prestação de contas (MINISTÉRIO DO ESPORTE, 2014). Esse 

suporte é realizado com base na entrega de documentos comprobatórios emitidos pelo próprio 

atleta, entidade de prática esportiva (clube/academia/correlatos) ou Instituição de Ensino 

(somente no caso da categoria Atleta de Base), além de entidade nacional de administração do 

esporte (confederação) ao qual está vinculado. 

Vinculada à Bolsa-Atleta encontra-se uma nova categoria, a Bolsa Pódio, onde atletas 

de modalidades esportivas individuais com chances reais de conquistar medalhas nos Jogos 

Olímpicos de 2016, nos quais estão inseridos os melhores maratonistas aquáticos brasileiros, 

também estabelecem uma relação direta, porém com uma quantidade maior de documentos 

que engloba o preenchimento de formulários acerca do Plano Esportivo de cada atleta para: 

Equipe multidisciplinar, Materiais e Equipamentos, Procedimentos Científicos. 

De acordo com os DSCs dos funcionários/técnicos, a interação também ocorre através 

da filiação para competições e da comunicação informal de clube para clube. Estes resultados 

estão de acordo com a Lei n° 9.615 onde “As entidades nacionais de administração do 

desporto poderão filiar, nos termos de seus estatutos, entidades regionais de administração e 

entidades de prática desportiva”; e com os resultados de Meira (2011), que identificou a 
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existência de comunicação entre os clubes na estrutura organizacional da natação no Estado 

de São Paulo. De acordo com os técnicos entrevistados esse fator é positivo, pois possibilita 

aos clubes a realização de eventos competitivos e treinamento em conjunto nas diferentes 

categorias (MEIRA, 2011). 

Mesmo sem caracterizar o discurso do sujeito coletivo, cabe destacar que, na fala do 

sujeito S1, é afirmado que há pouca interação da Federação (25%). Apesar disso, é possível 

verificar que o sistema esportivo voltado para o desenvolvimento da maratona aquática no 

alto rendimento no Brasil, de maneira geral, apresenta comunicação semelhante ao da natação 

de alto rendimento (MEIRA, 2001) conforme apresentado na Figura 5 onde se observa 

interação entre os clubes de maneira informal, com a Federação de modo limitado e 

diretamente com CBDA e COB no que diz respeito a melhores condições de treinamento e 

competição. 

 

 

SISTEMA ESPORTIVO VOLTADO PARA A MARATONA AQUÁTICA DE ALTO RENDIMENTO NO BRASIL – 

PAPEL E INTERAÇÃO ENTRE AS ENTIDADES 

 

Figura 5 – Organograma sobre o sistema esportivo voltado para a maratona aquática de alto 

rendimento – papel e interação entre as entidades (adaptado de MEIRA, 2011). 

 

Em contrapartida, a comunicação de forma hierárquica é verificada na organização do 

esporte na Alemanha que tem os clubes como base do seu sistema esportivo (DIGEL, 2002a) 

os quais se comunicam com a Federação Esportiva Municipal, Federação Esportiva Regional, 

Confederações Esportivas, até se chegar ao Comitê Olímpico Nacional e Federação Alemã de 
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Esportes. De acordo com De Bosscher et al. (2009), é possível que os países que possuem 

sistemas de competições de diferentes categorias e níveis competitivos tenham a possibilidade 

de preparar de maneira mais eficiente seus atletas para competições internacionais. No 

entanto, esta realidade não é identificada na maratona aquática no Brasil no alto rendimento. 

 

 

4.1.1.3 Diretrizes e ações 

 

Na Tabela 9 são apresentados os resultados referentes às diretrizes e ações para o 

desenvolvimento da maratona aquática de alto rendimento e, na sequência, os Discursos do 

Sujeito Coletivo (DSC) de funcionários/técnicos para cada Ideia Central (IC).  

  

Tabela 9 – Caracterização das ideias centrais (ICs), Frequência absoluta e relativa (%) de respostas para a 

questão: “Como são definidas as diretrizes e ações para o desenvolvimento do esporte de rendimento no país?”  

IC Número de 

ICs 

Percentual em relação 

ao número total de 

ICs 

Percentual de ICs em 

relação ao número de 

funcionários/ técnicos (4) 

Conselho Técnico Nacional 2 50,0% 50,0% 

Indefinida  2 50,0% 50,0% 

TOTAL DE ICs 4 100,0%  

 

 Discurso do Sujeito Coletivo – Funcionários/Técnicos 

 

DSC1: IC – “conselho técnico” (S1, S3) 

Há uma Comissão Permanente na Confederação Brasileira onde é feito um Conselho Técnico 

com os técnicos dos principais atletas do país onde você tem a Confederação, Comitê 

Olímpico e os técnicos que vem de outros clubes para conversas sobre as diretrizes, 

programações. E uma Comissão Técnica na Federação. 

 

DSC2: IC – “indefinida” (S2, S4) 

A maratona está surgindo praticamente agora e o Brasil tá enxergando agora a importância 

dela, por isso as diretrizes ainda estão muito confusas. Algum projeto, alguma coisa 

especificamente para a maratona aquática, não tem. É esporádico.  
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 De acordo com os DSCs verifica-se que metade dos funcionários/técnicos afirmam a 

existência de diretrizes e ações definidas por um Conselho Técnico na maratona aquática, o 

qual é formado pelos treinadores dos atletas/clubes que apresentam os melhores resultados 

esportivos do país, que se reúnem no início do ano na CBDA, com a participação do COB, 

para definir diretrizes e programações; disponibilização de verba; apoio em parceria com o 

COB para preparação física, psicológica e nutricional de atletas. Do mesmo modo ha uma 

Comissão na Federação para definições semelhantes. Em contrapartida, metade afirma que as 

diretrizes e ações para o desenvolvimento da maratona aquática são indefinidas.  

 Resultados semelhantes foram encontrados por Meira (2011), onde 63% dos técnicos 

entrevistados afirmaram que não existe uma diretriz nacional para o desenvolvimento da 

natação de alto rendimento no país e ainda 45% deles afirmam que cada clube tem a sua 

própria maneira de trabalho, não existindo uma política pública por parte do Governo, nem 

ação unificada por parte da Confederação ou Federação. 

Segundo De Bosscher et al. (2008a), a coordenação nacional de ações possibilita uma 

maximização do suporte em nível regional tanto para Confederações e Federações quanto 

para atletas e técnicos. No entanto, para a maratona aquática de alto rendimento no Brasil essa 

realidade se apresenta bastante confusa, pois metade dos funcionários/técnicos entrevistados 

afirmam que essas ações se dão por meio do “conselho técnico” e os demais como 

“indefinida”. 

Esta realidade é contrastante quando comparada a países cujo Governo possui ações e 

sistema organizacional vigentes há muitos anos como a China desde 1950 mesmo diante das 

trocas de governantes (HOULIHAN; GREEN, 2008). Ou ainda como na Austrália onde o 

Instituto Nacional de Esporte controla as federações esportivas e no Reino Unido que existe 

interação entre projetos governamentais e entidades de modalidades esportivas que 

desenvolvem a base mediante diversos projetos (GREEN, 2004).  

De modo geral, não foram observadas diretrizes e ações nacionais para o 

desenvolvimento da maratona aquática no alto rendimento, salvo o Conselho Técnico com 

algumas determinações específicas e direcionadas, passando diretamente aos clubes a função 

de estabelecer suas próprias diretrizes e, assim, mais uma vez, as ações da Federação ficam 

obscuras neste processo. 
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4.1.1.4 Prestação de contas 

 

Na tabela 10 são apresentados os resultados referentes à prestação de contas das 

entidades no desenvolvimento da maratona aquática de alto rendimento e, na sequência, os 

Discursos do Sujeito Coletivo (DSC) de funcionários/técnicos para cada Ideia Central (IC).  

  

Tabela 10 – Caracterização das ideias centrais (ICs), Frequência absoluta e relativa (%) de respostas para a 

questão: “Para qual(is) órgão(s) esta instituição deve prestar contas?”  

IC Número de 

ICs 

Percentual em relação 

ao número total de 

ICs 

Percentual de ICs em 

relação ao número de 

funcionários/ técnicos (4) 

Governo federal, patrocinador e 

federação 

1 25,0% 25,0% 

Não presta contas a ninguém 1 25,0% 25,0% 

Não sabe  1 25,0% 25,0% 

COB 1 25,0% 25,0% 

TOTAL DE ICs 4 100,0%  

 

 Discurso do Sujeito Coletivo – Funcionários/Técnicos 

 

Fala do sujeito 1: IC – “Governo Federal, Patrocinador e Federação” (S1) 

Hoje a Confederação tem: Lei Piva, Siconv, Lei de Incentivo ao Esporte e patrocinador 

direto. Você tem que prestar contas para os quatro, sem contar que você tem que fazer uma 

prestação de contas no final do ano para as Federações que são filiadas a Confederação. 

A fala acima se refere exclusivamente ao sujeito 1 (S1), pois apenas ele apresentou a IC 

Governo Federal, Patrocinador e Federação, não caracterizando, portanto, um discurso 

coletivo. 

 

Fala do sujeito 4: IC – “COB” (S4) 

Pro COB. 

A fala acima se refere exclusivamente ao sujeito 4 (S4), pois apenas ele apresentou a IC COB, 

não caracterizando, portanto, um discurso coletivo. 

 

Fala do sujeito 3: IC – “não sabe” (S3) 

Não sei. 



44 

 

 

A fala acima se refere exclusivamente ao sujeito 3 (S3), pois apenas ele apresentou a IC não 

sabe, não caracterizando, portanto, um discurso coletivo. 

 

Fala do sujeito 2: IC – “não presta contas a ninguém” (S2) 

Nesse momento a gente não tem que prestar conta pra ninguém. Eu acho que é a Federação e 

a Confederação que de repente presta contas.  

A fala acima se refere exclusivamente ao sujeito 2 (S2), pois apenas ele apresentou a IC não 

presta contas a ninguém, não caracterizando, portanto, um discurso coletivo. 

 

No contexto internacional algumas nações prestam contas da verba que recebem a 

entidades que as subsidiam; porém, nenhum dos funcionários/técnicos entrevistados faz tal 

afirmação. Um deles se dirige diretamente ao COB por causa dos altos resultados 

apresentados pelo atleta, e o outro ao Governo Federal, patrocinador e Federações por conta 

dos projetos viabilizados pela Lei de Incentivo ao Esporte, Siconv e Lei Agnelo-Piva. 

Como subsídio o COB recebe, por meio da Lei nº 10.264, a chamada Agnelo-Piva 

(BRASIL, 2013c), 85% do valor referente a 2% da arrecadação bruta das loterias federais do 

país para investir 85% deste valor nos programas das confederações e do próprio COB. Além 

disso, outros recursos são obtidos a partir de patrocinadores privados, doações e de convênios 

para a viabilização de alguns projetos de desenvolvimento esportivo. Dentre eles encontra-se 

a Lei de Incentivo ao Esporte que busca recursos para clubes e associações sem fins lucrativos 

por meio do Ministério do Esporte proporcionando inúmeras possibilidades do setor privado 

em praticamente todas as áreas do esporte. 

O SICONV, que também oferece subsídio para a maratona aquática, é um sistema de 

gestão de convênios e contratos de repasse. De acordo com o Decreto n° 6.170 de 25 de julho 

de 2007 considera-se: 

“I - convênio - acordo, ajuste ou qualquer outro instrumento que discipline a 

transferência de recursos financeiros de dotações consignadas nos Orçamentos Fiscal 

e da Seguridade Social da União e tenha como partícipe, de um lado, órgão ou 

entidade da administração pública federal, direta ou indireta, e, de outro lado, órgão 

ou entidade da administração pública estadual, distrital ou municipal, direta ou 

indireta, ou ainda, entidades privadas sem fins lucrativos, visando à execução de 

programa de governo, envolvendo a realização de projeto, atividade, serviço, 

aquisição de bens ou evento de interesse recíproco, em regime de mútua cooperação; 
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II - contrato de repasse - instrumento administrativo por meio do qual a transferência 

dos recursos financeiros se processa por intermédio de instituição ou agente financeiro 

público federal, atuando como mandatário da União.” 

Um terceiro funcionário/técnico entrevistado afirma não saber para quais órgãos sua 

entidade deve prestar contas e o outro que não presta contas a ninguém. Como exemplo disso, 

Meira (2011) verificou que grande parte das entidades que desenvolvem a natação de alto 

rendimento prestam contas somente à própria entidade, pois utilizam recursos próprios e no 

caso dos clubes a prestação de contas ocorre diretamente à diretoria e no caso das Entidades 

Municipais de práticas esportivas, por meio do Departamento de Esportes ou diretamente à 

Prefeitura. Isso se deve à autonomia que as entidades possuem para desenvolver o trabalho de 

acordo com as suas próprias diretrizes como descrito no item anterior. 

Este livre arbítrio por ser negativo na estrutura organizacional das maratonas aquáticas 

no alto rendimento no Brasil porque, por não possuir programas de proporções nacionais 

elaborados de acordo com a realidade do país, não apresenta centralização do controle do 

treinamento o qual é considerado por Digel (2002b) indispensável para o sucesso esportivo 

internacional de uma nação. 

 

 

4.1.1.5 Destinação de recursos para infraestrutura 

 

Na Tabela 11 são apresentados os resultados referentes à destinação de recursos 

financeiros para a maratona aquática de alto rendimento e, na sequência, os Discursos do 

Sujeito Coletivo (DSC) de funcionários/técnicos para cada Ideia Central (IC).  

  

Tabela 11 – Caracterização das ideias centrais (ICs), Frequência absoluta e relativa (%) de respostas para a 

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)?”  

IC Número de 

ICs 

Percentual em relação 

ao número total de 

ICs 

Percentual de ICs em 

relação ao número de 

funcionários/ técnicos (4) 

Apoio do COB 2 40,0% 50,0% 

Projetos  1 20,0% 25,0% 

Planejamento com o Conselho Técnico 1 20,0% 25,0% 

Recursos próprios do clube 1 20,0% 25,0% 

TOTAL DE ICs 5 100,0%  
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 Discurso do Sujeito Coletivo – Funcionários/Técnicos 

 

DSC1: IC – “apoio do COB” (S2, S4) 

Do COB a gente tem todo o apoio. Antigamente ele só repassava verba para as 

Confederações, mas hoje em dia ele percebeu que isso era pouco. Além de estar dando esse 

suporte financeiro para as Confederações ele está abraçando mesmo e dando suporte para os 

atletas. Apenas o COB tem esse intuito. 

 

Fala do sujeito 1: IC – “projetos” (S1) 

São projetos. Eu estive, até semana passada, na CBDA, fazendo os projetos de 2013 a 2016. 

Então você tem uma ideia do calendário das competições principais, das necessidades, 

muitas vezes você não especifica por nome, no caso de maratona aquática, mas sai de nós 

com o apoio dos técnicos pra depois ir depois pros nadadores. 

A fala acima se refere exclusivamente ao sujeito 1 (S1), pois apenas ele apresentou a IC 

projetos, não caracterizando, portanto, um discurso coletivo. 

 

Fala do sujeito 1: IC – “planejamento com o Conselho Técnico” (S1) 

Nós fazemos uma programação com os nossos top 4 (dois homens e duas mulheres), que vão 

receber “X” de apoio financeiro, vão participar de tais competições, treinamento em altitude. 

Isso já está definido, mas a gente faz esse planejamento com o Conselho Técnico que são os 

técnicos desse conselho, para que possa ter alguma adequação e aí fechamos a 

programação. 

A fala acima se refere exclusivamente ao sujeito 1 (S1), pois apenas ele apresentou a IC 

planejamento com o Conselho Técnico, não caracterizando, portanto, um discurso coletivo. 

 

Fala do sujeito 3: IC – “recursos próprios do clube” (S3) 

Na nossa entidade a gente tem uma instalação esportiva muito boa e isso vem com recurso 

próprio. O técnico é assalariado, trabalha em CLT, o nadador recebe uma ajuda de custo 

que, ao meu ver, é uma ajuda de custo boa, recebe a moradia pra quem é de fora, bolsa de 

estudo, plano de saúde. 

A fala acima se refere exclusivamente ao sujeito 3 (S3), pois apenas ele apresentou a IC 

recursos próprios do clube, não caracterizando, portanto, um discurso coletivo. 
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Os resultados apontam que para metade dos funcionário/técnicos a política é feita de 

acordo com “definições do COB”. No entanto é importante destacar as falas de 3 sujeitos que 

não caracterizaram o DSC no qual um entrevistado afirma que a política é feita por meio de 

“projetos”, outro afirma que é feita pelo “planejamento com o conselho técnico” e um terceiro 

com “recursos próprios”.  

Com relação à política da entidade para destinação de recursos financeiros para a 

maratona aquática no alto rendimento é possível identificar uma ação centralizadora do COB. 

No entanto, as instalações esportivas também apresentam grande importância para a 

organização e estrutura esportiva de um país. 

Pesquisas anteriores no contexto internacional relatam que os Governos e as entidades 

de práticas esportivas no nível nacional são responsáveis pelo desenvolvimento das 

instalações esportivas nacionais nos países que apresentam bons resultados esportivos de alto 

rendimento, exceto os Estados Unidos que possuem estrutura esportiva diferenciada (DE 

BOSSCHER et al., 2009; DIGEL, 2002a; GREEN; HOULIHAN, 2005; GREEN; OAKLEY, 

2001; HOULIHAN; GREEN, 2008). 

Apesar de o Brasil possuir grande extensão litorânea que permite a prática da 

modalidade, grande parte do treinamento é feito em piscina dentro das entidades de práticas 

esportivas. Entretanto, Meira (2001) verificou que as instalações esportivas públicas para a 

prática da natação deixam a desejar e muitas vezes a prática fica restrita aos que tem acesso a 

um clube privado. 

De acordo com o TCU, 52% das Confederações que participaram da pesquisa 

afirmaram não possuir Centro de Treinamento para a modalidade como os existentes nos 

países com melhores resultados para o alto rendimento a exemplo dos Estados Unidos, China, 

Rússia e Alemanha; além disso, alguns espaços são subutilizados (TRIBUNAL DE CONTAS 

DA UNIÃO, 2010). Dentre os funcionários/técnicos entrevistados, apenas um atleta tem 

utilizado o Parque Aquático Maria Lenk para treinar, conforme discurso do sujeito S4 

(ANEXO G). 

Em termos gerais, não existe uma política das entidades amplamente divulgada para a 

destinação de recursos financeiros para o esporte de alto rendimento na maratona aquática, 

pois as ações são definidas por meio do Conselho Técnico e encaminhadas diretamente aos 

melhores atletas e seus respectivos técnicos. 
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4.1.2 Sistema de desenvolvimento e suporte para atletas e técnicos da modalidade 

 

 

4.1.2.1 Sistema de desenvolvimento do talento esportivo 

 

Na Tabela 12 são apresentados os resultados referentes ao sistema de desenvolvimento 

do talento esportivo na maratona aquática e, na sequência, os Discursos do Sujeito Coletivo 

(DSC) de funcionários/técnicos para cada Ideia Central (IC).  

  

Tabela 12 – Caracterização das ideias centrais (ICs), Frequência absoluta e relativa (%) de respostas para a 
questão: “Existe um sistema de desenvolvimento do talento esportivo no país, da iniciação até o alto nível? Em 

caso positivo, como ocorre?”  

IC Número de 

ICs 

Percentual em relação 

ao número total de 

ICs 

Percentual de ICs em 

relação ao número de 

funcionários/ técnicos (4) 

Nos clubes 2 33,3% 50,0% 

Atletas oriundos da natação 2 33,3% 50,0% 

Não existe 2 33,3% 50,0% 

TOTAL DE ICs 6 100,0%  

 

 Discurso do Sujeito Coletivo – Funcionários/Técnicos 

 

DSC1: IC – “nos clubes” (S1, S3) 

Existe e ele ocorre dentro dos principais clubes.  

 

DSC2: IC – “atletas oriundos da natação” (S1, S2) 

Existe uma programação nos principais clubes do desenvolvimento do atleta como nadador 

na natação que acaba vindo pra maratonas. Tem muitos nadadores que estão migrando da 

piscina pro mar. 

 

DSC3: IC – “não existe” (S2, S4) 

Não, não existe, não tem. 

 

A existência de um sistema de desenvolvimento do talento esportivo possibilita 

gerenciar o desenvolvimento de atletas da base até o alto rendimento e por esse motivo é 

considerado um fator chave para a estruturação de um país na busca de resultados esportivos 
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internacionais (DE BOSSCHER et al., 2008a; DIGEL, 2002a; GREEN; HOULIHAN, 2008; 

RÜTTEN; ZIEMANZ, 2003). 

 Considerando que os atletas só podem participar das competições de maratonas 

aquáticas a partir dos 14 anos, pode-se supor que até esta idade as fases iniciais do 

desenvolvimento do talento esportivo estejam atreladas à natação, uma vez que grande parte 

do treinamento dos maratonistas aquáticos é feito em piscina e os regulamentos de ambas as 

modalidades permitem livre acesso entre elas. Sendo assim, os entrevistados afirmam que o 

sistema é feito metade das vezes “pela natação” e 50% “nos clubes” referindo-se também às 

demais entidades de prática esportiva, mas metade deles afirmou que “não existe” um sistema 

especificamente desenvolvido para a maratona aquática. 

Conforme relatado por Meira (2011), verificou-se que o programa Descoberta do 

Talento Esportivo encontra-se inativo no seu site do Ministério do Esporte entre os programas 

por ele gerenciados. Entretanto, o Programa Brasil Natação continua ativo somente no site da 

CBDA, que de acordo com os arquivos disponíveis não apresenta resultados posteriores ao 

ano de 2010 e apenas um planejamento 2010-2016 como meio de projeções futuras. 

Deste modo, a elaboração de programas para o desenvolvimento de atletas na 

maratona aquática parece estar sob a responsabilidade das entidades de práticas esportivas que 

já desenvolvem a natação desde a base até o alto rendimento. 

 

4.1.2.2 Programas competitivos 

 

Na Tabela 13 são apresentados os resultados referentes aos programas competitivos da 

maratona aquática e, na sequência, os Discursos do Sujeito Coletivo (DSC) de 

funcionários/técnicos para cada Ideia Central (IC).  

  

Tabela 13 – Caracterização das ideias centrais (ICs), Frequência absoluta e relativa (%) de respostas para a 

questão: “Como é organizado o calendário competitivo nacional para o esporte de alto rendimento?”  

IC Número de 

ICs 

Percentual em relação 

ao número total de 

ICs 

Percentual de ICs em 

relação ao número de 

funcionários/ técnicos (4) 

Pelo calendário internacional 2 40,0% 50,0% 

Comissão técnica 2 40,0% 50,0% 

Política  1 20,0% 25,0% 

TOTAL DE ICs 5 100,0%  
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 Discurso do Sujeito Coletivo – Funcionários/Técnicos 

 

DSC1: IC – “pelo calendário internacional” (S1, S3) 

Primeiro você tem que se preocupar com eventos internacionais. Nós dependemos da FINA. 

A FINA fecha o calendário deles com as etapas de Copa do Mundo, Mundial; a CONSANAT 

fecha o Campeonato Sul-americano; o Comitê Olímpico para Jogos Sul-americanos, Jogos 

Pan-americanos. E baseado no calendário internacional crio o nacional. Um depende do 

outro e não pode bater. Isso sempre é feito após saber quais são as datas dos campeonatos 

mais importantes internacionais. 

 

DSC2: IC – “comissão técnica” (S2, S3) 

Eles reúnem uma comissão técnica de treinadores na Confederação, cada um leva do seu 

estado, da sua Federação as propostas e lá eles discutem, montam. No caso da Federação 

também é feita uma comissão técnica, que a cada seis meses se reúnem, se não me engano 

são quatro técnicos e, eles definem como que é feito o calendário e que data vão ser as 

competições. 

 

Fala do sujeito 4: IC – “política” (S4) 

Depende muito da parte política, das cidades que querem investir na organização. A gente 

fica na dependência das cidades que querem investir e ter uma prova. 

A fala acima se refere exclusivamente ao sujeito 4 (S4), pois apenas ele apresentou a IC 

política, não caracterizando, portanto, um discurso coletivo. 

 

O sistema competitivo é considerado um progresso na busca de bons resultados 

internacionais para o esporte de alto rendimento, pois permite que o atleta avalie seu 

desempenho além de competir em eventos internacionais fora e dentro de seu país (GREEN; 

OAKLEY, 2001). 

De acordo com os resultados apresentados na Tabela 6, metade dos 

funcionários/técnicos afirmam que o calendário competitivo nacional é definido com base no 

calendário internacional respeitando primeiramente os eventos da FINA, posteriormente a 

Confederação Sul-americana de Natação (CONSANAT) e por último os eventos programados 

pelo COB para que nenhuma data coincida com os eventos competitivos que serão 

programados nacionalmente. 
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Para a outra metade é formada uma “comissão técnica”, que se reúnem no início do 

ano para a definição desse calendário nacional entre outras resoluções. Cabe relatar que 

apenas o sujeito 4 se referiu à “política como meio para a organização do calendário 

competitivo, não caracterizando um DSC." 

Esses resultados estão de acordo com os verificados por Meira (2011) onde o 

calendário competitivo nacional é “definido de maneira hierárquica” para 72% dos técnicos e 

100% dos funcionários. Deste modo pode-se afirmar que a maratona aquática possui sistema 

competitivo semelhante ao da natação conforme Figura 6. 

 

SISTEMA COMPETITIVO DA MARATONA AQUÁTICA 

 

Figura 6 – Sistema competitivo da maratona aquática brasileira (adaptado de MEIRA, 2011). 

  

 Comparando as deliberações adotadas pelas entidades nacionais para a maratona 

aquática de alto rendimento com o contexto internacional, é possível verificar o progresso, 

pois têm sido adotadas ações voltadas para o atleta de alto rendimento no sentido de 

proporcionar maior participação em eventos competitivos internacionais. Como exemplo 

disso, até 2013 havia uma etapa do circuito da Copa do mundo da FINA realizado em Santos, 

juntamente com a tradicional Travessia Renata Agondi, em homenagem à nadadora santista 

que morreu ao tentar atravessar o canal da Mancha. 

De acordo com Houlihan e Green (2008) a China realiza campeonatos entre Províncias 

e Estados, campeonatos nacionais, chamados Jogos Nacionais, a fim de selecionar talentos 

para compor os times e as equipes das próximas Olimpíadas. Especificamente na natação, 

Green e Houlihan (2005) relatam que da Austrália, a partir da década de 90, mais fundos 
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governamentais foram investidos em competições nacionais e internacionais bem como a 

participação dos atletas nesses eventos com o objetivo de melhorar os resultados dos atletas. 

 Apesar disso existe um suporte para os maratonistas aquáticos brasileiros que 

atingiram o alto rendimento conforme os discursos dos sujeitos (ANEXO G), pois com 

relação à preparação dos atletas há a preocupação em discutir toda a programação, 

competições internacionais as quais disputarão inclusive seus treinamentos.   

 

 

4.1.2.3 Intercâmbio internacional de técnicos e atletas 

 

Na Tabela 14 são apresentados os resultados referentes ao intercâmbio de técnicos e 

atletas da maratona aquática e, na sequência, os Discursos do Sujeito Coletivo (DSC) de 

funcionários/técnicos para cada Ideia Central (IC).  

  

Tabela 14 – Caracterização das ideias centrais (ICs), Frequência absoluta e relativa de respostas para a questão: 

“Como ocorre o intercâmbio internacional de atletas e técnicos para o esporte de alto rendimento?”  

IC Número de 

ICs 

Percentual em relação 

ao número total de 

ICs 

Percentual de ICs em 

relação ao número de 

funcionários/ técnicos (4) 

Eventos competitivos 4 57,1% 100,0% 

Treinamento em altitude 2 28,5% 50,0% 

Informal  1 14,2% 25,0% 

TOTAL DE ICs 7 100,0%  

 

 Discurso do Sujeito Coletivo – Funcionários/Técnicos 

 

DSC1: IC – “eventos competitivos (S1, S2, S3, S4) 

O melhor intercâmbio que nós temos é quando você tem um evento e a Confederação e o 

COB propiciam ao técnico e ao nadador, ir a eventos cada vez maiores como etapas de Copa 

do Mundo, Campeonato Mundial. Mas a gente não tem nada estimulando esse intercâmbio, 

palestras, é só em competições mesmo.  

 

DSC2: IC – “treinamentos em altitude” (S2, S3) 

Tanto a Confederação quanto o COB não tem medido esforços pra mandar essa pequena 

elite, que são poucos nadadores, pra treinamentos em altitude fazendo com que o técnico e o 

nadador evoluam vendo novas escolas de trabalho. 
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Fala do sujeito 1: IC – “informal” (S1) 

Existe um evento que ocorre anualmente que chama ASCA (American Swimming Coach 

Association) onde você encontra os técnicos do mundo inteiro, eles convidam técnicos do 

mundo inteiro pra dar palestra. Com exceção da ASCA, não existe nada formal. 

A fala acima se refere exclusivamente ao sujeito 1 (S1), pois apenas ele apresentou a IC 

informal, não caracterizando, portanto, um discurso coletivo. 

 

Em muitos países existe um planejamento para cada modalidade esportiva onde, diante 

da ausência de técnicos específicos, são realizados intercâmbios internacionais com países de 

forte tradição na modalidade em questão (GREEN; OAKLEY, 2001). 

 Na realidade brasileira este fato não é diferente para a maratona aquática no alto 

rendimento, pois todos os funcionários/técnicos entrevistados afirmam que este intercâmbio é 

realizado através de “eventos competitivos” conforme verificado pela literatura. Metade deles 

afirma que ocorre com “treinamento em altitude” que são realizados fora do Brasil, e apenas 1 

funcionário/técnico entrevistado caracteriza este intercâmbio como “informal”, o que deve ser 

levado em consideração visto que não existe um programa para esta finalidade. 

Conforme visto anteriormente as ações que determinam as competições e treinamentos 

que são inseridos nos programas de treinamento dos atletas são definidos anualmente pelo 

Conselho Técnico. Com relação ao treinamento no exterior, Ferreira (2010) acredita que esta 

experiência possibilita ao atleta de natação conhecer novos materiais e métodos de 

treinamento, além de uma estrutura diferente da que existe no Brasil quanto à proximidade 

dos locais de moradia, estudo e treinamento. 

 Quanto aos resultados referentes ao intercâmbio na maratona aquática, é possível 

compará-la com a natação no nível de alto rendimento, pois os achados de Meira (2011) se 

assemelham ao relatar que 72% dos técnicos e 50% dos funcionários afirmam que a CBDA 

financia o intercâmbio internacional de atletas e técnicos com recursos provenientes da Lei 

Agnelo/Piva e patrocinadores. 

Ainda que não exista uma organização para o intercâmbio sistemático de técnicos e 

atletas, de acordo com os funcionários/técnicos entrevistados as entidades nacionais tem 

executado bem este papel através do planejamento prévio da verba disponibilizada pelos 

projetos aprovados pela Lei de Incentivo ao Esporte, Lei Agnelo/Piva, patrocinadores e 

SICONV para a viabilização de participação em campeonatos e treinamentos de alto nível no 

exterior. 
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4.1.2.4 Suporte e desenvolvimento de técnicos 

 

Na Tabela 15 são apresentados os resultados referentes ao suporte e desenvolvimento 

de técnicos para a maratona aquática de alto rendimento e, na sequência, os Discursos do 

Sujeito Coletivo (DSC) de funcionários/técnicos para cada Ideia Central (IC).  

  

Tabela 15 – Caracterização das ideias centrais (ICs), Frequência absoluta e relativa (%) de respostas para a 

questão: “Qual é a política da entidade para a capacitação de recursos humanos para o esporte de rendimento?”  

IC Número de 

ICs 

Percentual em relação 

ao número total de 

ICs 

Percentual de ICs em 

relação ao número de 

funcionários/ técnicos (4) 

Não existe uma política 2 40,0% 50,0% 

Reciclagem e cursos 1 20,0% 25,0% 

Estágio  1 20,0% 25,0% 

Não sabe 1 20,0% 25,0% 

TOTAL DE ICs 5 100,0%  

 

 Discurso do Sujeito Coletivo – Funcionários/Técnicos 

 

DSC1: IC – “não existe uma política” (S1, S2) 

Não existe uma política. De maratona, por enquanto, não. Eu fui convidado pelo Presidente 

por ter sido atleta de alto nível em maratonas aquáticas. Por ser um esporte novo não tem 

algo muito específico, então não tem muitas especializações. Está muito cru ainda.  Está se 

iniciando. O que tem são pessoas, profissionais ou ex-atletas. 

 

Fala do sujeito 1: IC – “reciclagem e cursos” (S1) 

Uma vez você estando lá você pode melhorar, pode fazer uma reciclagem, algum curso de 

especialização. Eu fiz o curso do Comitê Olímpico Brasileiro de Gestão de Esportes, algumas 

experiências fora. 

A fala acima se refere exclusivamente ao sujeito 1 (S1), pois apenas ele apresentou a IC 

reciclagem e cursos, não caracterizando, portanto, um discurso coletivo. 

 

Fala do sujeito 3: IC – “estágio” (S3) 

A entidade tem uma política, assim, o mínimo possível, porque normalmente a gente trás na 

época de estágio, mas quando ele acaba esse estágio, tá bem formado, é a hora de investir 

nele, a gente sente dificuldade. 
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A fala acima se refere exclusivamente ao sujeito 3 (S3), pois apenas ele apresentou a IC 

estágio, não caracterizando, portanto, um discurso coletivo. 

 

Fala do sujeito 4: IC – “não sabe” (S4) 

Não sei. Pra te ser sincero eu não sei qual a política da entidade. 

A fala acima se refere exclusivamente ao sujeito 4 (S4), pois apenas ele apresentou a IC não 

sabe, não caracterizando, portanto, um discurso coletivo. 

 

Técnicos de diferentes níveis (escolar, clube, seleções e alto rendimento) influenciam 

no desenvolvimento do esporte de alto rendimento de um país, sendo assim, o investimento 

em técnicos é essencial para o alcance de bons resultados internacionais (HYLTON; 

BHAMHAM; JACKSON; NESTI, 2001). 

 Porém, esta não é realidade para a maioria dos funcionários/técnicos envolvidos com a 

maratona aquática de alto rendimento. Metade deles afirma que “não existe” política da 

entidade para a capacitação de recursos humanos para o esporte de alto rendimento; somente 

um dos entrevistados participou de “reciclagem e cursos”, outro afirmou ter realizado 

“estágios”, e outro “não sabe”; no entanto, essas afirmações são referentes a apenas um 

sujeito, o que não caracteriza um DSC. 

 No Japão e na China, o Governo é responsável pelo suporte financeiro aos treinadores 

de tempo integral (full-time coaches), permitindo que exerçam somente o trabalho de técnico. 

Além disso, uma certificação nacional para esses profissionais é exigida para terem 

autorização de trabalhar com os diferentes níveis competitivos (HOULIHAN; GREEN, 2008). 

Já na Rússia, Austrália, China e Alemanha o papel da ciência é alto para o desenvolvimento 

do esporte de alto rendimento, através do trabalho conjunto entre Centros de Treinamento, 

Universidades e Centros Nacionais de Pesquisa, o que permite o conhecimento científico 

atualizado na realização do treinamento das diferentes modalidades (DIGEL, 2002b). 

 No Brasil, desde 2012 a Academia Brasileira de Treinadores (ABT), por intermédio do 

Instituto Olímpico Brasileiro (IOB) vinculado ao COB oferece cursos de capacitação para 

técnicos em modalidades específicas, dentre elas a natação, mas esse recurso é restrito àqueles 

que possuem algum tipo de vínculo com o Movimento Olímpico (COMITÊ OLÍMPICO 

BRASILEIRO, 2014). O Programa Brasil de Natação oferece um curso de capacitação técnica 

disponibilizando uma apostila virtual no seu site (CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE 

DESPORTOS AQUÁTICOS, 2014). Há ainda uma iniciativa na natação no Estado de São 
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Paulo onde os próprios técnicos buscam novos conhecimentos na área e que atualmente é 

conhecido como “Encontro Nacional de Técnicos” (ENCONTRO NATAÇÃO, 2014). 

Há outra forma de suporte e desenvolvimento de técnicos não foi citada pelos 

entrevistados, mas algumas “clínicas” tem sido realizadas pela CBDA para atletas onde os 

seus respectivos técnicos também são convocados como: 2ª Clínica de Maratonas Aquáticas 

(nov/2004), I Clínica Internacional de Maratonas Aquáticas (nov/2005), I Clínica Pan-

Americana de Maratonas Aquáticas (jan/2006), Clínica dos Esportes Aquáticos para 

temporada 2007/2008 (abr-mar), Clínica Nacional de Natação e Maratonas Aquáticas dos 

Correios rumo aos jogos Olímpicos do Rio 2016 (nov/2013) (CONFEDERAÇÃO 

BRASILEIRA DE DESPORTOS AQUÁTICOS, 2014). Se por um lado apresenta 

especificidade para a modalidade, por outro não apresenta continuidade dessas clínicas, pois 

na única que apresenta a segunda edição, foi a 2ª Clínica de Maratonas Aquáticas realizada 

em novembro de 2004, porém não foi encontrado o período em que houve a primeira edição 

da mesma. 

De modo geral, não existe uma política com esta finalidade para a maratona aquática 

de alto rendimento, mas acontece de pessoas ligadas ao esporte, uma vez inseridas nestas 

entidades, terem a oportunidade de participarem de reciclagem e cursos importantes, 

conforme DSC2 e critérios de participação da ABT, ou realizarem algo de própria iniciativa. 

 

 

4.1.2.5 Suporte para o atleta durante e após o término da careira esportiva 

 

Na Tabela 16 são apresentados os resultados referentes ao suporte para o atleta após a 

carreira esportiva e, na sequência, os Discursos do Sujeito Coletivo (DSC) de 

funcionários/técnicos para cada Ideia Central (IC).  

  

Tabela 16 – Caracterização das ideias centrais (ICs), Frequência absoluta e relativa (%) de respostas para a 

questão: “Existe política da entidade voltada ao atleta de alto rendimento ao final da carreira esportiva? Qual?”  

IC Número de 

ICs 

Percentual em relação 

ao número total de 

ICs 

Percentual de ICs em 

relação ao número de 

funcionários/ técnicos (4) 

Acontece/continua na área 2 50,0% 50,0% 

Não existe 1 25,0% 25,0% 

Tem somente no COB 1 25,0% 25,0% 

TOTAL DE ICs 4 100,0%  
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 Discurso do Sujeito Coletivo – Funcionários/Técnicos 

 

DSC1: IC – “acontece/continua na área” (S2, S3) 

A gente não pensou nisso, mas tem acontecido à vezes, o atleta acaba de treinar, encerra sua 

carreira, a gente acaba vendo que tem uma condição boa, fez uma faculdade de Educação 

Física mais puxada pra esse lado, ou mesmo fisioterapia, a gente costuma trazer pro nosso 

lado e acaba vingando um ou outro. É uma política assim a vistas grossas, porque, se de 

repente, você começa a trabalhar como estagiário, ai você acaba virando um profissional, 

mas não é uma coisa muito bem pensada, delineada.  

 

Fala do sujeito 1: IC – “não existe” (S1) 

Não, infelizmente não. 

A fala acima se refere exclusivamente ao sujeito 1 (S1), pois apenas ele apresentou a IC não 

existe, não caracterizando, portanto, um discurso coletivo. 

 

Fala do sujeito 4: IC – “tem somente no COB” (S4) 

Tem, o COB tem. Do clube não tem nada e eu não vejo clube tendo essa preocupação com o 

atleta não. A Confederação também não tem, mas o COB tem. O COB tem cursos para o 

atleta dar prosseguimento à carreira. Por exemplo, uma ex-nadadora olímpica está 

trabalhando no COB. 

A fala acima se refere exclusivamente ao sujeito 4 (S4), pois apenas ele apresentou a IC tem 

somente no COB, não caracterizando, portanto, um discurso coletivo. 

 

Dentre as pesquisas que buscaram analisar o desenvolvimento do esporte de alto 

rendimento em diversos países, através da relação das políticas públicas para o esporte de alto 

rendimento, algumas conclusões apontam que o planejamento das fases de desenvolvimento 

até o encerramento da carreira esportiva, é um fator indispensável ao sucesso esportivo (DE 

BOSSCHER et al., 2009; DIGEL, 2002a, 2002b; GREEN; OAKLEY, 2001; HOULIHAN; 

GREEN, 2008). 

Muitos anos são dedicados à carreira esportiva, muitos deles exclusivo ao treinamento 

e competição, o que pode impedir o desenvolvimento desses atletas em outras áreas, bem 

como a dedicação à formação acadêmica, que os habilitaria a exercerem uma atividade 

profissional com o término da carreira esportiva. Contudo, muitas são as pesquisas que 

sugerem a necessidade de planejamento da carreira como um todo, desde as etapas de 
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detecção e seleção, até o seu término (COCKERILL, 2005; FLEURIEL; VICENTE, 2009; 

KADLCIK; FLEMR, 2008; MARQUES; SAMULSKI, 2009; STAMBULOVA; 

ALFERMANN, 2009). 

Durante a carreira esportiva, o Ministério do Esporte oferece, por meio do Bolsa-

Atleta subsídio financeiro para que o atleta possa treinar conforme visto na revisão de 

literatura. Aos atletas que recorrem a este benefício, somente os que apresentam bons 

resultados no nível nacional e internacional são contemplados com base nos critérios 

estabelecidos pelo programa (MINISTÉRIO DO ESPORTE, 2014). No nível estadual, 

também há este recurso como é o caso do Estado de São Paulo com a Bolsa Talento 

Esportivo, Minas Gerais com a Minas Olímpica Bolsa Atleta, no Rio de Janeiro com a Bolsa 

Atleta Estadual, no Mato Grosso com o Programa Bolsa Atleta, Espírito Santos com a Bolsa 

Atleta Capixaba (SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DO ESTADO DE 

SÃO PAULO, 2013; SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUVENTUDE, 

2013; GOVERNO DO RIO DE JANEIRO, 2013; SECRETARIA DE ESTADO DE 

ESPORTES E LAZER, 2013a; SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER, 

2013b). 

Diante desta realidade, quando funcionários/técnicos foram questionados sobre a 

existência de política da entidade voltada ao atleta de alto rendimento no final da carreira 

esportiva, metade deles afirmara que isso “acontece”, no entanto um entrevistado afirmou que 

“não existe” e apenas um outro mencionou que “tem somente no COB”.  

Com relação ao suporte financeiro após o término da carreira esportiva, o COB possui, 

desde 2011, o Programa de Apoio ao Atleta (PAA), que de modo sistemático, “oferece 

condições e ferramentas para que os atletas possam se planejar e se preparar da maneira mais 

adequada, desde a iniciação da carreira esportiva de alto rendimento, até a fase de transição de 

atleta profissional para o mercado de trabalho” (COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO, 2014). 

No site do COB é informado que, para a inscrição nos cursos, os interessados devem buscar 

diretamente as organizações esportivas participantes, mas estas organizações não são 

identificadas. 

Sistemas como esse, embora não tenham sido citados pelos funcionários/técnicos 

entrevistados nesta pesquisa, também são oferecidos a atletas dos diferentes níveis 

competitivos na Alemanha (HOULIHAN; GREEN, 2008), na França por meio do National 

Institute for Physical Sport and Educations (NIPSE) (GREEN; HOULIHAN, 2001; 

HOULIHAN; GREN, 2008), no Reino Unido através do programa Performance Lifestyle 

(UKSPORTS, 2011) e na China, mas de modo diferenciado por excluir crianças e jovens do 
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acesso educacional por se dedicarem exclusivamente ao esporte durante até 15 anos 

(HOULIHAN; GREEN, 2008) e como consequência disso, os atletas dispensados encontram 

dificuldades para serem inseridos no mercado de trabalho. 

Se verificarmos o que ocorre na realidade, algumas entidades se preocupam em 

oferecer moradia, bolsas de estudo, plano de saúde além de muitas delas darem oportunidade 

para que seus ex-atletas deem continuidade, ou melhor, realizem essa transição da carreira 

esportiva para a profissional por meio de estágio. Assim, é possível conciliar os treinamentos 

com os estudos e serem inseridos no mercado de trabalho como afirmado pelos DSCs 

(ANEXO G). 

Contudo, não há uma política voltada para esta finalidade. De acordo com os 

entrevistados esse processo acontece de forma natural para as entidades em todos os níveis de 

administração do esporte como no caso da CBDA onde um ex-atleta foi convidado a fazer 

parte da organização por ter sido maratonista aquático de alto rendimento quando a 

modalidade ainda não era considerada Olímpica. 

 

 

4.2 Fase B – Qualidade dos Programas de Detecção, Seleção e Promoção de Talentos 

Esportivos na maratona aquática  

 

A existência de um programa nacional de treinamento de crianças e jovens que realize, 

de modo integrado, as etapas de detecção, seleção e promoção de talentos esportivos e 

permita o gerenciamento do processo de desenvolvimento dos atletas da base até o alto 

rendimento, é considerado como fator importante para que um país possa obter bons 

resultados no alto rendimento além de garantir a sustentabilidade de atletas deste nível no país 

(DIGEL, 2002a, RÜTTEN; ZIEMANZ, 2003). Desta forma, os resultados e a discussão 

referentes a este tópico serão apresentados separadamente para Detecção e Seleção de 

Talentos Esportivos (4.9) e Promoção de Talentos Esportivos (4.10). Em cada subtópico serão 

explicitadas as questões relacionadas aos Aspectos gerais, Estrutura, Processos e Resultados. 

 

 

4.2.1 Qualidade dos programas de Detecção e Seleção de Talentos Esportivos (DSTE) na 

maratona aquática 
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4.2.1.1 Aspectos gerais da Detecção e Seleção de Talentos Esportivos (DSTE) na 

maratona aquática 

 

Os países que apresentam bons resultados no alto rendimento possuem programas 

nacionais para a detecção e seleção de talentos. De acordo com Digel (2002a), os programas 

inseridos nas estruturas de diferentes países são controlados pelo Governo e instituições 

nacionais de esporte que de forma centralizada controlam esses programas nacionalmente. 

 

Gráfico 1 – Valores de medianas relativas aos critérios de qualidade referentes aos Aspectos gerais da Detecção 

e Seleção de Talentos Esportivos (DSTE) na maratona aquática segundo funcionários/técnicos/atletas 

pesquisados.  

 
Observação: Cada item foi avaliado pelo respondente de acordo com a escala Likert: (1) Não acontece, (2) 

Quase nunca acontece, (3) Acontece em parte, (4) Acontece quase sempre e (5) Acontece sempre. 

 

 

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 

... são empreendidos muitos esforços, todos 

incluídos na decisão final. 

... as dificuldades e problemas conseguem ser 

resolvidos rapidamente. 

... os déficits conseguem ser facilmente sanados. 

... uma alteração do sistema pode ser facilmente 

realizada. 

... faz-se muito para melhorar a comunicação entre 

todos os envolvidos. 

... a credibilidade tem grande valor. 

... as medidas de qualificação são muito valorizadas. 

... a cooperação entre os envolvidos é estimulada. 

... trabalha-se constantemente para melhorar a 

detecção e seleção de talentos. 

... a confiança é muito importante.  

... existe grande flexibilidade para se reagir de 

forma adequada a acontecimentos 

... para mim os processos são bem compreensíveis. 

Total de Aspectos gerais 

Na minha modalidade esportiva... 

Limite Inferior 

Mediana 

Limite Superior 
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No contexto internacional, o sistema de seleção de talentos esportivos da China é 

considerado um dos mais efetivos do mundo, pois as crianças iniciam o treinamento nas 

escolas a partir dos 6 anos de idade e passam por um sistema de seleção até o alto rendimento 

(DIGEL, 2002a; HOULIHAN; GREEN, 2008). Na Austrália esse sistema também é bastante 

desenvolvido pelo Instituto Australiano do Esporte (IAE) através do Talent Search Program 

(ZIEMANZ; GULBIN, 2002) os quais são conhecidos pela eficiência em promover atletas 

campeões mundiais e olímpicos (SOTIRIADOU; SHILBURY, 2009). 

No contexto nacional Meira (2011) relata que os técnicos não possuem uma ideia 

unânime sobre os aspectos gerais da detecção de talentos na natação no Estado de São Paulo 

pelo fato de não existir um programa para esta finalidade no Estado, além de não 

mencionarem nenhum programa como “Descoberta do Talento Esportivo” do Ministério do 

Esporte ou “Programa Natação Brasil” da CBDA. 

No entanto, de acordo com o Gráfico 1, para funcionários, técnicos e atletas os 

aspectos gerais da detecção de talentos na maratona aquática, de modo geral, são verificados 

“em parte”. Conforme visto anteriormente, talvez o motivo pelo qual esse processo não esteja 

claro é devido à idade mínima de participação de atletas na maratona aquática ser restringida a 

partir dos 14 anos; sendo assim, nas idades menores é possível que os mesmos estejam 

participando de competições na modalidade natação.  

 

 

4.2.1.2 Qualidade da Estrutura dos programas de Detecção e Seleção de Talentos 

Esportivos (DSTE) na maratona aquática 

 

 

4.2.1.2.1 Objetivos/Metas da Detecção e Seleção de Talentos Esportivos (DSTE) na 

maratona aquática 

 

Para todas as afirmativas, os funcionários, técnicos e atletas responderam que “quase 

nunca acontece” a inclusão de crianças com constituição física adequada e a seleção apenas 

dos melhores talentos desde o início. Esses resultados apontam para a ausência de objetivos 

sobre o processo de detecção e seleção de talentos esportivos na maratona aquática para o alto 

rendimento no Brasil. 
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Gráfico 2 – Valores de medianas relativas aos critérios de qualidade referentes aos Objetivos/Metas da Detecção 

e Seleção de Talentos Esportivos (DSTE) na maratona aquática segundo funcionários/técnicos/atletas 

pesquisados.  

 
Observação: Cada item foi avaliado pelo respondente de acordo com a escala Likert: (1) Não acontece, (2) 

Quase nunca acontece, (3) Acontece em parte, (4) Acontece quase sempre e (5) Acontece sempre. 

 

Resultados semelhantes foram identificados por Meira (2011) na natação do Estado de 

São Paulo onde no entendimento dos técnicos não existem objetivos formalizados e 

documentados sobre os objetivos da detecção e seleção de talentos, apesar da maioria das 

afirmativas terem sido avaliadas como “acontece em parte”. 

Conforme verificado anteriormente, as entidades de prática esportiva bem como as 

entidades de administração no Brasil possuem autonomia para criar e desenvolver programas 

esportivos, no entanto esse parece ser um processo natural de seleção onde não foram 

identificados bons resultados para este item. 

Em contrapartida, verifica-se que em países como o Reino Unido e Alemanha a 

detecção é feita, respectivamente pela Confederação de Remo e Federação de Hóquei, por 

meio de testes em crianças e jovens de clubes e escolas onde são selecionados os mais aptos a 

ingressar em centros especializados para desenvolver a modalidade (HOULIHAN; GREEN, 

2008; UKSPORTS, 2011), o que destaca a importância da existência de programas e 

objetivos determinados e documentados para o processo de DSTE para o alto rendimento. 

 

 

4.2.1.2.2 Recursos da Detecção e Seleção de Talentos Esportivos (DSTE) na maratona 

aquática 

 

A percepção de funcionários, técnicos e atletas, revela uma baixa qualidade dos 

recursos disponíveis para a DSTE na maratona aquática, pois a maioria das afirmativas foi 

avaliada como “não acontece” e “quase nunca acontece”. Esses resultados corroboram com 

Meira (2011) no que diz respeito à má qualidade dos recursos disponíveis para a DSTE na 

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 

... crianças com constituição física adequada devem 

ser incluídas.   

... desde o princípio devem ser selecionados apenas 

os melhores talentos.  

Total de Objetivos/Metas 

Na minha modalidade esportiva... 

Limite Inferior 

Mediana 

Limite Superior 
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realidade da natação no Estado de São Paulo onde a maioria das respostas também foi 

avaliada como “não acontece” ou “quase nunca acontece”. 

 

 

Gráfico 3 – Valores de medianas relativas aos critérios de qualidade referentes aos Recursos da Detecção e 

Seleção de Talentos Esportivos (DSTE) na maratona aquática segundo funcionários/técnicos/atletas pesquisados. 

 
Observação: Cada item foi avaliado pelo respondente de acordo com a escala Likert: (1) Não acontece, (2) 

Quase nunca acontece, (3) Acontece em parte, (4) Acontece quase sempre e (5) Acontece sempre. 

 

 

No contexto internacional é verificado que o sistema de identificação de talentos 

acontece nas escolas e clubes esportivos por meio da avaliação dos professores de Educação 

Física como acontece na Alemanha (HOULIHAN; GREEN, 2008), ou ainda através do 

incentivo ao esporte escolar e interação de escolas e clubes esportivos onde professores e 

técnicos identificam os alunos com mais aptos para ingressarem em um sistema de 

treinamento avançado em centros especializados (DIGEL, 2002a). 

De acordo com o TCU, no Brasil a iniciação esportiva não é realizada na escola, que 

também não colabora com o processo de DSTE e não interage com clubes ou entidades de 

práticas esportivas (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 2010). Além disso, há pouca 

contribuição dos clubes para o acesso às escolas de iniciação esportiva os quais apenas uma 

elite é beneficiada (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 2010). Desta forma, o acesso é 

restrito a uma minoria o que provoca a exclusão de grande número de possíveis talentos para 

os programas de DSTE. 

 

 

 

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 

... todos os professores são suficientemente 

qualificados para a DSTE. 

... a distribuição dos recursos financeiros é 

conhecida. 

... existem técnicos suficientes para a DSTE. 

... os técnicos são suficientemente qualificados para 

a detecção e seleção de talentos. 

Total de Recursos 

Na minha modalidade esportiva... 

Limite Inferior 

Mediana 

Limite Superior 
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4.2.1.2.3 Procedimento/Normas da Detecção e Seleção de Talentos Esportivos (DSTE) na 

maratona aquática 

 

Os Procedimentos/Normas para a DSTE na maratona aquática não apresentam bons 

resultados de acordo com os sujeitos pesquisados. Funcionários, técnicos e atletas 

classificaram a maioria das afirmativas como “quase nunca acontece” e como “não acontece” 

apenas a afirmativa que diz respeito à interferência do governo federal. 

 

Gráfico 4 – Valores de medianas relativas aos critérios de qualidade referentes aos Procedimentos/Normas da 

Detecção e Seleção de Talentos Esportivos (DSTE) na maratona aquática segundo funcionários/técnicos/atletas 

pesquisados.  

 
Observação: Cada item foi avaliado pelo respondente de acordo com a escala Likert: (1) Não acontece, (2) 

Quase nunca acontece, (3) Acontece em parte, (4) Acontece quase sempre e (5) Acontece sempre. 

 

 

Esses resultados confirmam o que foi verificado na Fase A com relação à inexistência 

de diretrizes nacionais tanto do Governo quanto da CBDA para a maratona aquática de alto 

rendimento refletindo diretamente nos critérios voltados para o processo de detecção e seleção 

do talento esportivo na modalidade, bem como a autonomia que cada entidade possui para 

executar elaborar seus projetos e programas. E corroboram com os resultados de Meira (2011) 

onde a maioria dos técnicos avaliaram os Procedimentos/Normas entre “nunca acontece” e 

“quase nunca acontece” na natação no Estado de São Paulo. 

Entretanto, o governo da Alemanha apresenta estrutura esportiva organizada de 

maneira central por meio da Confederação Alemã de Esportes Olímpicos desde o nível 

nacional até o municipal, que se comunica de forma eficaz com 16 Confederações Regionais 

as quais controlam o sistema competitivo por meio das Federações Esportivas. (DIGEL, 

2002a). 

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 

... é muito regulamentada centralmente (por 

exemplo, por confederação). 

... as confederações fazem muitos regulamentos. 

... o governo federal interfere demais. 

... as leis e determinações (por exemplo, da 

federação e do governo federal) desempenham um 

papel importante. 

Total de Procedimentos/Normas 

Na minha modalidade esportiva... 

Limite Inferior 

Mediana 

Limite Superior 
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Deste modo, encontra-se uma falha considerável no sistema esportivo nacional, uma 

vez que este possui uma forma descentralizada de ações, de modo contrário ao demonstrado 

por países que possuem bons resultados internacionais no esporte de alto rendimento. 

 

 

4.2.1.2.4 Possibilidades da Detecção e Seleção de Talentos Esportivos (DSTE) na 

maratona aquática 

 

As afirmativas referentes às Possibilidades para a realização da DSTE foram 

classificadas como “quase nunca acontece”, exceto o apoio da escola que foi avaliado como 

“não acontece”. Resultados semelhantes foram verificados por Meira (2011) onde a maioria 

das afirmativas foram classificadas da mesma forma que a maratona aquática confirmando 

que não existe apoio governamental e que os clubes são responsáveis pelo desenvolvimento 

de atletas de alto rendimento. 

Quando relacionadas ao apoio da política local e de elite política, as afirmativas foram 

classificadas como “quase nunca acontece”, uma vez que o maior investimento no esporte de 

alto rendimento tem sido realizado recentemente com o Plano Brasil Medalhas; mesmo assim, 

ele busca dar subsídios aos atletas que já figuram entre os melhores do mundo com chances 

reais de medalhas em modalidades individuais. 

 

Gráfico 5 – Valores de medianas relativas aos critérios de qualidade referentes às Possibilidades da Detecção e 

Seleção de Talentos Esportivos (DSTE) na maratona aquática segundo funcionários/técnicos/atletas pesquisados.  

 
Observação: Cada item foi avaliado pelo respondente de acordo com a escala Likert: (1) Não acontece, (2) 

Quase nunca acontece, (3) Acontece em parte, (4) Acontece quase sempre e (5) Acontece sempre. 

 

Com relação ao apoio das escolas, Houlihan e Green (2008) afirmam que na realidade 

de países com bons resultados no esporte de alto rendimento a detecção é feita por professores 

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 

... o apoio das escolas. 

... o apoio de políticos locais. 

... o apoio da elite política. 

Total de Possibilidades 

Na minha modalidade esportiva... 

Limite Inferior 

Mediana 

Limite Superior 
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de Educação Física das escolas e clubes esportivos alemães e chineses, assim como, de acordo 

com Digel (2002a), as Confederações do Reino Unido buscam incentivar a ligação entre 

escolas e clubes para que, através da massificação da prática, mais alunos com potenciais 

esportivos sejam identificados e encaminhados a centros de treinamento especializados. 

Porém, esta realidade não se faz presente em escolas e clubes brasileiros. 

Com base no relatório do TCU (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 2010), os 

achados desta pesquisa corroboram com o fato da escola não contribuir com o processo de 

detecção de talentos, não estabelecer ligação com clubes, não ser um local de iniciação 

esportiva e também, com relação aos clubes de iniciação esportiva, que há pouca contribuição 

para o processo de universalização da disponibilidade de escolas de iniciação esportiva 

resultando em exclusão de um grande número de possíveis talentos para o esporte de alto 

rendimento que teriam acesso a piscinas por estes meios.  

Diante disso, embora o esporte escolar tenha sido incentivado recentemente, em razão 

dos Jogos Olímpicos de 2016 que serão realizados no Brasil e como forma de detectar futuros 

atletas para o alto rendimento no esporte nacional, como foi visto pela revisão de literatura, há 

pouca interação entre escolas e clubes que sirvam como recursos para o processo de detecção 

e seleção de talentos esportivos nas maratonas aquáticas. 

 

 

4.2.1.3 Qualidade dos Processos dos programas de Detecção e Seleção de Talentos 

Esportivos (DSTE) na maratona aquática 

 

A maioria das respostas para os Processos da DSTE foram avaliados como “acontece 

em parte”. Apenas a afirmativa relacionada à seleção de atletas por meio da impressão do 

treinador foi avaliada como “acontece quase sempre” e a afirmativa relacionada à seleção de 

atletas por meio da sua constituição física foi avaliada como “quase nunca acontece”.  

Desde modo, não é apresentado um consenso nas respostas assim como os resultados 

verificados por MEIRA (2011) na natação no Estado de São Paulo. Este fato parece ter 

relação com a autonomia que cada entidade tem para estabelecer suas diretrizes e elaborar 

seus projetos. 

Como aspecto negativo dos Processos da DSTE na maratona aquática de alto 

rendimento no Brasil, verifica-se o déficit na seleção de atletas pela sua constituição física. 

Em contrapartida Ziemainz e Gulbin (2002) destacam que esta seleção de atletas na Austrália 

é feita por meio de testes motores e fisiológicos, os quais, de acordo com Ferreira (2007), no 
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ano de 1996 mais de 100.000 crianças de todas as escolas secundárias australianas foram 

convidadas a participar dos testes. 

 

Gráfico 6 – Valores de medianas relativas aos critérios de qualidade referentes aos Processos da Detecção e 

Seleção de Talentos Esportivos (DSTE) na maratona aquática segundo funcionários/técnicos/atletas pesquisados.  

 
Observação: Cada item foi avaliado pelo respondente de acordo com a escala Likert: (1) Não acontece, (2) 

Quase nunca acontece, (3) Acontece em parte, (4) Acontece quase sempre e (5) Acontece sempre. 

 

Diante da proximidade das modalidades maratona aquática e natação, verifica-se que o 

meio mais próximo para a DSTE na maratona aquática seja realizado na natação já que a 

participação até os 14 anos só pode ser feita em piscina. Mesmo assim esse desenvolvimento 

possui falhas, pois o Programa Brasil Natação não apresenta atualização após o ano de 2010. 

Os dados mais recentes encontrados foi uma projeção de 2010 a 2016 com foco na obtenção 

de medalhas nos Jogos Olímpicos Rio 2016. 

Contudo, acredita-se que o critério de seleção de nadadores entre os diferentes níveis 

ainda seja realizado nos mesmos moldes verificados por Parra (2006), ou seja, baseado no 

desempenho competitivo, pois de acordo com a maioria dos técnicos entrevistados não existe 

um sistema nacional com diretrizes para a DSTE. 

 

 

4.2.1.4 Qualidade dos Resultados dos programas de Detecção e Seleção de Talentos 

Esportivos (DSTE) na maratona aquática 

 

Os Resultados dos programas de DSTE não apresentam classificações satisfatórias, 

pois em geral foi avaliado como “quase nunca acontece”. Apenas a afirmativa relacionada aos 

objetivos/metas estipulados ser atingidos “acontece em parte”. Com base no fato da maratona 

aquática ser desenvolvida pela natação, verifica-se que através da pesquisa de Meira (2011), 

os técnicos não visualizam Resultados da DSTE na natação do Estado de São Paulo. 

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 

... a DSTE ocorre na idade correta. 

... atletas são selecionados pelas listas dos melhores. 

... atletas são selecionados pela impressão pessoal 

do treinador. 

... atletas são selecionados pela sua constituição 

física. 

Total de Processos 

Na minha modalidade esportiva... 

Limite Inferior 

Mediana 

Limite Superior 
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Gráfico 7 – Valores de medianas relativas aos critérios de qualidade referentes aos Resultados da Detecção e 

Seleção de Talentos Esportivos (DSTE) na maratona aquática segundo funcionários/técnicos/atletas pesquisados.  

 
Observação: Cada item foi avaliado pelo respondente de acordo com a escala Likert: (1) Não acontece, (2) 

Quase nunca acontece, (3) Acontece em parte, (4) Acontece quase sempre e (5) Acontece sempre. 

 

Não só a literatura referente aos sistemas esportivos no contexto internacional indica a 

importância de organização e centralização das ações, como também o TCU recomenda a 

Secretaria de Esporte de Alto Rendimento que se institucionalize um sistema nacional de 

detecção de talentos esportivos, estabelecendo diretrizes e responsabilidades para as entidades 

de administração do esporte nos níveis federal, estadual e municipal (TRIBUNAL DE 

CONTAS DA UNIÃO, 2010). 

 De modo geral, os aspectos relacionados à Estrutura foram avaliados como “quase 

nunca acontece”, os Processos como “acontece em parte” e os Resultados como “quase nunca 

acontece”. Assim, verifica-se que não existe um sistema nacional de DSTE, pois diante da 

autonomia das entidades e da não intervenção do governo, os objetivos não são determinados 

por não haver um sistema centralizador para este fim. As escolas não colaboram com a DSTE, 

pois não possuem interação com os clubes que, por sua vez, restringem o acesso às suas 

escolas de iniciação esportiva a uma elite, acarretando exclusão de futuros talentos esportivos. 

 

 

4.2.2 Qualidade dos programas de Promoção de Talentos Esportivos (PTE) na maratona 

aquática 

 

 



69 

 

 

4.2.2.1 Aspectos Gerais da Promoção de Talentos Esportivos (PTE) na maratona 

aquática 

 

Considerando a importância da existência de programas que gerenciem e controlem o 

sistema de desenvolvimento de talentos esportivos, desde a base até o alto rendimento, a 

exemplo de nações como China e Alemanha citados anteriormente (DIGEL, 2002a; 

HOULIHAN; GREEN, 2008; ZIEMANZ; GULBIN, 2002) para o alcance de bons resultados 

esportivos no alto rendimento, encontra-se a etapa de promoção de talentos esportivos 

inseridos nesse contexto e relevantes para o processo de modo geral. 

 

Gráfico 8 – Valores de medianas relativas aos critérios de qualidade referentes aos Aspectos gerais da Promoção 

Talentos Esportivos (PTE) na maratona aquática segundo funcionários/técnicos/atletas pesquisados.  

 
Observação: Cada item foi avaliado pelo respondente de acordo com a escala Likert: (1) Não acontece, (2) 

Quase nunca acontece, (3) Acontece em parte, (4) Acontece quase sempre e (5) Acontece sempre. 

 

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 

... são empreendidos muitos esforços, todos 

incluídos na decisão final. 

... as dificuldades e problemas conseguem ser 

resolvidos rapidamente. 

... os déficits conseguem ser facilmente sanados. 

... uma alteração do sistema pode ser facilmente 

realizada. 

... faz-se muito para melhorar a comunicação entre 

todos os envolvidos. 

... a credibilidade tem grande valor. 

... as medidas de qualificação são muito valorizadas. 

... a cooperação entre os envolvidos é estimulada. 

... trabalha-se constantemente para melhorar a 

promoção de talentos. 

... a confiança é muito importante.  

... existe grande flexibilidade para se reagir de 

forma adequada a acontecimentos 

... para mim os processos são bem compreensíveis. 

Total de Aspectos gerais 

Na minha modalidade esportiva... 

Limite Inferior 

Mediana 

Limite Superior 
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Embora o Reino unido seja constituído de quatro países, ele apresenta uma 

organização centralizada do esporte (HOULIHAN; GREEN, 2008) na Confederação Britânica 

de Esportes que se articula com os Corpos Nacionais Governamentais (CNG) através de seus 

representantes na Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte, além da Associação 

Olímpica Britânica e o Conselho de Recreação e Educação Física e da interação entre os 

projetos governamentais e entidades de cada modalidade para desenvolver o esporte da base 

até o alto rendimento (DIGEL, 2002a). 

Já no Brasil, os resultados acerca dos Aspectos gerais da promoção de talentos sob a 

ponto de vista de funcionários, técnicos e atletas não estão claros, pois apresenta resultados 

onde os entrevistados avaliaram em sua maioria que “acontece em parte”. 

Apesar de ser possível identificar algumas ações específicas que tenham sido 

direcionadas aos atletas da maratona aquática para o alto rendimento no Brasil, suas diretrizes 

ainda não são claras, pois em muitas vezes se mistura ao processo realizado para a natação, o 

que não apresenta, também, boas avaliações neste sentido. Outro ponto importante de ser 

considerado é a comunicação direta entre COB/CBDA com os atletas que dificulta identificar 

os critérios estabelecidos para determinadas decisões. 

 

 

4.2.2.2 Qualidade da Estrutura dos programas de Promoção de Talentos Esportivos 

(PTE) na maratona aquática 

 

 

4.2.2.2.1. Recursos da Promoção de Talentos Esportivos (PTE) na maratona aquática 

 

Algumas falhas foram identificadas neste processo para a maratona aquática do Brasil 

no que diz respeito às afirmativas que foram avaliadas como “quase nunca acontece” a 

utilização de locais suficientes de treinamento e recursos disponíveis suficientes. De acordo 

com os Quadros do ANEXO I é possível verificar que apenas um atleta do alto rendimento da 

maratona aquática faz uso do Parque Aquático Maria Lenk para a realização de seus 

treinamentos. 

Os centros de treinamento também foram mal avaliados pelos técnicos da natação no 

estado de São Paulo e este aspecto é de extrema importância em um sistema esportivo 

nacional (MEIRA, 2011). 
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Gráfico 9 – Valores de medianas relativas aos critérios de qualidade referentes aos Recursos da Promoção 

Talentos Esportivos (PTE) na maratona aquática segundo funcionários/técnicos/atletas pesquisados.  

 
Observação: Cada item foi avaliado pelo respondente de acordo com a escala Likert: (1) Não acontece, (2) 

Quase nunca acontece, (3) Acontece em parte, (4) Acontece quase sempre e (5) Acontece sempre. 

 

Como exemplo disso, o IAE possui um programa voltado para o desenvolvimento 

integral de atletas e técnicos, além de oferecer suporte financeiro, acompanhamento médico, 

psicológico, educacional, instalações esportivas adequadas para competições de nível local, 

nacional e internacional (AUSTRALIAN SPORTS COMMISSION, 2001).  

Contudo, dentre os pontos a melhorar, torna-se necessário que os critérios 

estabelecidos muitas vezes pelo Conselho Técnico, conforme verificado no DSC (ANEXO I), 

sejam amplamente divulgados e aplicados não só naqueles atletas que já figuram entre os 

melhores atletas do mundo na maratona aquática, como também naqueles que se encontram 

no meio e início deste processo que muitas vezes fica a cargo da natação, uma vez que os 

regulamentos permitem a participação de atletas maiores de 14 anos nesta modalidade. 

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 

... podemos contar com os recursos disponíveis por 

longo prazo. 

... existem locais suficientes de treinamento que 

podem ser utilizados. 

... os funcionários são suficientemente qualificados. 

... a qualidade dos centros de treinamento é boa. 

... os técnicos são suficientemente qualificados. 

... os recursos disponíveis são suficientes. 

... a qualidade dos locais abertos de treinamento é 

boa. 

... a qualidade dos locais fechados de treinamento é 

boa. 

... existem técnicos suficientes com dedicação 

integral. 

... existem técnicos suficientes. 

... existem centros de treinamento suficientes (ex. 

Instituto Australiano de Esporte). 

... existem locais suficientes de treinamento. 

Total de Recursos  

Na minha modalidade esportiva... 

Limite Inferior 

Mediana 

Limite Superior 
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4.2.2.2.2 Possibilidades da Promoção de Talentos Esportivos (PTE) na maratona 

aquática 

 

As Possibilidades para a realização da PTE apresentaram resultados semelhantes aos 

encontrados para a DSTE quanto à classificação geral de “quase nunca acontece” para o apoio 

das escolas, políticos locais e elite política. Somente o apoio da mídia foi avaliado como 

“acontece em parte”. 

Esse aspecto também foi mal avaliado pelos técnicos da natação no Estado de São 

Paulo, pois mais da metade das afirmativas foram avaliadas como “não acontece” e “quase 

nunca acontece”, assim como verificado na DSTE na natação (MEIRA, 2011). 

 

Gráfico 10 – Valores de medianas relativas aos critérios de qualidade referentes às Possibilidades da Promoção 

Talentos Esportivos (PTE) na maratona aquática segundo funcionários/técnicos/atletas pesquisados. 

 
Observação: Cada item foi avaliado pelo respondente de acordo com a escala Likert: (1) Não acontece, (2) 

Quase nunca acontece, (3) Acontece em parte, (4) Acontece quase sempre e (5) Acontece sempre. 

 

De acordo com Digel (2002a), em países como a França e os Estados Unidos o esporte 

tem uma posição especial na mídia; na Austrália, Reino Unido e Alemanha existem estruturas 

semelhantes de meios de comunicação no que diz respeito ao esporte, enquanto na Rússia e na 

China este processo ainda está em fase de construção.  

De modo geral os países tem a possibilidade de assegurar recursos financeiros 

importantes com a venda de direitos de imagem além de utilizar a internet como meio para a 

divulgação do esporte de alto desempenho, no entanto, alguns esportes menos populares 

devem pagar por transmissões de televisão a fim de tornar o esporte atraente para 

patrocinadores (DIGEL, 2002a). 

  

 

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 

... o apoio da mídia. 

... o apoio das escolas. 

... o apoio de políticos locais. 

... o apoio da elite política. 

Total de Possibilidades 

Na minha modalidade esportiva... 

Limite Inferior 

Mediana 

Limite Superior 
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4.2.2.3 Qualidade dos Processos dos programas de Promoção de Talentos Esportivos 

(PTE) na maratona aquática 

 

Os Processos foram bem avaliados no entendimento dos funcionários, técnicos e 

atletas, pois de modo geral “acontece quase sempre”. Para Meira (2011), os processos de PTE 

na natação do Estado de São Paulo estão ligados, em grande parte, ao treinamento esportivo e 

por esse motivo foram bem avaliados pelos técnicos. 

Como pontos positivos podem ser destacados a experiência pessoal do técnico e o 

treino variado que, apesar de não haver um programa sistemático para o intercâmbio de 

técnicos, pode ter se aprimorado diante da oportunidade de vivenciar e obter informações a 

respeito de melhores estratégias de treino, por meio de competições internacionais e 

treinamentos realizados no exterior. 

 

Gráfico 11 – Valores de medianas relativas aos critérios de qualidade referentes aos Processos da Promoção 

Talentos Esportivos (PTE) na maratona aquática segundo funcionários/técnicos/atletas pesquisados.  

 
Observação: Cada item foi avaliado pelo respondente de acordo com a escala Likert: (1) Não acontece, (2) 

Quase nunca acontece, (3) Acontece em parte, (4) Acontece quase sempre e (5) Acontece sempre. 

 

De acordo com Meira (2011) o suporte aos técnicos permite uma melhor qualidade do 

treinamento em diferentes níveis competitivos, de modo a estar diretamente relacionado com 

a aplicação de recursos financeiros aos técnicos. Contudo, é possível que os Processos tenham 

sido mais bem avaliados em razão do aumento no investimento de modalidades esportivas 

individuais com chance de medalha dos próximos Jogos Olímpicos, conforme previsto nas 

ações do Plano Brasil Medalhas. 

 

 

 

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 

... a experiência pessoal do técnico desempenha um 

importante papel para o planejamento do treino. 

 ... o treino é bem variado. 

... o treinamento infanto-juvenil é fomentado pelo 

sistema com petitivo da modalidade. 

Total de Processos 

Na minha modalidade esportiva... 

Limite Inferior 

Mediana 

Limite Superior 
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4.2.2.4 Qualidade dos Resultados dos programas de Promoção de Talentos Esportivos 

(PTE) na maratona aquática 

 

A qualidade dos resultados também foi a dimensão mais bem avaliada da PTE apesar 

de aproximadamente metade ter sido classificada como “acontece em parte” quando 

comparado com as dimensões da DSTE. 

As afirmativas mais bem classificadas foram: “Na minha modalidade esportiva a 

promoção de talentos faz com que haja uma grande margem para os atletas (por exemplo, 

possibilidade de que talentos tardios entrem no esporte de competição)”; “Na minha 

modalidade esportiva nós (ou seja, a modalidade de maneira geral) somos bem sucedidos no 

esporte de alto rendimento”; e “Na minha modalidade esportiva existe uma relação adequada 

entre o investimento e o resultado da promoção de talentos”. 

Esses resultados corroboram com os DCSs da Fase A onde é possível verificar a 

transição de atletas da natação para a maratona aquática e das maratonas aquáticas para a 

natação, bem como maior suporte financeiro e de apoio com equipe multidisciplinar, 

treinamento e competições no exterior. 

 

Gráfico 12 – Valores de medianas relativas aos critérios de qualidade referentes aos Resultados da Promoção 
Talentos Esportivos (PTE) na maratona aquática segundo funcionários/técnicos/atletas pesquisados.  

 
Observação: Cada item foi avaliado pelo respondente de acordo com a escala Likert: (1) Não acontece, (2) 

Quase nunca acontece, (3) Acontece em parte, (4) Acontece quase sempre e (5) Acontece sempre. 
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No entanto, os Resultados da natação no Estado de São Paulo foram mal avaliados 

pelos técnicos que classificaram aproximadamente metade (49%) das afirmativas em “não 

acontece” e “quase nunca acontece” (MEIRA, 2011). Para Meira (2011) esses resultados já 

eram esperados diante da má avaliação dos fatores anteriores. 

Apesar dos fatores anteriores da maratona aquática também não terem sido tão bem 

avaliados, verifica-se uma preocupação maior com os atletas de alto rendimento. Além disso, 

supõe-se que devido ao fato de a maratona possuir apenas uma prova (10 km) e a natação 

possuir 13 provas nos quais são convocados dois atletas de cada sexo por prova, a maratona 

aquática possui equipe com número bastante reduzido quando comparado à natação, o que 

poderia facilitar a administração da modalidade assim como pode ser verificado. 

De modo geral, os aspectos relacionados à Estrutura foram avaliados como “quase 

nunca acontece” e “acontece em parte”, os Processos como “acontece quase sempre” e os 

Resultados como “acontece em parte”. 

Assim, verifica-se que mesmo com ausência de um sistema nacional de DSTE, a PTE 

é desenvolvida pelas entidades nacionais e de práticas esportivas diante da autonomia prevista 

pela legislação brasileira, com destaque aos treinamentos e experiência do técnico, 

possibilidade de migrar posteriormente para a maratona aquática e boa relação entre 

investimento e resultados apresentados pelo alto nível dos maratonistas aquáticos brasileiros. 
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5. CONCLUSÃO 

 

 Em relação à administração do sistema esportivo da maratona aquática voltada para o 

alto rendimento no Brasil, o papel das entidades governamentais e não governamentais no 

nível nacional é oferecer infraestrutura para treinamentos e competições, conceder subsídios 

financeiros e elaborar o planejamento e a programação de competições e treinamento 

realizados no Brasil incluindo períodos no exterior; no nível estadual há pouco ou nenhuma 

influência das Federações e no nível municipal o papel da entidade é desenvolver a 

modalidade natação. A interação e a comunicação são diretas entre atleta de alto rendimento, 

entidades governamentais e não governamentais no nível nacional, e a relação hierárquica 

existente entre os diferentes níveis é somente para a filiação de entidades de práticas 

esportivas. Deste modo não existem diretrizes e ações de modo sistemático e centralizador 

que seja implantado nacionalmente e só há prestação de contas caso exista repasse financeiro 

por meio de projetos ou patrocínios. 

Com relação ao sistema de desenvolvimento e suporte para atletas e técnicos da 

maratona aquática no Brasil não existe um sistema de desenvolvimento do talento esportivo 

elaborado pelos órgãos no nível nacional, no entanto esse processo ocorre no nível municipal 

devido à autonomia que cada entidade de práticas esportivas possui. No entanto os programas 

competitivos são elaborados pelas entidades no nível nacional respeitando a hierarquia dos 

órgãos internacionais. Apesar de não existir o intercâmbio internacional de atletas e técnicos 

de modo sistemático, ele acontece durante competições e treinamentos internacionais. Apenas 

dois eventos são desenvolvidos para o aprimoramento dos técnicos, onde um é realizado pelo 

COB e o outro organizado pelos próprios técnicos diante da carência de cursos para este fim e 

apenas um programa (Programa de Apoio ao Atleta - PAA), é oferecido pelo COB a um 

número restrito de atletas olímpicos para que durante a carreira o atleta seja preparado para o 

término da carreira esportiva, no entanto esse processo acontece informalmente pelas 

entidades nos níveis nacional e municipal que tenham interesse em aproveitar o ex-atleta. 

 Para a análise da qualidade dos programas de detecção, seleção e promoção de talentos 

esportivos para a maratona aquática de alto rendimento no Brasil, foi verificado que DSTE e 

PTE apresentam pontos semelhantes quando relacionados à Estrutura dos programas os quais 

não foram bem avaliados. Como ponto negativo e positivo pode-se destacar respectivamente 

os Resultados da DSTE e os Processos da PTE. 

 Diante da inexistência de um sistema esportivo nacional bem estruturado para os 

processos de detecção, seleção e promoção de talentos esportivos de alto rendimento para a 
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maratona aquática do Brasil e como meio de diminuir os aspectos avaliados como negativos 

ou que tiveram baixa classificação, sugere-se que seja verificada a estrutura organizacional 

para a modalidade em outros países com destaque internacional para que, a exemplo de outras 

nações, que possuem pontos em comum na forma de administrar o esporte nacional, a 

maratona aquática do Brasil também possam identificar as semelhanças e buscar diminuir as 

diferenças que levam a modalidade ao mesmo nível de bons resultados internacionais com o 

objetivo de detectar novos talentos para a modalidade que, atualmente, se apresenta entre as 

melhores. 
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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 OU RESPONSÁVEL 

LEGAL 

 

1. NOME DO INDIVÍDUO: ............................................................................................. 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº: ............................................... SEXO: M (  ) F (  ) 

DATA DE NASCIMENTO: ......../......../........ 

ENDEREÇO: ............................................................................................ N° ............... APTO ................ 

BAIRRO: ............................................................... CIDADE: ............................................. ...................... 

CEP: ....................................... TELEFONE: DDD (..............)................................................................... 

 

 

II – DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA 

 

 TÍTULO DO PROJETO DE PESQUISA: Desenvolvimento de maratonistas aquáticos talentosos na 

realidade brasileira. 

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 (  ) 

4. DURAÇÃO DA PESQUISA: 24 meses 

 

 

III – EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO INDIVÍDUO OU SEU 

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 alto rendimento e de novas gerações de 

atletas de diferentes níveis competitivos. Existem poucas pesquisas que tenham analisado conjuntamente os 
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sistemas de detecção, seleção e promoção de talentos esportivos nos diferentes níveis de organização do esporte 

brasileiro – nacional, estadual e local, bem como, até o momento, a participação de um grupo de pesquisa 

brasileiro em consórcio de pesquisa internacional, voltado para a problemática de políticas para o 

desenvolvimento do esporte de alto rendimento. A competitividade nas nações no esporte de alto rendimento 

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. Fase A – Objetivo: Verificar as características da detecção, seleção e promoção de 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 alto rendimento 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/metas, recursos, procedimento/normas e 

possibilidades), processo (planejamento, organização e controle) e resultados (número de atletas promovidos, 

alcance de objetivos, impacto e sucesso internacional), de acordo com RÜTTEN, ZIEMAINZ & RÖGER 

(2005). Fase 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 – an 

internacional comparision of elite Sport policies and climate (2010-2011)." 

 

2. Procedimentos que serão utilizados e propósitos: 

 Serão realizadas entrevistas semiestruturadas 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, seleção e promoção de talentos esportivos 

com técnicos e atletas das modalidades pesquisas nos clubes selecionados para este fim. 

 

 

IV – ESCLARECIMENTOS DADOS PELO PESQUISADOR SOBRE GARANTIAS 

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. 
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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: Professora Doutora Flávia da Cunha Bastos – Escola de Educação 

Física e Esporte da USP – fone (30912308 – flaviacb@usp.br) 

 

 

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. 

 

São Paulo,          de                            de 2012. 

 

_______________________________ 

assinatura do sujeito da pesquisa ou 

responsável legal 

_______________________________ 

assinatura do pesquisador responsável 

Maria Tereza Silveira Böhme

mailto:terbohme@usp.br
mailto:flaviacb@usp.br
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ANEXO C – Questões para entrevista semiestruturada para Funcionários e Técnicos 

 

1. Objetivo: obter discurso sobre o papel da entidade. 

Pergunta: Qual é o papel dessa entidade no processo de desenvolvimento do esporte de alto 

rendimento? 

 

2. Objetivo: obter discurso acerca da interação e comunicação existente. 

Pergunta: 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. Objetivo: obter discurso acerca das diretrizes e ações esportivas comuns. 

Pergunta: Como são definidas as diretrizes e ações para o desenvolvimento do esporte de 

rendimento no país? 

 

4. Objetivo: obter discurso acerca da prestação de contas. 

Pergunta: Para qual(is) órgão(ãos) esta instituição deve prestar contas? 

 

5. Objetivo: obter discurso sobre o sistema de desenvolvimento do talento esportivo. 

Pergunta: Existe um sistema de desenvolvimento do talento esportivo no país da iniciação até 

o alto rendimento? Em caso positivo, como ocorre? 

 

6. Objetivo: obter discurso acerca dos programas competitivos. 

Pergunta: Como é organizado o calendário competitivo nacional para o esporte de alto 

rendimento? 

 

7. Objetivo: obter discurso sobre o intercâmbio internacional de técnicos e atletas. 

Pergunta: Como ocorre o intercâmbio internacional de atletas e técnicos para o esporte de alto 

rendimento? 

 

8. Objetivo: obter discurso sobre a destinação de recursos financeiros para 

infraestrutura. 

Pergunta: 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 a atletas, incentivo a técnicos)? 

 

9. Objetivo: obter discurso sobre o suporte e desenvolvimento de técnicos. 

Pergunta: Qual é a política da entidade para a capacitação de recursos humanos para o esporte 

de alto rendimento? 

 

10. Objetivo: obter discurso acerca do suporte para o atleta durante e após o término 

da carreira esportiva. 

Pergunta: Existe política da entidade voltada ao atleta de alto rendimento ao final da carreira 

esportiva? Qual? 
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ANEXO D – E-mail de solicitação para utilização do Questionário Padronizado para 

Dirigentes, Técnicos e Atletas 
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ANEXO D – E-mail de solicitação para utilização do Questionário Padronizado para 

Dirigentes, Técnicos e Atletas (continuação)
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ANEXO E – Permissão para utilização do Questionário Padronizado para Dirigentes, 

Técnicos e Atletas 
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ANEXO F – Questionário Padronizado para Funcionários, Técnicos e Atletas 

QUESTIONÁRIO SOBRE 

QUALIDADE DE PROGRAMAS DE 

DETECÇÃO, SELEÇÃO E 

PROMOÇÃO DE TALENTOS 

ESPORTIVOS. 
Este questionário tem por objetivo avaliar a qualidade de programas de Detecção, 

Seleção e Promoção de Talentos Esportivos e está dividido em quatro partes: 

A “PARTE A – DADOS PESSOAIS” é subdividida em 2 seções e deverá ser respondida 

por técnicos/funcionários ou atletas. Neste sentido, você deverá responder de acordo 

com a sua função (técnico/funcionário ou atleta). 

As demais partes (B, C, D) deverão ser respondidas igualmente por todos: 

A PARTE B é relativa aos aspectos sobre a detecção e seleção de talentos esportivos 

(DSTE). 

A PARTE C é relativa aos aspectos relativos à promoção de talentos esportivos (PTE). 

A PARTE D é relativa à identificação e caracterização dos respondentes. 

Agradecemos antecipadamente sua colaboração em responder este questionário, na 

certeza de que os resultados desta pesquisa poderão contribuir para o 

desenvolvimento de talentos esportivos na realidade brasileira. 
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PARTE A –  DADOS PESSOAIS –  ATLETAS 

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. a) Qual é o principal esporte de rendimento que você pratica? 

 

 
b) Quando começou a treinar seu esporte principal de modo sistemático? 
(Pelo menos duas sessões de treinamento por semana) 

 

Digite o ano, por exemplo: 2007. 

2. Quais outros esportes já praticou de modo sistemático (máximo 3 esportes). 
Escreva, por favor em qual período praticou ou ainda pratica este esporte. 

 Esporte Ano de início Ano de término 

1    

2    

3    
 

3. Como começou a praticar/treinar seu esporte atual? 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir:  
 Através de colegas da escola 
 Através de treinador 
 Através de professor 
 Através dos pais 
 Através de irmão (irmã) 
 Através de um programa de detecção de talentos esportivos / olheiro 
 Através de outros meios: ___________________ 

As próximas questões referem-se a sua principal modalidade de esporte de 
competição. 

4. Você faz parte no momento de alguma equipe esportiva de competição? 

 Sim 
 Não 
 
Caso tenha respondido “sim”, qual o nível competitivo de equipe esportiva? 
 Olímpico 
 Internacional 
 Nacional 
 Estadual 
 Municipal 
 Local 

5. Quais foram os critérios pelos quais entrou na equipe esportiva? (respostas 
múltiplas são possíveis) 
 Boas classificações 
 Desempenho em testes (ex. teste de corrida, teste de velocidade) 
 Características físicas 
 Impressão pessoal do treinador 
 Competição 
 Outros: __________________________ 

6. Quais foram até agora suas maiores realizações esportivas? Por favor, indique 
sempre o ano entre parênteses. Por ex. participação no campeonato estadual (2003), 
terceiro no campeonato mundial (2011).  

 Ano Descrição 

1   

2   

3   

4   
 

7. Descreva os seus objetivos para os próximos anos 

Para os próximos 2 anos    
 

Para os próximos 4 anos     
 

Para os próximos 6 anos     
 

 

8. Informe quais dos seguintes serviços você dispõe atualmente para melhorar seu 
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desempenho. (respostas múltiplas são possíveis) 
 Acompanhamento médico 
 Fisioterapia 
 Acompanhamento psicológico 
 Diagnóstico de desempenho (por ex.: teste de corrida) 
 Acompanhamento nutricional 
 Aconselhamento sobre carreira (por ex. consultoria sobre formação profissional) 

9. Qual a sua frequência de treinamento semanal em 2013? 
 Nenhuma 
 De 1 a 2 vezes 
 De 3 a 4 vezes 
 De 5 a 6 vezes 
 Mais de 6 vezes 

10. a) Em qual mês do ano de 2013 foi a sua competição mais importante? 

 

 
b) Quantos treinamentos por semana você realizou em 2013 em média 
(TR/Semana)? 

 Do mês Até o mês Treinos por 
semana 

No período de transição    

No período preparatório    

No período de competição    

Período de transição: Final do período de competição até o início do período 
preparatório. 
Utilize números apenas. Exemplo: De maio a setembro houve 6 treinos semanais: Do 
mês: 5 / Ao mês: 9 / Treinos por semana: 6. 
 
c) Qual a duração média, em minutos, de uma sessão de treino em 2013? 
Sem contar o tempo de transporte, vestiário, etc. 

No período de transição  

No período preparatório  

No período competitivo  
 

11. De quanto tempo você precisa no momento para chegar de sua residência até o 
principal local de treinamento? 

 Até 10 minutos 
 Até 30 minutos 
 Até 60 minutos 
 Até 120 minutos 
 Mais que 120 minutos 

12. Quantos técnicos estão disponíveis no momento para o seu treino? 
Para o meu treino há _____ técnicos disponíveis para mim. 
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PARTE A –  DADOS PESSOAIS –  TÉCNICO/FUNCIONÁRIO  

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 você trabalha na área de Esporte de Rendimento como técnico ou 
funcionário 

Mês Ano 
  

Exemplo: Mês: 03 / Ano: 1998. 

2. a) Qual a sua função exata atual no Esporte de Rendimento?  
 
 

 
2. b) Desde quando você atua nesta função? 

Mês Ano 

  

Exemplo: Mês: 03 / Ano: 1998. 
 
2. c) De que forma o senhor ocupa seu tempo com esta função? (respostas múltiplas 
são possíveis) 
 Tempo integral 
 Tempo parcial 
 Voluntário 
 Com salário (setor privado) 
 Como autônomo 
 Como funcionário público 
 Terceiro setor 

3. Qual qualificação você tem na área de Esporte?  

 
 

 

4. Você participou de alguma capacitação profissional no ano de 2013? 
 Sim 
 Não 
 
Caso tenha respondido “sim”, com qual frequência?  

 
 

 
Caso tenha respondido “sim”, quais foram as capacitações que participou?  

 
 
 

 

ESTA QUESTÃO É SOMENTE PARA TÉCNICOS. FUNCIONÁRIOS, FAVOR 

IR PARA A PRÓXIMA QUESTÃO. 

5. Quanto tempo o senhor leva da sua residência ao principal local de treinamento? 
 Até 10 minutos 
 Até 30 minutos 
 Até 60 minutos 
 Até 120 minutos 
 Mais que 120 minutos 

 

6. O senhor já praticou esporte de rendimento? 
 Sim 
 Não 
 
6. a) Caso tenha respondido “sim”, qual esporte?  

 
 

 
6. b) Caso tenha respondido “sim”, qual foi o maior sucesso em termos de resultados 
em sua carreira esportiva?  
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PARTE B –  DETECÇÃO E SELEÇÃO DE TALENTOS ESPORTIVOS (DSTE) 

No esporte há tanto a detecção e seleção quanto promoção de talento. 

Compreendemos como detecção e seleção de talentos 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). 

B1 – QUESTÕES GERAIS SOBRE A DETECÇÃO E SELEÇÃO DE 

TALENTOS ESPORTIVOS (DSTE) 

AS PERGUNTAS A SEGUIR REFEREM-SE INICIALMENTE À DETECÇÃO E 

SELEÇÃO DE TALENTOS ESPORTIVOS (DTSE) 

1. Quão bem você conhece a detecção e seleção de talentos em sua modalidade?  
 Muito mal 
 Mal 
 Medianamente 
 Bem 
 Muito Bem 

2. Como você avaliaria a detecção e a seleção de talentos esportivos em sua 
modalidade? 
 Muito mal 
 Mal 
 Medianamente 
 Bem 
 Muito Bem 

 

B2 – RESULTADOS DA DETECÇÃO E SELEÇÃO DE TALENTOS 

ESPORTIVOS (DSTE)  

 

3. Se você pensar nos RESULTADOS da detecção e seleção de talentos em sua 
modalidade, como você classificaria as afirmações seguintes? Indique para cada 
afirmação em que medida elas correspondem ou não à sua opinião. 

Na DSTE em minha modalidade 
esportiva... 

Não 
acontece 

Quase 
nunca 

acontece 

Acontece 
em parte 

Acontece 
quase 

sempre 

Acontece 
sempre 

Não 
sei 

... muitos atletas são 
obtidos através da DSTE       

... são obtidos atletas 
suficientes através da DSTE       

... a DSTE é possibilitada 
porque existem muitos 
locais para isso (como por 
exemplo, possibilidades 
para os mais tardios irem 
para o esporte de 
rendimento). 

      

... nós (ou seja, a 
modalidade esportiva 
como um todo) somos bem 
sucedidos no esporte de 
rendimento devido à 
detecção e seleção de 
talentos. 

      

... os objetivos/metas 
oficialmente estipulados da 
detecção e seleção de 
talentos são atingidos. 

      

... existe uma relação 
adequada entre o 
investimento e o resultado 
da detecção e seleção de 
talentos. 
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B3 – PROCESSOS DA DETECÇÃO E SELEÇÃO DE TALENTOS 

ESPORTIVOS (DSTE)  

 

4. Se você pensar nos PROCESSOS da detecção e seleção de talentos em sua 
modalidade, como você classificaria as afirmações seguintes? Indique para cada 
afirmação em que medida elas correspondem ou não a sua opinião. 

Na DSTE em minha modalidade 
esportiva... 

Não 
acontece 

Quase 
nunca 

acontece 

Acontece 
em parte 

Acontece 
quase 

sempre 

Acontece 
sempre 

Não 
sei 

... a DSTE ocorre na 
idade correta.       

... os resultados da DSTE 
são documentados. 

      

... existe um 
planejamento 
sistemático da detecção 
e seleção de talentos. 

      

... novos conhecimentos 
científicos são levados 
em conta na detecção e 
seleção de talentos. 

      

... atletas são 
selecionados pelas listas 
dos melhores. 

      

... os atletas são 
selecionados pelas 
características 
psicológicas. 

      

... atletas são 
selecionados pela 
impressão pessoal do 
treinador. 

      

... atletas são 
selecionados por meio 
de desempenhos em 
testes. 

      

... a impressão pessoal 
dos funcionários 
desempenha um papel 
na detecção e seleção de 
talentos. 

      

... atletas são 
selecionados pela sua 
constituição física. 

      

... os resultados da DSTE 
são acessíveis a todos.       

B4 – ESTRUTURA DA DETECÇÃO E SELEÇÃO DE TALENTOS 

ESPORTIVOS (DSTE)  

 

5. Se você pensar nos OBJETIVOS/METAS da detecção e seleção de talentos em sua 
modalidade, como você classificaria as afirmações seguintes? Indique para cada 
afirmação em que medida elas correspondem ou não à sua opinião. 

Na DSTE em minha modalidade 
esportiva... 

Não 
acontece 

Quase 
nunca 

acontece 

Acontece 
em parte 

Acontece 
quase 

sempre 

Acontece 
sempre 

Não 
sei 

... os objetivos/metas são 
determinados de forma 
escrita. 

      

... existem bastante 
objetivos/metas concretos.       

... todos sabem quais são 
os objetivos/metas. 

      

... o maior número de 
talentos possível deve ser 
selecionado. 

      

... crianças com 
constituição física 
adequada devem ser 
incluídas. 

      

... os objetivos/metas são 
definidos a longo prazo.         
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... devem ser incluídas 
apenas crianças que, além 
da constituição física 
necessária, também 
apresentem o potencial 
psicológico adequado. 

      

... desde o princípio devem 
ser selecionados apenas os 
melhores talentos. 

      

 

6. Se você pensar nos RECURSOS da detecção e seleção de talentos em sua 
modalidade, como você classificaria as afirmações seguintes? Indique para cada 
afirmação em que medida elas correspondem ou não à sua opinião. 

Na DSTE em minha modalidade 
esportiva... 

Não 
acontece 

Quase 
nunca 

acontece 

Acontece 
em parte 

Acontece 
quase 

sempre 

Acontece 
sempre 

Não 
sei 

... todos os professores 
são suficientemente 
qualificados para a DSTE. 

      

... existem testes 
diagnósticos na pré-
escola. 

      

... a distribuição dos 
recursos financeiros é 
conhecida. 

      

... existem técnicos 
suficientes para a DSTE. 

      

... existem eventos 
centrais para a detecção 
(por exemplo, regionais, 
estaduais ou nacionais). 

      

... os técnicos são 
suficientemente 
qualificados para a 
detecção e seleção de 
talentos. 

      

... existem testes 
diagnósticos nas escolas 

      

... os recursos disponíveis 
são suficientes 

      

... nós podemos contar 
com os recursos 
disponíveis por longo 
prazo. 

      

... os professores 
desempenham um papel 
especial da DSTE. 

      

... a situação financeira 
melhorou nos últimos 
anos. 

      

... existem testes 
diagnósticos (p. ex. testes 
de velocidade e 
características físicas) na 
confederação. 

      

 

7. Se você pensar nos PROCEDIMENTOS/NORMAS da detecção e seleção de talentos 
em sua modalidade, como você classificaria as afirmações seguintes? Indique para 
cada afirmação em que medida elas correspondem ou não à sua opinião. 

Na DSTE em minha modalidade 
esportiva... 

Não 
acontece 

Quase 
nunca 

acontece 

Acontece 
em parte 

Acontece 
quase 

sempre 

Acontece 
sempre 

Não 
sei 

... é muito regulamentada 
centralmente (por 
exemplo, por 
confederação). 

      

... as confederações 
fazem muitos 
regulamentos. 

      

... o governo federal 
interfere demais. 

      

... as leis e determinações 
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(por exemplo, da 
federação e do governo 
federal) desempenham 
um papel importante. 

... os procedimentos de 
DSTE são disponibilizados.               

... os aspectos éticos 
devem ser observados 
(por exemplo, escolha de 
testes adequados a 
crianças). 

      

 

8. Se você pensar nas POSSIBILIDADES da detecção e seleção de talentos em sua 
modalidade, como você classificaria as afirmações seguintes? Indique se cada um dos 
fatores abaixo, em sua opinião, piorou ou melhorou. 

Na DSTE em minha modalidade 
esportiva... 

Piorou 
muito 

Piorou 
Não se 
alterou 

Melhorou 
Melhorou 

muito 
Não 
sei 

... o apoio da mídia.       

... o apoio da população.       

... o apoio das escolas.       

... o apoio dos pais.       

... a cooperação entre 
funcionários públicos da 
área de esportes e da 
política. 

      

... a quantidade de talentos 
que vêm de outras 
modalidades esportivas. 

      

... o apoio de políticos 
locais. 

      

... o apoio da economia.       

... o apoio da elite política.       

... tem atletas de elite como 
modelo. 

      

... a quantidade de talentos.       

... o apoio da Ciência.       

 

9. Em algumas modalidades esportivas, investe-se muito na melhora da detecção e 
seleção de talentos, mas em outras modalidades, isso não ocorre. Se pensar  
concretamente na detecção e seleção de talentos na sua modalidade, como você 
classificaria as afirmações seguintes? Indique para cada afirmação em que medida elas 
correspondem ou não à sua opinião. 

Na DSTE em minha 
modalidade esportiva... 

Não 
acontece 

Quase 
nunca 

acontece 

Acontece 
em parte 

Acontece 
quase 

sempre 

Acontece 
sempre 

Não 
sei 

... são empreendidos 
muitos esforços, todos 
incluídos na decisão 
final. 

      

... as dificuldades e 
problemas conseguem 
ser resolvidos 
rapidamente. 

      

... os déficits 
conseguem ser 
facilmente sanados. 

      

... uma alteração do 
sistema pode ser 
facilmente realizada. 

      

... faz-se muito para 
melhorar a 
comunicação entre 
todos os envolvidos. 

      

... a credibilidade tem 
grande valor. 

      

... as medidas de 
qualificação são muito 
valorizadas. 

      

... a cooperação entre 
os envolvidos é 
estimulada. 

      

... trabalha-se 
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constantemente para 
melhorar a detecção e 
seleção de talentos. 

... a confiança é muito 
importante.  

      

... existe grande 
flexibilidade para se 
reagir de forma 
adequada a 
acontecimentos 

      

... para mim os 
processos são bem 
compreensíveis. 
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PARTE C – PROMOÇÃO DE TALENTOS ESPORTIVOS (PTE)  

As perguntas seguintes referem-se à promoção de talentos. Promoção de talentos 

significa a disponibilização de uma infraestrutura adequada (por exemplo, 

treinamento, locais para treino, apoio financeiro, apoio na escola) para atletas. 

C1 –  PERGUNTAS GERAIS SOBRE PROMOÇÃO DE TALENTOS 

ESPORTIVOS (PTE)  

 

1. Quão bem você conhece a promoção de talentos em sua modalidade?  
 Muito mal 
 Mal 
 Medianamente 
 Bem 
 Muito Bem 

2. Como você avaliaria a promoção de talentos esportivos em sua modalidade? 
 Muito mal 
 Mal 
 Medianamente 
 Bem 
 Muito Bem 

C2 –  RESULTADOS DA PROMOÇÃO DE TALENTOS ESPORTIVOS (PTE) 

 

3. Se você pensar nos RESULTADOS da promoção de talentos em sua modalidade, 
como você classificaria as afirmações seguintes? Indique para cada afirmação em que 
medida elas correspondem ou não à sua opinião. 

Na PTE em minha modalidade 
esportiva... 

Não 
acontece 

Quase 
nunca 

acontece 

Acontece 
em parte 

Acontece 
quase 

sempre 

Acontece 
sempre 

Não 
sei 

... muitos sucessos são 
obtidos pela PTE.       

... apenas poucos talentos 
são eliminados.       

... talentos suficientes são 
promovidos. 

      

... nós (ou seja. a 
modalidade esportiva de 
maneira geral) somos bem 
sucedidos no esporte de 
alto rendimento. 

      

... a promoção de talentos 
faz com que haja uma 
grande margem para os 
atletas (por exemplo, 
possibilidade de que 
talentos tardios entrem no 
esporte de competição). 

      

... nós (ou seja, a 
modalidade esportiva de 
maneira geral) somos bem 
sucedidos no esporte de 
alto rendimento. 

      

... os objetivos/metas 
oficiais da promoção de 
talentos são alcançados. 

      

... existe uma relação 
adequada entre o 
investimento e o resultado 
da promoção de talentos. 

      

C3 –  PROCESSOS DA PROMOÇÃO DE TALENTOS ESPORTIVOS (PTE) 

 

4. Se você pensar nos PROCESSOS da promoção de talentos em sua modalidade, como 
você classificaria as afirmações seguintes? Indique para cada afirmação em que medida 
elas correspondem ou não à sua opinião. 
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Na PTE em minha modalidade 
esportiva... 

Não 
acontece 

Quase 
nunca 

acontece 

Acontece 
em parte 

Acontece 
quase 

sempre 

Acontece 
sempre 

Não 
sei 

... os grupos de 
treinamento são muito 
grandes. 

      

... o treinamento é bem 
organizado. 

      

... a carga de treinos é alta 
demais. 

      

... o conteúdo dos treinos 
é compreensível. 

      

... a experiência pessoal 
do técnico desempenha 
um importante papel para 
o planejamento do treino. 

      

... o treino é estruturado 
de forma planejada. 

      

... o treinamento infanto-
juvenil é fomentado pelo 
sistema competitivo da 
modalidade. 

      

... existem programas de 
promoção de talentos. 

      

... as diretrizes de 
planejamento de 
treinamento seguem as 
informações científicas 
atuais. 

      

... as diretrizes gerais de 
planejamento de 
treinamento são tomadas 
como base para o treino. 

      

... o treinamento é 
ajustado para o indivíduo.       

... novos conhecimentos 
científicos são levados em       

consideração. 

... o treinamento é 
suficientemente 
documentado. 

      

... é sistematicamente 
planejada.       

C4 –  ESTRUTURA DA PROMOÇÃO DE TALENTOS ESPORTIVOS (PTE) 

 

5. Se você pensar nos OBJETIVOS/METAS da promoção de talentos em sua modalidade, 
como você classificaria as afirmações seguintes? Indique para cada afirmação em que 
medida elas correspondem ou não à sua opinião. 

Na PTE em minha 
modalidade esportiva... 

Não 
acontece 

Quase 
nunca 

acontece 

Acontece 
em parte 

Acontece 
quase 

sempre 

Acontece 
sempre 

Não 
sei 

... os objetivos/metas 
são determinados de 
forma escrita. 

      

... existem 
objetivos/metas 
bastante concretos. 

      

... os objetivos/metas 
são conhecidos por 
todos. 

      

... o maior número de 
talentos possível deve 
ser promovido. 

      

... apenas os melhores 
talentos devem ser 
promovidos. 

      

... os objetivos/metas 
são definidos a longo 
prazo.         
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... o abandono da 
modalidade (drop out) 
pelo atleta deve ser 
evitado. 

      

 

6. Se você pensar nos RECURSOS da promoção de talentos em sua modalidade, como 
você classificaria as afirmações seguintes? Indique para cada afirmação em que medida 
elas correspondem ou não à sua opinião. 

Na PTE em minha modalidade 
esportiva... 

Não 
acontece 

Quase 
nunca 

acontece 

Acontece 
em parte 

Acontece 
quase 

sempre 

Acontece 
sempre 

Não 
sei 

... podemos contar com os 
recursos disponíveis por 
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.      

      

... existe apoio suficiente 
para o esporte de alto 
rendimento na escola. 

      

... os atletas levam muito 
tempo para chegar aos 
locais de treinamento. 

      

... a qualidade dos centros 
de treinamento é boa.       

... a qualidade dos serviços 
de acompanhamento é 
boa. 

      

... existem locais suficientes 
onde os atletas possam 
estudar, morar e treinar. 

      

... existem escolas de 
esporte extracurricular 
suficientes. 

      

... os técnicos são 
suficientemente 
qualificados. 

      

... existe apoio suficiente 
para o talento com relação 
a sua formação 
profissional. 

      

... os recursos disponíveis 
são suficientes.       

... a qualidade dos locais 
abertos de treinamento é 
boa. 

      

... a qualidade dos locais 
fechados de treinamento é 
boa. 

      

... existem serviços de 
acompanhamento 
suficientes no âmbito da 
promoção de talentos (por 
exemplo, 
acompanhamento médico, 
psicológico, ...). 

      

... existem técnicos 
suficientes com dedicação 
integral. 

      

... os técnicos levam muito 
tempo para chegar aos 
locais de treinamento. 

      

... existem técnicos 
suficientes.       
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... existe apoio suficiente 
para atletas no âmbito da 
formação superior. 

      

... existem centros de 
treinamento suficientes 
(ex. Instituto Australiano de 
Esporte). 

      

... a distribuição dos 
recursos financeiros é 
disponibilizada e 
transparente. 

      

... existem locais suficientes 
de treinamento.       

... a promoção de talentos 
já começa na pré-escola.       

 

7. Se você pensar nos PROCEDIMENTOS/NORMAS da promoção de talentos em sua 
modalidade, como você classificaria as afirmações seguintes? Indique para cada 
afirmação em que medida elas correspondem ou não à sua opinião. 

Na PTE em minha modalidade 
esportiva... 

Não 
acontece 

Quase 
nunca 

acontece 

Acontece 
em parte 

Acontece 
quase 

sempre 

Acontece 
sempre 

Não 
sei 

... as leis e determinações 
(por exemplo da 
federação, governo federal 
e confederação) 
desempenham um papel 
importante para a 
promoção de talentos. 

      

... os aspectos éticos 
devem ser observados (por 
exemplo, escolha de testes 
adequados a crianças). 

      

... o governo interfere 
fortemente na promoção 
de talentos. 

      

... as confederações 
impõem disposições 
demais no que diz respeito 
à promoção de talentos. 

      

... somente quem está nas 
equipes esportivas de 
competição é estimulado.         

      

... existem diretrizes gerais 
para a elaboração de 
planos de treinamento. 

      

... existe um sistema de 
competição disponível. 

      

 

8. Se você pensar nas POSSIBILIDADES da promoção de talentos em sua modalidade, 
como você classificaria as afirmações seguintes? Indique se cada um dos fatores 
abaixo, em sua opinião, piorou ou melhorou. 

Na PTE em minha modalidade 
esportiva... 

Piorou 
muito 

Piorou 
Não se 
alterou 

Melhorou 
Melhorou 

muito 
Não 
sei 

... o apoio da mídia.       

... o apoio da população.       

... o apoio das escolas.       

... o apoio dos pais.       

... a cooperação entre 
funcionários da área de 
esportes e da política. 

      

... a quantidade de talentos 
que vêm de outras 
modalidades esportivas. 

      

... o apoio de políticos 
locais. 

      

... o apoio da economia.       

... o apoio da elite política.       

... tem atletas de elite como 
modelo. 

      

... a quantidade de       
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talentos. 

... o apoio da Ciência.       

 

9. Em algumas modalidades esportivas, investe-se muito na melhora da detecção e 
seleção de talentos, mas em outras modalidades, isso não ocorre. Se pensar  
concretamente na promoção de talentos na sua modalidade, como você classificaria as 
afirmações seguintes? Indique para cada afirmação em que medida elas correspondem 
ou não à sua opinião. 

Na PTE em minha modalidade 
esportiva... 

Não 
acontece 

Quase 
nunca 

acontece 

Acontece 
em parte 

Acontece 
quase 

sempre 

Acontece 
sempre 

Não 
sei 

... são empreendidos 
muitos esforços, todos 
incluídos na decisão 
final. 

      

... as dificuldades e 
problemas conseguem 
ser resolvidos 
rapidamente. 

      

... os déficits 
conseguem ser 
facilmente sanados. 

      

... uma alteração do 
sistema pode ser 
facilmente realizada. 

      

... faz-se muito para 
melhorar a 
comunicação entre 
todos os envolvidos. 

      

... a credibilidade tem 
grande valor. 

      

... as medidas de 
qualificação são muito 
valorizadas. 

      

... a cooperação entre 
os envolvidos é 
estimulada. 

      

... trabalha-se 
constantemente para 
melhorar a promoção 
de talentos. 

      

... a confiança é muito 
importante.  

      

... existe grande 
flexibilidade para se 
reagir de forma 
adequada a 
acontecimentos 

      

... para mim os 
processos são bem 
compreensíveis. 
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PARTE D – DADOS PESSOAIS – FUNCIONÁRIOS, TÉCNICOS, ATLETAS 

 

1. Qual o seu ano de nascimento?  

 

Ex. 1978. 

2. Qual o seu sexo? 
 Masculino  Feminino 

3.  Qual a sua nacionalidade 

 
 

 

4. Você é 
 Aluno(a) escolar 
 Estudante universitário(a) 
 Estagiário 
 Está prestando serviço militar 
 Trabalhador 
 Funcionário 
 Funcionário público 
 Desempregado 
 Não atua no mercado de trabalho 

5. Quantos anos de formação (escolar e universitária) você (já) completou? 

 
 

 

6. Quantas pessoas moram em sua residência no total? 

 
Em minha residência moram no total  ___________  pessoas. 

7. Qual o valor de sua renda mensal líquida?  
 
Minha renda mensal líquida é de  __________________  Reais. 

8. Com o que você cobre suas despesas principalmente? (somente atletas) (respostas 
múltiplas são possíveis) 
 Auxílio esportivo  Apoio dos pais 
 Patrocinadores  Outro, a saber: __________________________ 
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ANEXO G – Análise fatorial e consistência interna (MAZZEI; AMARAL, no prelo) 

 

Tabela G1. Análise fatorial correspondente à parte B do questionário (adaptado de MAZZEI; 

AMARAL, no prelo) 

D
im

en
sã

o
 

Descrição de Variável 
Comunalidad

e 

Matriz Fatorial   

Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4 

E
st

ru
tu

ra
 

As crianças devem preencher os requisitos 

corporais característicos da modalidade 
0,677    0,798 

Devem ser aceitos somente os melhores talentos 0,705    0,822 

Qualificação de professores para a DSTE 0,847 0,865    

Distribuição dos meios financeiros 0,627 0,702    

Existência de treinadores suficientes para a 

DSTE 
0,871 0,883    

Qualificação de treinadores para a DSTE 0,872 0,894    

A DSTE é regulada centralmente 0,749  0,802   

As confederações fazem muitos regulamentos 0,851  0,907   

Se o Estado tem um papel forte 0,709  0,778   

Papel das leis e regulamentos 0,857  0,836   

Apoio das Escolas 0,572   0,744  

Apoio de políticos locais 0,806   0,812  

Apoio da elite política 0,756   0,823  

KMO 0,846    

Alpha de Cronbach por fator 0,914 0,891 0,761 0,538 

P
ro

ce
ss

o
 

Se a DSTE ocorre na idade correta 0,818 0,905    

Os atletas das melhores listas são escolhidos 0,799 0,882    

Os atletas são escolhidos pela impressão pessoal 
do treinador 

0,725  0,841   

Os atletas são escolhidos pela constituição física 0,755  0,869   

KMO 0,515    

Alpha de Cronbach por fator 0,753 0,630   

R
es

u
lt

ad
o
s 

Muitos atletas são obtidos através da DSPTE 0,699 0,836    

São obtidos atletas suficientes através da DSPTE 0,621 0,788    

Leva à DSPTE porque existem locais para os 
atletas 

0,507 0,712    

Temos sucesso através da DSPTE 0,797 0,893    

Os objetivos oficiais da DSPTE são alcançados 0,653 0,808    

KMO 0,846    

Alpha de Cronbach por fator 0,865    
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Tabela G2. Análise fatorial correspondente à parte C do questionário (adaptado de MAZZEI; 

AMARAL, no prelo) 

D
im

en
sã

o
 

Descrição de Variável Comunalidade 

Matriz Fatorial 
 

Fator 1 Fator 2 Fator 3 

E
st

ru
tu

ra
 

Podemos contar com os recursos disponíveis a 

longo prazo 
0,569 0,611   

Existem locais suficientes de treinamento que 

podem ser utilizados 
0,712 0,837   

Funcionários são suficientemente qualificados 0,765 0,802   

A qualidade dos centros de treinamento é boa 0,697 0,731   

Treinadores são suficientemente qualificados 0,639 0,713   

Os recursos disponíveis são suficientes 0,645 0,755   

A qualidade das condições de treinamento é boa 0,741 0,813   

A qualidade dos locais de treinamento é boa 0,810 0,859   

Os melhores treinadores estão à disposição em 

número suficiente 
0,607 0,695   

Existem treinadores suficientes à disposição  0,667 0,807   

Existem centros de treinamentos suficientes 0,686 0,795   

Existem condições suficientes de treinamento 0,765 0,868   

Tem apoio da mídia 0,748   0,854 

Tem apoio das escolas 0,712   0,785 

Tem o apoio de políticos locais 0,816  0,865  

Tem apoio da elite política 0,841  0,892  

KMO 0,891   

Alpha de Cronbach por fator 0,945 0,864 0,671 

P
ro

ce
ss

o
 

A experiência pessoal do treinador no 

planejamento do treinamento desempenha um 

grande papel 

0,648 0,805   

O treinamento por si só é ricamente variado 0,610 0,781   

O treinamento infanto-juvenil é fomentado pelo 

sistema competitivo da modalidade 
0,626 0,791   

KMO 0,674   

Alpha de Cronbach por fator 0,694   

R
es

u
lt

ad
o
s 

São obtidos muitos Resultados de sucesso 0,597 0,773   

Um número suficiente de talentos são promovidos 0,600 0,774   

Há êxito no alto nível (a modalidade no geral) 

através da promoção de talentos 
0,698 0,836   

A promoção de talentos proporciona muita 

margem/espaço para os atletas (p.ex. 

possibilidades de crescimento posterior no esporte 

de rendimento) 

0,627 0,792   

Há êxito no esporte alto rendimento (a 

modalidade no geral)  
0,759 0,871   

Os objetivos oficiais da promoção de talentos são 

alcançados 
0,675 0,821   

Na promoção de talentos esportivos o custo e 

resultados tem uma relação adequada 
0,616 0,785   

KMO  0,846   

Alpha de Cronbach por fator 0,865   
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ANEXO H – Carta de solicitação de parecer enviada aos juízes 

 

 
 

São Paulo, 19 de julho de 2013. 

 

 

 

Prezado Professor   

 

 

Na condição de professora orientadora de mestrado na área de Estudos do Esporte do 

estudante Florio Joaquim Silva Filho, venho por meio desta solicitar a sua colaboração para a 

apreciação e o julgamento dos itens do questionário a ser utilizado no projeto de pesquisa de 

mestrado intitulado: “A qualidade dos processos de detecção, seleção, promoção de talentos 

esportivos do judô no Estado de São Paulo”. 

 

Esta pesquisa terá por objetivo analisar a qualidade dos programas de detecção, 

seleção e promoção de talentos esportivos (DSPTE) do judô nos clubes com destaque nesta 

modalidade esportiva no Estado de São Paulo. 

 

Qualidade é definida como a "totalidade de características que uma entidade possui 

em sua capacidade de satisfazer necessidades explícitas ou implícitas" (EN ISO 8402, 1995). 

 

Detecção e seleção de talentos (DSTE) refere-se a todas as medidas que contribuem 

para encontrar/selecionar crianças e jovens que são aptos para uma determinada modalidade 

esportiva. 

 

Promoção de talentos (PTE) refere-se à infraestrutura e aos meios necessários para o 

desenvolvimento dos atletas (treinamento, instalações de treinamento, recursos financeiros, 

apoio escolar). 

 

Na análise da qualidade dos programas de DSPTE são considerados os aspectos 

descritos na figura 1, respectivamente a estrutura, o processo e o resultado de programas de 

DSTE (parte B do questionário) e de PTE (parte C do questionário), conforme proposto por 

RÜTTEN, ZIEMAINZ e RÖGER (2005). 

 

O projeto de pesquisa foi aprovado no Exame de Qualificação de mestrado do curso de 

pós-graduação em Educação Física e pelo Comitê de Ética da EEFEUSP sob o número 

(2010/12).  
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Será utilizado como instrumento da pesquisa o questionário elaborado por 

pesquisadores alemães (RÜTTEN et al., 2005; RÖGER et al., 2010), que tem por objetivo 

avaliar a qualidade de programas de DSPTE, com relação aos aspectos estrutura, processo e 

resultado. Originalmente, o questionário foi utilizado em uma pesquisa comparativa realizada 

com quatro países (Estados Unidos da América, China, Austrália e Alemanha) e quatro 

modalidades esportivas (ginástica artística, atletismo, natação e voleibol). Participaram da 

amostra desta pesquisa funcionários e administradores esportivos, atletas e técnicos de nível 

nacional, estadual e municipal. 

 

 
FIGURA 1. Modelo teórico do projeto de pesquisa (adaptado de RÜTTEN, ZIEMAINZ e 

RÖGER, 2005). 

 

Para a utilização do questionário na realidade brasileira: 

1. Foi solicitada a autorização dos seus autores, a qual foi obtida através de e-mail e 

correio; 

2. Foram realizadas duas traduções, uma livre e uma juramentada, as quais foram 

comparadas, não tendo sido verificadas diferenças significantes entre as mesmas; 

3. Foi realizado um projeto piloto junto a atletas e técnicos de remo. 

 

O questionário é dividido em quatro partes: a primeira (A) e a quarta (D) são 

referentes à identificação e caracterização dos participantes; a segunda (B) é relativa aos 

aspectos sobre Detecção e Seleção de Talentos Esportivos (DSTE), e a terceira (C), aos 

aspectos relativos à Promoção de Talentos Esportivos (PTE). 

 

Em anexo enviamos o questionário na íntegra, o qual é composto por:  

Melhoria da qualidade Controle da qualidade Alcance da qualidade 

Gestão da qualidade 

Planejamento da qualidade 

Estrutura Processo Resultados 

Objetivos/Metas 
Planejamento 

 
 
 

Organização 
 
 
 

Controle/ 
Avaliação  

SAÍDA 
 

Nº de atletas 
selecionados 
corretamente 

 
Nº de atletas 
promovidos/ 

desenvolvidos 
 

Alcance dos 
objetivos/metas 

Recursos 

Possibilidades 

Normas 

   

IMPACTO 
 
 
 

SUCESSO 
INTER-

NACIONAL 
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1. Questões gerais – questões 1 e 2 

2. Resultados – questão 3 

3. Processo – questão 4 

4. Estrutura – Objetivos/Metas (questão 5), Recursos (questão 6), 

Procedimentos/Normas (questão 7) e Possibilidades (questão 8) 

5. Outros aspectos (questão 9) 

 

Contamos com a sua colaboração como pesquisador das Ciências do Esporte, no 

sentido de analisar as partes B e C do questionário traduzido para o português. 

 

Para isso solicitamos: 

A) Sua avaliação de cada item das questões 3 a 9 das partes B e C do questionário 

(no arquivo anexo), na última coluna “PARECER”, de acordo com a escala Likert 

de 1 a 5: 

1. Extremamente irrelevante 

2. Irrelevante 

3. Neutro 

4. Relevante 

5. Extremamente relevante 

B) Elaboração de um parecer final a respeito do instrumento traduzido para ser 

utilizado na realidade brasileira. 

 

Caso concorde em emitir o seu parecer, solicitamos que responda afirmativamente a 

esta correspondência até o dia 05 de agosto de 2013 com o seu endereço, para encaminharmos 

por correio o material impresso e o envelope selado para que possa enviar o seu parecer 

impresso assinado. 

 

Agradecemos antecipadamente a sua colaboração com a certeza de que os 

conhecimentos resultantes desta pesquisa poderão contribuir para o desenvolvimento 

científico do Esporte e da Educação Física na realidade brasileira. Qualquer dúvida, por favor, 

entrar em contato com o estudante através do e-mail: lateca@usp.br. 

 

Atenciosamente, 

 
Professora Doutora Maria Tereza Silveira Böhme 

 

 

 

mailto:lateca@usp.br
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ANEXO I – Pareceres enviados pelos juízes 
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ANEXO I – Pareceres enviados pelos juízes (continuação) 
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ANEXO I – Pareceres enviados pelos juízes (continuação) 
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ANEXO J – Análise descritiva dos pareceres enviados pelos juízes 

 

 

Gráfico J1: Frequência absoluta das dimensões da parte B do questionário 

 

 

 

Gráfico J2: Frequência absoluta das dimensões da parte C do questionário 
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ANEXO K – Quadros (de 1 até 10) do Instrumento de Análise do Discurso (IAD) de 

Funcionários/Técnicos 

 

Quadro K1: IAD – Instrumento de Análise de Discurso, referente ao conteúdo de todas as respostas da pergunta 

– “Qual é o papel dessa entidade no processo de desenvolvimento do esporte de alto rendimento?” 

 EXPRESSÕES-CHAVE – FUNCIONÁRIOS/TÉCNICOS IDEIAS CENTRAIS 

S1 O atleta precisa de competições internacionais e competições internacionais 

quem banca isso é a própria Confederação (A). A preparação é feita no 

clube, mas ele depende de apoios, dos stakeholders que ficam em volta, que 

é fisiologista, acompanhamento psicológico, com exceção de um ou outro 

clube que tem essa infraestrutura, a grande maioria não tem, então isso 

depende da Confederação (A) uma equipe pode até participar de algum 

torneio internacional, mas numa competição de altíssimo nível só pode 

participar quem é da Confederação, então quem banca as viagens, a 

infraestrutura pra competição e tudo mais é uma Confederação (A).  

 

 

 

 

- infraestrutura A 

 

 

S2 Nosso potencial é inserir o esporte de alto rendimento (B) principalmente 

nos alunos desde o ensino fundamental, ensino médio até a faculdade. 

- esporte de alto 

rendimento B 

S3 A instituição faz um desenvolvimento do esporte de alto rendimento (B). 

Acho que ela tem um papel muito importante tanto pra sociedade, cidade, 

como no Estado e no Brasil, porque é uma Instituição de Ensino que 

desenvolve um esporte de alto rendimento dentro das suas dependências (B). 

 

 

- esporte de alto 

rendimento B 

S4 A entidade que nos apoiou, nos está dando toda estrutura que a gente 

precisa, (A) inclusive de treinamento. 

- infraestrutura A 

 

 

 

Quadro K2: IAD – Instrumento de Análise de Discurso, referente ao conteúdo de todas as respostas da pergunta 

– “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?”  

 EXPRESSÕES-CHAVE – FUNCIONÁRIOS/TÉCNICOS IDEIAS CENTRAIS 

S1 Hoje a Confederação trabalha muito mais com os clubes (A) do que com as 

Federações (B) porque o esporte está concentrado no Sul Sudeste por causa 

da infraestrutura, então a Confederação acaba se interagindo com os clubes 

(A) pra se criar um cronograma nisso. Tem um pouco da participação da 

Federação (B), mas a Federação é só um coadjuvante. Hoje a conversa é 

muito mais direta entre Confederação e clubes (A). 

- comunicação direta com 

entidades no nível 

nacional A 

 

- pouca participação da 

Federação B 

S2 Não tem como participar de campeonatos se você não estiver registrada nas 

Federações superiores e na Confederação (C). Por termos atletas que já 

alcançaram índices pra competições internacionais, temos uma interação 

muito grande com o COB (A). E também com outros clubes a partir do 

momento que fazemos treinamentos, competições amistosas (D). 

- filiação para 

competições C 

- comunicação direta com 

entidades no nível 

nacional A 

- informal com clubes D 
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S3 A nossa entidade, é filiada a Federação e à Confederação (C) e também 

desenvolve um papel de amizade, uma troca de gentilezas com clubes (D), 

para treinamentos, competição amistosas e outras competições que são 

trazidos para a nossa piscina aqui. 

- filiação para 

competições C 

 

- informal com clubes D 

S4 A gente tem principalmente do COB, que é responsável por toda a 

programação do atleta, então a gente tá totalmente ligado a eles (A). 

- comunicação direta com 

entidades no nível 

nacional A 

 

 
Quadro K3: IAD – Instrumento de Análise de Discurso, referente ao conteúdo de todas as respostas da pergunta 

– “Como são definidas as diretrizes e ações para o desenvolvimento do esporte de rendimento no país?”  

 EXPRESSÕES-CHAVE – FUNCIONÁRIOS/TÉCNICOS IDEIAS CENTRAIS 

S1 É feito um Conselho Técnico com os técnicos dos principais atletas do país 

onde você tem a Confederação, Comitê Olímpico e os técnicos que vem de 

outros clubes para conversas sobre as diretrizes, programações (A).  

- Conselho Técnico 

Nacional A 

S2 A maratona está surgindo praticamente agora. O Brasil tá enxergando agora 

a importância dela, por isso as diretrizes ainda estão muito confusas (B). 

- indefinida B 

S3 Eu participo de uma comissão permanente na Confederação Brasileira (A). 

Essas diretrizes são definidas no começo do ano determinando as 

competições, o calendário pra essas competições, tanto na Federação como 

na Confederação, qual a competição mais importante, o que será feito pra 

essa competição importante, o que será trabalhado durante os meses que 

faltam pra essa competição importante, onde serão os treinamentos, se vai 

ter treinamento em altitude. 

- Conselho Técnico 

Nacional A 

S4 É esporádico. Algum projeto, alguma coisa especificamente para a maratona 

aquática, nada. Não tem nada (C).  

- indefinida B 

 

 

Quadro K4: IAD – Instrumento de Análise de Discurso, referente ao conteúdo de todas as respostas da pergunta 

– “Para qual(is) órgão(ãos) esta instituição deve prestar contas?”  

 EXPRESSÕES-CHAVE – FUNCIONÁRIOS/TÉCNICOS IDEIAS CENTRAIS 

S1 Ministério dos Esportes, Lei de Incentivo e Patrocinadores. Hoje a 

Confederação ela tem: Lei Piva, Siconv, Lei de Incentivo ao Esporte e 

patrocinador direto. Você tem que prestar contas para os quatro, sem contar 

que você tem prestar, em que fazer uma prestação de contas no final do ano 

para as Federações que são filiadas a Confederação 

- Governo Federal, 

Patrocinador e Federação 

A 

 

S2 Nesse momento a gente não tem que prestar conta pra ninguém (D) porque o 

atleta que nada por nós, todas as viagens, tudo que ele fez até hoje foi tudo 

patrocinado pelo COB e é tudo feito direto por eles, nada passa por nossa 

mão, tudo promovido por eles, então praticamente a gente não tem nada que 

prestar contas. Ele treina aqui nas nossas dependências, tem todo um 

aparato, vem a psicóloga aqui, vem a nutricionista, vem uma série de 

- não presta contas a 

ninguém B 
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profissionais, mas a gente não tem que prestar conta. A gente confia no 

trabalho. O trabalho tá rendendo frutos, mas ainda não chegou esse 

momento de nós termos que prestar contas porque eles não se dirigem a nós. 

S3 Eu acho que, de repente, em prestar contas eu não tenho muita ideia do que, 

mas eu acho que a Federação e a Confederação, que é a que comanda o 

esporte que tem dentro da nossa entidade, que de repente presta contas. 

- não sabe D 

S4 Pro COB - COB C 

 

 

Quadro K5: IAD – Instrumento de Análise de Discurso, referente ao conteúdo de todas as respostas da pergunta 
– “Existe um sistema de desenvolvimento do talento esportivo no país da iniciação até o alto rendimento? Em 

caso positivo, como ocorre?”  

 EXPRESSÕES-CHAVE – FUNCIONÁRIOS/TÉCNICOS IDEIAS CENTRAIS 

S1 Na verdade a maratona ela é uma irmã da natação, Todo mundo sai da 

natação e mesmo porque em maratonas antes, dos 14 anos você, não pode 

nadar. Então existe uma programação nos principais clubes (A) do 

desenvolvimento do atleta como nadador na natação que acaba vindo pra 

maratonas também (B). 

- nos clubes A 

 

- atletas oriundos da 

natação B 

S2 Não, não existe (C). Esses novos talentos estão aí por força das suas 

habilidades, pelo próprio nome, por seus talentos, mas infelizmente não tem 

não, mas tem muitos nadadores que tão migrando da piscina pro mar (B). 

- não existe C 

 

- atletas oriundos da 

natação B 

S3 Existe e ele ocorre dentro dos clubes (A). Quem desenvolve o talento são os 

clubes. A Confederação, Federação eles comandam os clubes e ao mesmo 

tempo eles também aproveitam esse talento em seleções, em eventos 

internacionais. 

- nos clubes A 

 

S4 Não, não tem (C). Nada. - não existe C 

 

 

Quadro K6: IAD – Instrumento de Análise de Discurso, referente ao conteúdo de todas as respostas da pergunta 
– “Como é organizado o calendário competitivo nacional para o esporte de alto rendimento?”  

 EXPRESSÕES-CHAVE – FUNCIONÁRIOS/TÉCNICOS IDEIAS CENTRAIS 

S1 Primeiro você tem que se preocupar com eventos internacionais. Nós 

dependemos da FINA que fecha o calendário deles com as etapas de Copa 

do Mundo, Mundial; a CONSANAT fecha o Campeonato Sul-americano; o 

Comitê Olímpico para Jogos Sul-americanos, Jogos Pan-americano. E 

baseado no calendário internacional que eu crio o nacional (A) onde vão ter 

algumas etapas seletivas pra essas competições internacionais. Você 

depende de eventos mundiais, eventos continentais, eventos nacionais e 

eventos estaduais (A) e só depois que se faz o calendário nacional, por 

exemplo, uma federação vai fazer o seu campeonato estadual. Um depende 

- pelo calendário 

internacional A 
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do outro e não pode bater. 

S2 Eles reúnem uma comissão técnica de treinadores na Confederação, cada um 

leva do seu estado, da sua Federação as propostas e lá eles discutem, 

montam (B). No caso da maratona são poucos. Se não me engano são quatro 

mais a diretora técnica, mais o diretor e mais nada e é assim que se forma. 

- comissão técnica B 

S3 No caso da Federação é feito uma comissão técnica, que a cada seis meses 

se reúne, se não me engano são quatro técnicos e, eles definem como que é 

feito o calendário  e que data vão ser as competições (B) Isso daí sempre é 

feito após eles saberem quais são as datas dos campeonatos mais 

importantes internacionais (A), tem uma comissão na Confederação e essa 

reunião é feita em janeiro na Federação é feita em fevereiro. 

- comissão técnica B 

 

- pelo calendário 

internacional A 

S4 Depende muito da parte política, das cidades que querem investir na 

organização. A gente fica na dependência das cidades que querem investir e 

ter uma prova. Por exemplo, em Portugal eles gastaram 300 mil euros pra 

fazer a seletiva olímpica. Então a gente depende da parte política também 

pra fazer o calendário.  

- política C 

 

 

Quadro K7: IAD – Instrumento de Análise de Discurso, referente ao conteúdo de todas as respostas da pergunta 

– “Como ocorre o intercâmbio internacional de atletas e técnicos para o esporte de alto rendimento?”  

 EXPRESSÕES-CHAVE – FUNCIONÁRIOS/TÉCNICOS IDEIAS CENTRAIS 

S1 Existe um evento que ocorre anualmente que chama ASCA (American 

Swimming Coach Association) onde você encontra os técnicos do mundo 

inteiro, eles convidam técnicos do mundo inteiro pra dar palestra. Essa é 

uma ideia. Mas eu acho que o melhor intercâmbio que nós temos é quando 

você tem um evento (A). É nessa oportunidade que os técnicos trocam 

informações.  É o melhor intercâmbio que existe. Mas não existe nada 

formal (B) 

- eventos competitivos A 

 

- informal B 

S2 Tanto a Confederação quanto o COB não tem medido esforços pra mandar 

essa pequena elite, que são poucos nadadores, pra fazer treinamentos em 

altitude (C), competições do circuito da FINA (A), mas ainda são poucos os 

nadadores que tem esse acesso. Se outros nadadores que estão subindo agora 

pudessem ter essa garanto que estavam num nível melhor do que estão. 

- eventos competitivos A 

 

- treinamentos em 

altitude C 

S3 A Confederação propicia ao técnico e ao nadador, ir a eventos cada vez 

maiores, etapas e mais etapas de Copa do Mundo, Campeonato Mundial (A) 

treinamentos em altitude (B), fazendo com que o técnico e o nadador evolua 

vendo novas escolas de trabalho. 

- eventos competitivos A 

 

- treinamentos em 

altitude C 

S4 É só em competições. A gente não tem nada estimulando esse intercâmbio, 

palestras. É só o encontro dos técnicos e o convívio nas competições 

internacionais. 

- eventos competitivos A 

 

 



121 

 

 

Quadro K8: IAD – Instrumento de Análise de Discurso, referente ao conteúdo de todas as respostas da pergunta 

– “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 a 

atletas, incentivo a técnicos)?”  

 EXPRESSÕES-CHAVE – FUNCIONÁRIOS/TÉCNICOS IDEIAS CENTRAIS 

S1 São projetos. Eu estive, até semana passada, na CBDA, fazendo os projetos 

de 2013 a 2016. Então você tem uma ideia do calendário das competições 

principais, das necessidades, muitas vezes você não especifica por nome, no 

caso de maratonas aquáticas, o nome do atleta (A). Então nós vamos fazer 

uma programação com os nossos top 4 (dois homens e duas mulheres), que 

vão receber “X” de apoio financeiro, vão participar de tais competições. Isso 

já está definido. Eles vão participar como treinamento, vão pra uma altitude. 

A gente fez esse planejamento com o Conselho Técnico que são os técnicos 

desse conselho, para que possa ter alguma adequação e aí fechamos a 

programação (B). Então sai de nós com o apoio dos técnicos pra depois ir 

depois pros nadadores. 

- projetos A 

 

 

 

 

- planejamento com 

Conselho Técnico B 

S2 Na maratona aquática nós temos um nadador só. Os outros, a gente se refere 

praticamente à piscina, à natação. Então quanto à maratona, não temos. 

Apenas o COB tem o intuito de abraçar esses atletas e dar todo o suporte 

(C). 

- Apoio do COB C 

S3 Na nossa entidade a gente tem uma instalação esportiva muito boa e isso 

vem com recurso próprio. O técnico é assalariado, trabalha em CLT, o 

nadador recebe uma ajuda de custo que, ao meu ver, é uma “ajuda de custo” 

boa, recebe a moradia pra quem é de fora, bolsa de estudo, plano de saúde 

(D) e o incentivo técnico eu acho que é dá uma estrutura compatível pra o 

que a entidade espera do rendimento da equipe. 

- recursos próprios do 

clube D 

S4 Do COB a gente tem todo o apoio. Antigamente ele só repassava verba para 

as Confederações, mas hoje em dia ele percebeu que isso era pouco. Além 

de estar dando esse suporte financeiro para as Confederações ele está 

abraçando mesmo e dando suporte para os atletas (C).  

- apoio do COB C 

 

 

Quadro K9: IAD – Instrumento de Análise de Discurso, referente ao conteúdo de todas as respostas da pergunta 

– “Qual é a política da entidade para a capacitação de recursos humanos para o esporte de alto rendimento?”  

 EXPRESSÕES-CHAVE – FUNCIONÁRIOS/TÉCNICOS IDEIAS CENTRAIS 

S1 Não existe uma política (A). Eu fui convidado pelo Presidente por ter sido 

atleta de alto nível em maratonas aquáticas. O que tem é: uma vez você 

estando lá você pode melhorar, pode fazer uma reciclagem, algum curso de 

especialização. Eu fiz o curso do Comitê Olímpico Brasileiro de Gestão de 

Esportes, algumas experiências fora (B) Nas maratonas aquáticas não tem 

algo muito específico porque é novo, então não tem muitas especializações. 

Está muito cru ainda.  Está se iniciando. O que tem são pessoas, 

- não existe uma política 

A 

 

- reciclagem e cursos B 
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profissionais ou ex-atletas (A). 

S2 De maratona, por enquanto, não (A). Temos um programa, um projeto, esse 

projeto já está todo no papel, está em fase de captação e quando ele for 

captado, aí nós vamos poder abrir o leque e quem sabe ter outros atletas do 

nível. Inicialmente é difícil, mas se chegar perto do atual atleta nós vamos 

ficar bem contente. 

- não existe uma política 

A 

 

S3 A entidade tem uma política, assim, o mínimo possível. A gente tinha mais 

gente trabalhando em 2011 com a gente e agora tem o menor número 

trabalhando em 2012. É uma contenção de despesa, porque a gente não tem 

a Lei de Incentivo ainda aqui. Normalmente a gente trás na época de estágio 

(C) e quando ele acaba o estágio, tá bem formado, é a hora de investir nele e 

a gente sente essa dificuldade. 

- estágio C 

S4 Não sei. Pra te ser sincero eu não sei qual a política da entidade eu não sei te 

falar (A). 

- não sabe  

 

 

 

Quadro K10: IAD – Instrumento de Análise de Discurso, referente ao conteúdo de todas as respostas da pergunta 

– “Existe política da entidade voltada ao atleta de alto rendimento ao final da carreira esportiva? Qual?”  

 EXPRESSÕES-CHAVE – FUNCIONÁRIOS/TÉCNICOS IDEIAS CENTRAIS 

S1 Não, não, infelizmente não (A). - não existe A 

S2 A gente não pensou nisso, mas tem acontecido de atletas nossos que se 

formaram aqui e acabaram que estão trabalhando com a gente. A gente não 

pensou, mas acabou acontecendo (B). 

 

- acontece/ 

continua na área B 

S3 Posso dizer que existe, mas existe bem pouco. Às vezes o atleta acaba de 

treinar, encerra sua carreira, a gente acaba vendo que tem uma condição boa, 

fez uma faculdade de educação física mais puxada pra esse lado, ou mesmo 

fisioterapia, a gente costuma trazer pro nosso lado e acaba vingando um ou 

outro. É uma política assim a vistas grossas, porque, se de repente, você 

começa a trabalhar como estagiário, ai você acaba virando um profissional, 

mas não é uma coisa muito bem pensada, delineada (B). É mais na sorte. 

 

- acontece/ 

continua na área B 

S4 Tem, o COB tem. Do clube não tem nada e eu não vejo clube tendo essa 

preocupação com o atleta não. A Confederação também nenhum, mas o 

COB tem. O COB tem cursos pro atleta dar prosseguimento à carreira. Por 

exemplo, uma ex-nadadora olímpica está trabalhando no COB (C). 

- tem somente no COB B 
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ANEXO L – Relatório de consulta do instituto de Matemática e Estatística da 

Universidade de São Paulo 
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ANEXO K – Relatório de consulta do instituto de Matemática e Estatística da 

Universidade de São Paulo (continuação) 
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ANEXO K – Relatório de consulta do instituto de Matemática e Estatística da 

Universidade de São Paulo (continuação) 
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ANEXO K – Relatório de consulta do instituto de Matemática e Estatística da 

Universidade de São Paulo (continuação) 
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ANEXO K – Relatório de consulta do instituto de Matemática e Estatística da 

Universidade de São Paulo (continuação) 
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ANEXO K – Relatório de consulta do instituto de Matemática e Estatística da 

Universidade de São Paulo (continuação) 
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ANEXO K – Relatório de consulta do instituto de Matemática e Estatística da 

Universidade de São Paulo (continuação) 
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ANEXO K – Relatório de consulta do instituto de Matemática e Estatística da 

Universidade de São Paulo (continuação) 

 


