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MENSAGEM DO
PRESIDENTE
O Comitê Olímpico do Brasil (COB) tem a sociedade esportiva e acadêmica como grande aliada em prol
do desenvolvimento do esporte no país. Ao longo dos anos, iniciativas lideradas pelo Instituto Olímpico
Brasileiro (IOB) tornaram essa parceria cada vez mais forte. A 1ª edição do Congresso Olímpico Brasileiro
é mais um passo nessa direção.
O que o COB propõe neste congresso é uma troca de conhecimento, de ideias, de informações. O esporte
de alto rendimento, hoje, exige um aperfeiçoamento constante, em todas as áreas da ciência do esporte.
Um milésimo de segundo e um pequeno movimento fazem uma enorme diferença e são determinantes para
a vitória de um atleta. Por isso, não só queremos compartilhar conhecimentos, mas também aprender com
todos que possam contribuir com o esporte brasileiro.
O Congresso Olímpico Brasileiro marca a comemoração dos 10 anos do IOB, parte fundamental de nossa
instituição. O fato de 79% das medalhas conquistadas pelo Time Brasil nos Jogos Olímpicos Rio 2016 virem
justamente de modalidades que receberam grande investimento em capacitação e treinamento do IOB
nos deixa muito orgulhosos. Estamos cientes de que este é o caminho certo para o desenvolvimento do
esporte olímpico no país.
Esperamos que esta edição do Congresso Olímpico Brasileiro seja a primeira de muitas. Troquem ideias,
participem, interajam. O COB agradece a presença de todos e torce para que vocês aproveitem ao máximo
o nosso evento.
Saudações Olímpicas,
Paulo Wanderley
Presidente do Comitê Olímpico do Brasil
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CARTA DE
BOAS-VINDAS
O Comitê Olímpico do Brasil dá as boas-vindas a
todos os participantes da 1ª edição do Congresso
Olímpico Brasileiro, que tem como tema a Gestão
Esportiva de Alto Impacto. Nossa intenção é estreitar
cada vez mais os laços com todos que trabalham e
amam o esporte olímpico. Vocês são os legítimos
representantes da comunidade esportiva.
A programação do Congresso Olímpico inclui
palestras, mesas-redondas, vivências e exposições
dos mais variados temas acerca do alto rendimento,
com nomes nacionais e internacionais de referência.
Temos o intuito de promover um pensamento
conjunto sobre como enfrentar os desafios do
esporte olímpico no Brasil. Sistema Organizacional do
Esporte, Inteligência Competitiva, Gestão de Equipe
Multidisciplinar, Identificação e Desenvolvimento de
Talentos, Saúde no esporte de alto rendimento, Ética,
Governança e Compliance, esses são alguns dos
assuntos que serão abordados no evento.
O êxito de nosso congresso está diretamente ligado
à participação coletiva, com perguntas, sugestões
e ideias. É muito importante que vocês interajam
entre si e também com os palestrantes, e demais
integrantes do evento. A troca de experiências é a
base do I Congresso Olímpico Brasileiro. Aproveitem
ao máximo e saiam desse encontro enriquecidos
de conhecimento.
Um abraço,
Rogério Sampaio
Diretor-geral do Comitê Olímpico do Brasil
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10 ANOS

O Comitê Olímpico do Brasil tem como objetivo apoiar o atleta brasileiro de alto rendimento na busca pela
excelência competitiva em todas as modalidades olímpicas. O COB contribui ainda no desenvolvimento de
novos atletas e na qualificação de profissionais do esporte. Somado a isso, tem como missão a promoção dos

Rafael Bello / COB

valores e conceitos, difundidos pelo Movimento Olímpico, em toda nossa sociedade.
O Instituto Olímpico Brasileiro (IOB) é o Departamento de Educação do COB e, em 2019, está completando dez
anos de existência. O IOB foi lançado com o objetivo de gerar e difundir conhecimento para a formação

79% DAS MEDALHAS CONQUISTADAS
PELO TIME BRASIL NOS JOGOS
OLÍMPICOS RIO 2016 ESTÃO ENTRE
AS DEZ CONFEDERAÇÕES QUE MAIS
RECEBERAM INVESTIMENTOS EM
CAPACITAÇÃO DO IOB.

de profissionais de alta qualidade, para que esses possam contribuir para o crescimento e a solidificação do
esporte olímpico nacional.
Foram mais de 3.5 mil profissionais capacitados, numa carga total superior a 10 mil horas-aula, distribuídas
por cursos e programas inseridos nos quatro pilares que norteiam o IOB: Programa de Gestores, Academia
Brasileira de Treinadores (ABT), Programa de Carreira do Atleta (PCA) e Projetos Especiais. O investimento
na capacitação desses profissionais já rendeu bons frutos para o esporte brasileiro.

PROFISSIONAIS CAPACITADOS

Heitor Vilela / COB
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O público atendido pelo Instituto Olímpico Brasileiro é bem diversificado: atletas, ex-atletas e profissionais
egressos de organizações esportivas, como Confederações, clubes, academias e associações, do próprio COB
ou do Comitê Paralímpico Brasileiro, ou do Conselho Federal de Educação Física. E, com o intuito de ampliar
o conhecimento sobre o Movimento Olímpico, jornalistas, funcionários das três esferas do Governo, de
empresas patrocinadoras, membros das Forças Armadas, entre outros profissionais, já passaram pelos cursos
ministrados pelo IOB, presenciais ou a distância.
No Programa de Gestores, o foco é proporcionar os conhecimentos necessários para o gerenciamento mais
eficiente de organizações esportivas no Brasil.
Já o Programa de Carreira do Atleta (PCA), são oferecidas ferramentas para o planejamento e a preparação,
desde a iniciação da carreira esportiva de alto rendimento até a fase de transição para o mercado de trabalho.
Na Academia Brasileira de Treinadores (ABT), o investimento é na formação de profissionais para que atuem
Rafael Bello / COB

como treinadores de alto rendimento, enquanto os Projetos Especiais desenvolvem produtos personalizados –
de acordo com as necessidades, como metodologias, ferramentas, cursos ou publicações técnicas – voltados
para áreas internas do COB, às Confederações ou veículos de comunicação.

PÚBLICOS ATENDIDOS PELO IOB

9%

32%

5%

Heitor Vilela / COB

6%
7%

CONFEDERAÇÕES
CLUBES, ACADEMIAS, ASSOCIAÇÕES, ONGS
GOVERNOS, SECRETARIAS, PREFEITURAS,
SISTEMA S, CONFEF
CENTROS EDUCACIONAIS
FORÇAS ARMADAS

13%

COB
OUTROS - Veículos de Comunicação,
Rio 2016, CPB, Patrocinadores, Autônomos

28%
Para saber um pouco mais sobre o Instituto Olímpico Brasileiro acesse:
https://www.cob.org.br/pt/cob/comite-olimpico-do-brasil/instituto-olimpico-brasileiro.
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PALESTRA 2

AGENDA
HORÁRIO

PÚBLICO

ATIVIDADE

07:00 > 08:00

TODOS

Credenciamento

08:00 > 08:55

TODOS

Atividades de Vivências
e Exposições

09:00 > 10:00

TODOS

Abertura

GESTOR

Inteligência Competitiva

11:45 > 12:45

TREINADOR

Inovação, Monitoramento e
Controle da Carga de Treino
em Atletas Olímpicos
AARON COUTTS
Palestra oferecida pela
Ajinomoto do Brasil

11:45 > 12:45

CIÊNCIA
DO ESPORTE

Saúde no esporte de alto
rendimento: do problema
à solução

12:45 > 14:45

TODOS

Atividades de Vivências
e Exposições e Almoço

GESTOR

Ética, Governança e
Compliance no Esporte

ANTONIO CARLOS GOMES

TREINADOR

Mesa-redonda: Sistema
de Identificação e
Desenvolvimento de
Talentos
Informação e ruído: como
transformar dados em
informação estratégica

CARLOS ALBERTO CAVALHEIRO

11:45 > 12:45

PALESTRANTE

MAURITS HENDRIKS

ROBERTO NAHON

PAULO WANDERLEY

PALESTRA 3
PALESTRA 1
15:00 > 16:00
10:00 > 11:30

10:00 > 11:30

GESTOR

TREINADOR

Mesa-redonda:
Sistema Organizacional
do Esporte
Visão Estratégica
para o Aumento da
Competitividade Esportiva

CHELSEA WARR
JORGE BICHARA
MAURITS HENDRIKS

15:00 > 16:00

10:00 > 11:30

Gestão de Equipe
Multidisciplinar

CHELSEA WARR
MAURITS HENDRIKS

CHRISTOPHER O´BRIEN
15:00 > 16:00

CIÊNCIA
DO ESPORTE

MICHAEL VESPER

CIÊNCIA
DO ESPORTE

BERNARDO REZENDE (BERNARDINHO)

RENATO ROCHA

PALESTRA 4
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16:15 > 17:45

TODOS

Regras de ouro. Dez
segredos para se tornar
um campeão na vida e
nos negócios

17:45 > 19:00

TODOS

Atividades de Vivências
e Exposições

18:30 > 19:00

TODOS

Encerramento

ROBERT BOWMAN
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PALESTRANTES
AARON COUTTS
Professor Ilustre de Esportes e Ciência do Exercício na Universidade de Tecnologia de Sydney (UTS)

Professor de Ciências do Esporte e do Exercício, Aaron leciona nas áreas de Fisiologia do Exercício Aplicada, Prescrição
de Exercícios, Design de Pesquisa e Estatística. Sua pesquisa está focada em desenvolver métodos baseados em
evidências para melhorar o desempenho e a saúde dos atletas. O acadêmico também é consultor em ciências
esportivas para vários clubes de futebol profissional de alto nível e organizações esportivas. Diretor de Exercício
e Ciência do Esporte da Austrália (ESSA) e membro do Conselho Consultivo do Nike Sport Research Laboratory,
Aaron publicou mais de 150 artigos científicos e foi palestrante convidado em diversas conferências sobre ciência
do esporte. Ele é editor associado do International Journal of Sports Physiology and Performance, membro do
conselho editorial do Journal of Science and Medicine in Sport e cientista esportivo credenciado com a ESSA.

CARLOS ALBERTO CAVALHEIRO
Coordenador Técnico-científico no Laboratório Olímpico, Responsável pela Área
de Análise de Desempenho e Atletismo no Comitê Olímpico do Brasil (COB)
Mestre em Educação Física na área de Biomecânica com especialização em Atletismo e graduação em Economia,
Administração e Pedagogia. Atualmente é doutorando em Fisiologia na França. Treinador Chefe em Atletismo
pela IAAF nível V pela Universidade de Loughborough, na Inglaterra, Cavalheiro participou como treinador de
velocidade, fundo e maratona em sete Jogos Olímpicos. Como treinador, obteve duas medalhas olímpicas com
Robson Caetano. E mais dois recordes mundiais: 300 m em recinto fechado com Robson Caetano e em maratona
com Ronaldo da Costa. Somou também 17 medalhas em Campeonatos Mundiais ao longo de 40 anos como
treinador e manager de seleções de diversos países como Qatar, Equador, Uruguai e na seleção das Américas.

CHELSEA WARR
Diretora de Performance da Agência de Esportes do Reino Unido (UK Sport)

ANTONIO CARLOS GOMES
Consultor Pedagógico da Academia Brasileira de Treinadores do IOB/COB.

Doutor em Ciências do Treinamento Desportivo da Rússia pela Universidade Nacional de Cultura Física,
Esporte e Turismo, Gomes também é autor de centenas de livros e artigos científicos na área de Ciências
do Esporte. Ministrou mais de 1.200 palestras e cursos no Brasil e no exterior. É docente em diversos cursos
de pós-graduação em Esporte de Alto Rendimento. Atualmente é presidente da Sociedade Brasileira de
Treinadores do Esporte e Consultor Pedagógico do Instituto Olímpico Brasileiro.

BERNARDO REZENDE “BERNARDINHO”

Chelsea chegou à UK Sport em 2005 e liderou a transformação da abordagem do sistema de Alto Rendimento
da Grã-Bretanha para identificação e desenvolvimento de talentos. Isso levou à descoberta de medalhistas
olímpicos, como Helen Glover (remadora bicampeã olímpica) e Lizzy Yarnold (esquiadora bicampeã olímpica).
Foi promovida a Vice-diretora de Performance em 2013 e, em seguida, Diretora de Performance em outubro
de 2016, conduzindo a Grã-Bretanha ao sucesso histórico no Rio 2016, em que se tornaram o primeiro país a
melhorar os resultados esportivos após sediar uma edição dos Jogos Olímpicos.

CHRISTOPHER O´BRIEN
Vice-diretor de Performance do Instituto Australiano de Esportes (AIS)

Treinador de Alto Rendimento - Sete Medalhas Olímpicas

Sucesso dentro e fora das quadras, Bernardinho é considerado um dos maiores campeões da história do
voleibol, com mais de trinta títulos em mais de 20 anos de carreira como treinador das seleções brasileiras
feminina e masculina. Enquanto atleta, entre 1979 e 1986, defendeu diversos clubes do Rio de Janeiro e a
Seleção Brasileira, na qual integrou a histórica Geração de Prata, que conquistou a primeira medalha olímpica
da modalidade, em Los Angeles 1984. Em 1994, foi convidado para comandar o vôlei feminino. A partir de
2001, iniciou a mais vitoriosa era do voleibol brasileiro. À frente da Seleção Brasileira masculina, Bernardinho
enfileirou pódios e elevou a modalidade a outro patamar. Entre as maiores conquistas estão dois ouros
(Atenas 2004 e Rio 2016) e duas pratas (Pequim 2008 e Londres 2012) em Jogos Olímpicos, além de três títulos
mundiais (2002, 2006 e 2010), oito Ligas Mundiais e duas Copas do Mundo.
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Treinador olímpico de remo mais bem-sucedido da Austrália, Christopher O´Brien liderou a equipe de remo
da Austrália para uma medalha de ouro e duas de prata nos Jogos Olímpicos Rio 2016. Também treinou
outros atletas de remo para duas medalhas de ouro e duas de prata em quatro edições de Jogos Olímpicos
anteriores. Chris é vice-diretor do Australian Institute of Sports (AIS), onde trabalha com uma variedade de
esportes para estabelecer planos e execução de seus programas em busca dos melhores resultados Olímpicos
e Paralímpicos. Diariamente é desafiado a adaptar seus conhecimentos e várias habilidades aos programas de
elite em uma ampla variedade de esportes, incluindo atletismo, tiro esportivo, ciclismo, vôlei, skate e surfe.
O´Brien é graduado em Administração e possui pós-graduação em Educação e Ciência do Esporte. Essas
conquistas acadêmicas, juntamente com suas conquistas esportivas, ajudam a moldar seu pensamento em
torno da entrega de resultados esportivos, liderança e trabalho em equipe.
CONGRESSO OLÍMPICO BRASILEIRO | 2019

15

JORGE BICHARA

RENATO ROCHA

Diretor de Esportes do Comitê Olímpico do Brasil (COB)

Professor e Pesquisador da Fundação Getúlio Vargas (FGV)

Bichara chegou ao COB em 2005 e dois anos depois começou a trabalhar no Alto Rendimento. Como Gerente
de Projetos Especiais e, depois, como Gerente Geral de Alto Rendimento, foi responsável por coordenar,
junto às Confederações, o planejamento e os investimentos especiais na preparação dos atletas brasileiros
para Londres 2012 e para a Rio 2016, culminando no melhor desempenho do país na história dos Jogos, com
recorde no número total de pódios, 19, e de ouros, 07, com 12 modalidades diferentes conquistando medalhas
olímpicas. É formado em Educação Física pela UFRJ e possui MBA em Administração Esportiva pela FGV.
Atualmente, é Diretor de Esportes do COB.

Pós-doutor em Tecnologias Semânticas para Recuperação de Informação pela University of South Wales (UK),
e doutor em Ciência da Informação pela UFMG. Atua como professor e pesquisador da Escola de Matemática
Aplicada (EMAp) da Fundação Getúlio Vargas e como professor colaborador da Escola de Ciência da Informação
da UFMG. É atualmente pesquisador visitante da Academia Austríaca de Ciências, Visiting Fellow da University
of South Wales e Pesquisador Adjunto Sênior da Universidade de Colúmbia. No COB, trabalha no projeto de
gestão de dados e de conhecimento junto ao Laboratório Olímpico.

ROBERT BOWMAN
Treinador Principal de Natação da Arizona State University,
Treinador em quatro Jogos Olímpicos e Treinador pessoal do Michael Phelps

MAURITS HENDRIKS
Diretor de Alta Performance do Comitê Olímpico da Holanda (NOC*NSF)

Diretor técnico do departamento de Top Sports do Comitê Olímpico da Holanda, sendo responsável tanto pelo
desenvolvimento da política esportiva superior quanto pelo desenvolvimento de desempenho dos principais
atletas holandeses. Foi chefe da missão holandesa em Sochi 2014, onde a Holanda dobrou o recorde de
medalhas (24) e acabou na quinta colocação no quadro de medalhas; e na Rio 2016, em que o país conquistou 19
medalhas, sendo oito de ouro, e o 11º lugar.

MICHAEL VESPER

ROBERTO NAHON

Consultor Sênior do Comitê Olímpico Internacional (COI)

Coordenador de Ações Médicas do Comitê Olímpico do Brasil (COB)

Vesper juntou-se ao Comitê Olímpico da Alemanha (DOSB) em 2006 como Diretor-geral. Em 2014, foi eleito
presidente do Conselho Executivo, cargo que ocupou até 2017. Na DOSB, ajudou a Alemanha a conquistar
127 medalhas nos Jogos de Verão (Pequim, Londres e Rio de Janeiro) e 78 nos Jogos de Inverno. Em 2016,
os germânicos faturaram 17 medalhas de ouro, melhor desempenho desde Atlanta 96, conquistando a 5ª
colocação no quadro de medalhas. Nos Jogos de Inverno, o desempenho foi ainda melhor, com a 1ª colocação
no quadro de medalhas em Turim 2006 e 2º em Vancouver 2010. Atualmente, é Consultor Sênior do Comitê
Olímpico Internacional (COI).
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Robert Bowman, o maestro por trás da ilustre carreira de Michael Phelps, é o treinador principal dos programas
de natação masculino e feminino da Arizona State University. Quatro vezes membro da equipe olímpica
dos EUA, incluindo o cargo de treinador principal da equipe masculina no Rio 2016. Bowman foi cinco vezes
treinador do ano na “American Swimming Coaches Association” (ASCA), seis vezes eleito o melhor treinador
de natação dos EUA e quatro vezes ganhador do prêmio “USA Swimming Foundation Golden Goggle” para o
treinador do ano. Desde 2016, faz parte do Hall da Fama da Natação Mundial e, em 2010, entrou para o Hall da
Fama da ASCA. Bowman orientou seus nadadores a 46 medalhas olímpicas, incluindo 23 medalhas individuais
e 14 medalhas individuais de ouro, além de 43 recordes mundiais ao longo de sua ilustre carreira. Um professor
dentro e fora das piscinas, Bowman é um palestrante inspirador e motivacional altamente procurado, focado
em tópicos como estabelecimento de metas, resistência mental, características dos campeões e alcançar a
excelência. Em 2016 publicou seu primeiro livro - The Golden Rules: 10 Steps to World-Class Excellence in Your
Life and Work – com Charles Butler e St. Martin’s Press, na primavera de 2016.

2019 | CONGRESSO OLÍMPICO BRASILEIRO

Graduado em Medicina pela Universidade Federal Fluminense, Roberto Nahon fez especialização em Medicina
do Exercício e do Esporte, Residência Médica em Ortopedia e Traumatologia. É mestre pela Universidade
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) em Clínica Médica, doutorando em Neurociências pela UFRJ. Membro
titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia (SBOT) e da Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do
Esporte (SBME), Nahon também integra o Comitê Médico da PATCO e a Comissão de Remo Paralímpico da
Federação Internacional de Remo (FISA). Atualmente é coordenador de Ações Médicas do Comitê Olímpico do
Brasil (COB), classificador paralímpico internacional da Confederação Internacional de Remo e Triathlon nas
especialidades médico e técnico, faz parte do corpo editorial da Revista Arquivos em Movimento, da UFRJ, e
atua em temas como esporte, ortopedia, classificação paralímpica, fisiologia e engenharia biomédica.
CONGRESSO OLÍMPICO BRASILEIRO | 2019
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TRABALHOS
ACADÊMICOS

PODE A PAIXÃO E AS ESTRATÉGIAS DE COPING DE ATLETAS
BRASILEIROS DE VÔLEI DE PRAIA SER DIFERENTE DEVIDO
À IDADE E REGIÃO DO PAÍS?
NAYARA MALHEIROS CARUZZO

5. RESULTADOS:

Programa de Pós-Graduação Associado em Educação Física (UEM/UEL)
nayaramalheiros@gmail.com

Os resultados apontam que a categoria sub-19 tem maiores níveis de paixão obsessiva (Md=4,83) e

LUCAS MOTTA PALERMO

Time Ágatha e Duda
FERNANDO DE BRITTO MARI

Associação Maringaense de Vôlei de Praia
ROBSON FLORENTINO XAVIER

Associação Maringaense de Vôlei de Praia
MARIA REGINA FERREIRA BRANDÃO

Universidade São Judas Tadeu (USJT)

harmoniosa (Md=6,50) (p<0,001) em relação à adulta (Md=3,83; 6,00, respectivamente). A Região Sul, por sua
vez, apresenta maiores níveis de “treinabilidade” (Md=7,00) (p=0,012) e recursos de enfrentamento “total” do
coping (Md=56,00) (p=0,045) em relação às demais regiões do país; por fim, os atletas da região Centro-Oeste
são mais apaixonados, de forma obsessiva, pela modalidade (Md=5,17) (p=0,040).

6. CONCLUSÃO:
Os atletas da categoria sub-19 possuem os maiores índices de paixão pela modalidade, com destaque para
a Região Centro-Oeste. Já os atletas da Região Sul são os que têm mais recursos para o enfrentamento do
estresse, demonstrando absorverem melhor as informações do treinador.

1. INTRODUÇÃO:

7. RECOMENDAÇÕES PRÁTICAS:

A pressão constante por resultados leva os atletas à mobilização máxima de seus recursos físicos e

No contexto esportivo competitivo, a paixão é uma variável que merece ser levada em consideração por

psicológicos. A paixão garante o empenho e a resiliência na modalidade, enquanto as estratégias de coping

psicólogos e treinadores. A paixão obsessiva muito alta, por exemplo, pode impactar diariamente a vida do atleta.

podem minimizar os efeitos estressores desse contexto, permitindo que os atletas se adaptem às demandas

Cabe destacar também as estratégias de enfrentamento que cada esportista utiliza nos momentos de estresse.

ambientais e mantenham um bom desempenho.
PALAVRAS-CHAVE:

Paixão; Estratégias de coping; Esporte.

8. REFERÊNCIAS:
MIRANDA, Renato et al. Versão brasileira (ACSI-28BR) do Athletic Coping Skills Inventory-28. Revista
Brasileira de Medicina do Esporte [online]. v. 24, n. 2, p.130-134, mar/abr. 2018. ISSN 1517-8692.

2. PROBLEMAS:

http://dx.doi.org/10.1590/1517-869220182402160980.

Há diferença na paixão e nas estratégias de coping de atletas brasileiros de vôlei de praia em relação à

PRATES, M. E. F. A paixão pela atividade docente de professores universitários em Educação Física. 2015. 259 p.

idade e região do país?

Tese (Doutorado em Educação Física) – Universidade Estadual de Maringá. Maringá, PR.

3. OBJETIVOS:

VALLERAND, Robert J. et al. Passion and performance attainment in sport. Journal of Psychology of Sport

Investigar as estratégias de coping e a paixão dos atletas brasileiros de vôlei de praia em relação à idade e região.

and Exercise. v. 9, n. 3, p. 373-392, 2008.

4. MATERIAIS E MÉTODOS:
O estudo contempla 115 atletas brasileiros de vôlei de praia, sendo 65 da categoria sub-19 (16,94 ± 1,22 anos) e
50 adultos (27,27 ± 6,82 anos). Destes, 29 atletas são da Região Nordeste; 17 da Centro-Oeste; 35 da Sudeste;
e 34 da Sul. Foram utilizados como instrumentos o Athletic Coping Skills Inventory - BR e a Escala da Paixão.
Para a análise de dados, optou-se pelo teste de normalidade Kolmogorov-Smirnov e os de comparação ‘U’
de Mann-Whitney e Kruskall-Wallis, adotando-se p<0,05.
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REMO OLÍMPICO:
MODELO DA ATIVIDADE COMPETITIVA INTERNACIONAL
FÁBIO BARRETO MAIA DA SILVA

na terceira parcial (r=-0,91; p<0,01, r=0,91; p<0,01, r=0,92; p<0,01). Já a quantidade e a amplitude de remadas

Departamento de Desportos Náuticos do Club de Regatas Vasco da Gama
fbms78@hotmail.com

apresentaram correlação e relevância na terceira parcial de 500 metros, na quarta parcial e na chegada.

ANTONIO CARLOS GOMES

6. CONCLUSÃO:

Centro de Estudos em Fisiologia e Treinamento (CEFIT)

A correlação de tempo e potência com velocidade infere a influência da força aplicada na remada sobre o
desempenho. Sugere-se também que a ênfase no treino de força especial durante o exercício competitivo

1. INTRODUÇÃO:
A evolução do esporte de alto rendimento pode ser explicada pelos avanços na teoria e na metodologia de
treino. Isso é resultado de análises estatísticas realizadas em diversas competições, sobretudo internacionais.

(barco) possa levar a um melhor desempenho. A coordenação eficaz de força ao longo do ciclo de remadas é
outro aspecto importante na execução. Na parcial dos 1.500 metros, por exemplo, demonstrou-se que: quanto
maior a potência, menor o tempo de prova (maior a velocidade do barco). Deve-se destinar uma atenção
especial aos estímulos de resistência de velocidade, baseando-se nos cálculos percentuais de velocidade

PALAVRAS-CHAVE:

competitiva a cada parcial. Embora seja um esporte que exija alto VO2 máximo, o vencedor da prova é quem

Remo; Atividade competitiva; Plano de treino; Modelo de elite; Periodização.

tem capacidade de produzir força veloz durante a maior parte do tempo, o que se adquire treinando em

2. PROBLEMAS:

velocidades competitivas e acima delas. Por fim, a força especial é primordial na preparação do remador.

Avaliar os dados registrados por atletas de elite em ações competitivas é uma forma eficaz de conceber o

7. RECOMENDAÇÕES PRÁTICAS:

plano de treino, visando um desempenho esportivo de excelência.

Utilização do modelo de elite no aprimoramento e monitoramento do plano de treino.

3. OBJETIVOS:

8. REFERÊNCIAS:

Elaborar o modelo de elite a partir da atividade competitiva.

GOMES, Antonio Carlos. Treinamento desportivo: estruturação e periodização. Porto Alegre: Artmed Editora, 2002.

4. MATERIAIS E MÉTODOS:

PLATONOV, Vladimir. Nikolaevick. Tratado Geral de Treinamento Desportivo. São Paulo: Phorte Editora, 2008.

Os dados são de domínio público, expostos no site da Federação Internacional de Sociedades de Remo (FISA).

WARMENHOVEN, John et al. Force coordination strategies in on-water single sculling: Are asymmetries

Foram analisados os resultados de 42 remadores, do gênero masculino, que competem em barcos individuais

related to better rowing performance?. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, v. 28, n. 4,

adultos e não têm restrição de peso. Todos eles disputaram finais A em Campeonatos Mundiais de 2010 a 2018.

p. 1379-1388, 2018.

Foram coletados os seguintes dados: data de nascimento, peso, estatura, parcial de cada 500 metros, total dos
2.000 metros, velocidade e frequência de remadas. Além disso, foram calculados: idade, índice de massa corporal,
partida (100 metros) e chegada (250 metros), potência, índice técnico, quantidade, amplitude e ciclo de remada.

5. RESULTADOS:
Ao analisar as características físicas, a atividade competitiva e suas correlações com a velocidade nos 2.000
metros de prova, apresentou-se: tempo (r=-0,99; p<0,01); potência (r=0,99; p<0,01); amplitude de remadas
(r=0,31; p<0,05); e índice técnico (r=0,99; p<0,01), com influência significativa sobre a velocidade do barco.
Outras variáveis mostraram correlações abaixo de (r=0,30), sem revelar valor estatístico. Na formação do
modelo competitivo, as variáveis foram analisadas em parciais: quatro etapas de 500 metros. Tempo, velocidade
e potência apresentaram correlação e estatística significativa em todas elas. As correlações mais fortes foram
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MONITORAMENTO DA APLICAÇÃO DO CONTEÚDO DE
TREINAMENTO E ANÁLISE DA CAPACIDADE BIOMOTORA DE
FORÇA DURANTE A PREPARAÇÃO DOS ATLETAS DA SELEÇÃO
BRASILEIRA DE LUTA GRECO-ROMANA
TIAGO NUNES DE AQUINO

desvio-padrão) e inferencial. Assim, verificou-se a normalidade das informações e adotou-se o “teste T” para

Grupo Teoria e Metodologia do Treinamento Desportivo, Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)
tafitnessstudio@gmail.com

dados pareados, com nível de significância de 5%.

FELIPE DO VABO MACEDO

5. RESULTADOS:

Confederação Brasileira de Wrestling (CBW)
ANTONIO CARLOS GOMES

Centro de Estudos em Fisiologia e Treinamento (CEFIT)

Houve aumento expressivo em todos os testes realizados. A Tabela 1 apresenta as capacidades biomotoras,
de acordo com os momentos avaliados:

JOÃO PAULO BORIN

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)

MOMENTO DA AVALIAÇÃO

CAPACIDADE BIOMOTORA

PRÉ

PÓS

TESTE T

Δ%

Força máxima de MS (Kg)

85,71 ± 13,67

110,71 ± 26,32

0,0200*

29,2

1. INTRODUÇÃO:

Força máxima de MI (Kg)

112,85 ± 23,24

139,00 ± 28,33

0,0040*

23,2

A força é indispensável na luta greco-romana para a execução de técnicas e tolerância à fadiga durante o

Resistência de força de MS (Rep.)

20,28 ± 2,21

25,57 ± 2,87

0,0200*

26,1

confronto, devendo integrar o programa de treinamento. Nos combates com duração regular - dois tempos

Força explosiva de MS (m)

4,04 ± 0,30

5,43 ± 0,66

0,0010*

34,4

de 3 minutos, com intervalo de 30 segundos -, é preciso equilibrar as manifestações de força para um melhor

Força explosiva de MI (m)

2,39 ± 0,14

2,76 ± 0,15

0,0007*

15,5

desempenho, tendo em vista a intensa dinâmica exigida, pois a relação entre esses aspectos é determinante
no alto rendimento.
PALAVRAS-CHAVE:
Wrestling; Força; Organização do treinamento; Competição.

2. PROBLEMAS:
Desenvolver uma metodologia capaz de mensurar a manifestação da força dos atletas da seleção brasileira de
luta greco-romana, que se preparavam para o Campeonato Pan-americano de 2017.

3. OBJETIVOS:
Analisar o desempenho da força de lutadores da modalidade greco-romana durante 20 semanas de preparação
para o Campeonato Pan-americano de 2017.

4. MATERIAIS E MÉTODOS:
Sete atletas da seleção brasileira foram avaliados durante 20 semanas nos seguintes aspectos: desempenho
das capacidades biomotoras de força máxima de membros superiores e inferiores; resistência de força de

24

6. CONCLUSÃO:
Inicialmente, trabalhou-se a força com 19,5% do volume de treinamento. Após a prescrição do conteúdo
de treinamento na preparação da seleção brasileira para o Campeonato Pan-americano de 2017, houve um
aumento médio de 25,7%.

7. RECOMENDAÇÕES PRÁTICAS:
Prescrição do treinamento de força em conjunto com a técnica, priorizando manifestações que estejam
de acordo com o modelo adotado pelo treinador.

8. REFERÊNCIAS:
BORIN, João Paulo et al. Avaliação dos efeitos do treinamento no período preparatório em atletas profissionais
de futebol. Revista Brasileira de Ciências do Esporte, v. 33, n. 1, p. 219-233, 2011.
GOMES, Antonio Carlos Treinamento desportivo: estruturação e periodização. Porto Alegre: Artmed Editora,
2002. p. 141-166.

membros superiores; força explosiva de membros superiores e inferiores. Descreveu-se a organização do

MIRZAEI, Bahman; GHAHREMANI MOGHADDAM, Mahdi; ALIZAEE YOUSEF ABADI, Heydar. Analysis of

conteúdo e a carga de treinamento aplicada aos atletas durante toda a preparação, sendo que 19,5% das

Energy Systems in Greco-Roman and Freestyle Wrestlers Who Participated in the 2015 and 2016 World

atividades realizadas foram de força. Após a coleta dos dados, utilizou-se a estatística descritiva (média e

Championships. International Journal of Wrestling Science, v. 7, n. 1-2, p. 35-40, 2017.

2019 | CONGRESSO OLÍMPICO BRASILEIRO

CONGRESSO OLÍMPICO BRASILEIRO | 2019

25

PEDAGOGIA DAS MODALIDADES OLÍMPICAS DE COMBATE
NO BRASIL EM PROJETOS ESPORTIVOS NAS INSTITUIÇÕES
DE ENSINO
CAMILO ANTONIO MONTEIRO BUENO

sobre a relação do instrutor com a modalidade. Elaborou-se também um questionário, composto por 12

Programa de Pós-graduação em Ciência da Informação, Universidade Estadual Paulista (UNESP)
bueno.camilo@gmail.com

perguntas fechadas, que permitiram a análise estatística (estatísticas descritivas e construção de tabelas
de dupla classificação, com os softwares Microsoft Excel e IBM SPSS Statistics 22).

JEFERSON CAMPOS LOPES

Departamento de Educação Física, Faculdade de Tecnologia de São Vicente (FATEF)

5. RESULTADOS:

DANIEL MARTÍNEZ-ÁVILA

Constatou-se que os profissionais não receberam nenhuma ajuda de custo para a manutenção e/ou o

Programa de Pós-graduação em Ciência da Informação, Universidade Estadual Paulista (UNESP)

desenvolvimento do projeto nas escolas. Quanto ao apoio ou incentivos de empresas privadas, houve
pouca adesão de empresas.

1. INTRODUÇÃO:
Por se tratar de um componente curricular da educação básica, a Educação Física deve apresentar aos alunos

6. CONCLUSÃO:

diversas modalidades esportivas, de modo que eles conheçam, experimentem, tomem contato, gostem,

Não há diferença significativa entre “experts” e “treinadores” diante das principais variáveis analisadas.

escolham e a pratiquem regularmente, seja na escola, fora do horário das aulas ou em instituições que as

Os técnicos não vêm sendo valorizados pelas políticas públicas de ensino, sendo as escolas particulares

desenvolvam de forma sistematizada em benefício da qualidade de vida (BETTI; ZULIANI, 2002; ALVES, 2007).

as que mais aderem a projetos.

Tais práticas auxiliam e contribuem também na formação moral e social de jovens estudantes (HIRAMA;
JOAQUIM; MONTAGNER, 2015).
PALAVRAS-CHAVE:
Pedagogia; Educação Física e treinamento; Artes marciais.

7. RECOMENDAÇÕES PRÁTICAS:
Torna-se imprescindível a criação e o incentivo de políticas públicas na área, visando a promoção de práticas
esportivas nas modalidades olímpicas de combate.

2. PROBLEMAS:

8. REFERÊNCIAS:

O estudo apresentou uma investigação sobre o desenvolvimento de projetos esportivos em instituições de

ALVES, Ubiratan Silva. Não ao sedentarismo, sim à saúde: contribuições da Educação Física escolar e dos

ensino no Brasil voltados exclusivamente às modalidades olímpicas de combate (judô, taekwondo, boxe e

esportes. O Mundo da Saúde, v. 3, p. 464-469, out./dez., 2007.

lutas). Baseada na experiência profissional e na qualificação acadêmica dos técnicos esportivos, procura-se
descobrir se tais aspectos interferem diretamente na qualidade do ensino.

3. OBJETIVOS:
Avaliar as capacidades dos treinadores para desenvolver um trabalho de lutas/artes marciais nas instituições
de ensino (particular e pública) e descobrir o grau de relevância da experiência olímpica para o desdobramento
deste trabalho. Além disso, busca-se analisar os benefícios que a escola e/ou o aluno obtiveram com o projeto.

BETTI, Mauro; ZULIANI, Luiz Roberto. Educação física escolar: uma proposta de diretrizes pedagógicas.
Revista Mackenzie de Educação Física e Esporte, v. 1, n. 1, p. 73-81, 2009.
HIRAMA, Leopoldo Katsuki; JOAQUIM, Cássia dos Santos; MONTAGNER, Paulo Cesar. Esporte e construção
da personalidade moral: impressões de jovens em projetos socioesportivos/ Deporte y la construcción de la
personalidad moral: impresiones de jovenes em proyecto socioeducativo/ Sport and construction of moral
personality: young’s impressions in social-educational project. Educación Física y Deporte, v. 34, n. 2,
p. 525-553, jul./dez., 2015.

4. MATERIAIS E MÉTODOS:
A amostra incluiu 23 técnicos esportivos, divididos em dois grupos: no grupo 1, os treinadores com experiência
olímpica foram classificados como “experts” (7 profissionais), enquanto os demais ficaram no grupo 2 e foram
classificados como “treinadores” (16 treinadores). As entrevistas foram individuais e buscou-se informações
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O ATUAL MODELO DE FORMAÇÃO DO JUDÔ BRASILEIRO:
A TRANSIÇÃO DO MODELO ARTESANAL PARA O PROFISSIONAL
LUIZ FRANCISCO CAMILO JÚNIOR

a formação de técnicos; 3) analisando as seleções de base e a principal, percebe-se que o perfil profissional

PPG/Ciências da Motricidade, Universidade Estadual Paulista (UNESP)
francisco.camilo@unesp.br

pautado na sólida formação acadêmica (graduação e titulação de mestre e/ou especialista) tem aumentado
nos últimos anos, não tendo como característica inicial ser mestre na modalidade.

ALEXANDRE JANOTTA DRIGO

PPG/Ciências da Motricidade, Universidade Estadual Paulista (UNESP)

6. CONCLUSÃO:
O judô tem apresentado crescente profissionalização e o modelo artesanal não é mais o único que se

1. INTRODUÇÃO:
O modelo de gestão da seleção brasileira de judô possui características profissionais, ou seja, um conjunto
de saberes pedagógicos oriundos da capacitação acadêmica. Isso significa que a modalidade passou a aplicar

apresenta na modalidade.

7. RECOMENDAÇÕES PRÁTICAS:

novas ferramentas e a contratar profissionais qualificados para sua administração. Dessa forma, o judô

Recomenda-se uma boa e coerente gestão de conflitos para que a transição entre modelos seja a mais

nacional pode captar novas receitas via leis de incentivo e ganhar mais espaço na mídia.

harmoniosa possível.

PALAVRAS-CHAVE:

8. REFERÊNCIAS:

Judô; Formação profissional; Profissionalização.

DRIGO, Alexandre Janotta et al. Artes marciais, formação profissional e escolas de ofício: Análise documental

2. PROBLEMAS:

do judô brasileiro. Motricidade, v. 7, n. 4, p. 49-62, 2011.

O esporte exige atualmente o investimento na área de Ciência do Esporte. Nesse contexto, a modalidade,

DRIGO, Alexandre J.; CESANA, J. Processo de reestruturação produtiva e econômica, da formação artesanal

de origem tradicional, se depara com necessidades que podem resultar em conflitos entre o antigo e o

à industrial e a construção das profissões: recortes com a educação física brasileira, artesanato e profissão.

contemporâneo. Por isso, recomenda-se uma gestão de conflitos para harmonizar as diferentes correntes.

Revista de Educação Skepsis, Rio de Janeiro, v. 3, n. 1, p. 1-20, 2011.

3. OBJETIVOS:

DRIGO, Alexandre Janotta. Lutas e escolas de ofício: analisando o judô brasileiro. Motriz: Revista de Educação
Física (Online), v. 15, p. 396-406, 2009.

Apresentar o estado atual da profissionalização do judô brasileiro, a partir de documentos das confederações
e federações nacionais. Assim, realizou-se o seguinte levantamento: 1) modelo de formação do instrutor de
judô; 2) perfil de formação do técnico de judô; 3) perfil apresentado dos técnicos de judô de seleções brasileiras
e dirigentes do esporte.

4. MATERIAIS E MÉTODOS:
A pesquisa é qualitativa, sendo realizada através do método de triangulação de dados (análise de três fontes
documentais): a) documentos oficiais disponíveis nos sites da CBJ e federações filiadas; b) mídia especializada;
c) artigos e livros na forma de referenciais teóricos. Os dados foram analisados de forma preliminar, enfocando
nas relações entre formação profissional e atuação.

5. RESULTADOS:
Os resultados preliminares encontrados foram: 1) o conhecimento de instrutores está relacionado ao processo
de formação do faixa preta, tendo como característica principal o domínio técnico (artesanal); 2) há um esforço
entre as entidades esportivas e o COB para a realização de cursos que contemplem o domínio teórico para
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IDENTIFICAÇÃO DE UM SISTEMA NACIONAL DE ALTO
RENDIMENTO NO JUDÔ E POSSÍVEIS RECOMENDAÇÕES
PARA SUA MELHORA
LEANDRO CARLOS MAZZEI

Considerando todas as classes, cerca de 30% dos clubes eram do estado de São Paulo, 9% do Rio de Janeiro e

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)
leandro.mazzei@fca.unicamp.br

6% do Paraná e Mato Grosso do Sul. Quanto ao desempenho, 23 clubes (8,3%) participaram continuamente

LARISSA RAFAELA GALATTI

ganhando, em média, 79,1% das medalhas. E, na adulta, 22 clubes tiveram atletas convocados em todas as

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)

seletivas. Entretanto, 75,3% da seleção nacional adulta é composta por atletas de 4 clubes.

1. INTRODUÇÃO:
Diversas pesquisas de diagnóstico sobre a política esportiva no Brasil, realizadas antes dos Jogos Olímpicos
Rio 2016, destacam a ausência de um sistema esportivo bem definido (BÖHME; BASTOS, 2016).
PALAVRAS-CHAVE:

das seletivas sub-18, conquistando 56,2% das medalhas. Na sub-21, esse número foi de 28 clubes (11,2%),

6. CONCLUSÃO:
Apesar das análises contemplarem um número reduzido de temporadas, foi possível identificar, além da
concentração geográfica dos clubes, um sistema esportivo de alto rendimento no judô em formato de
“pirâmide”, isto é, com alguns clubes “formadores” ou “desenvolvedores” na base (13 com bom desempenho
no sub-18 e sub-21) e poucos de “alto rendimento” na categoria adulta (4).

Judô; Sistema esportivo; Clubes formadores; Clubes de alto rendimento; Competitividade.

7. RECOMENDAÇÕES PRÁTICAS:
2. PROBLEMAS:

Para que o sistema acompanhe a tendência mundial de alta competitividade da modalidade (MAZZEI, 2016),

Sendo o Brasil um país de grandes dimensões geográficas e com diferentes contextos socioeconômicos,

seria necessário investir em alguns clubes “formadores”, de diferentes regiões brasileiras, para que eles

recomenda-se a definição de um sistema que considere as especificidades presentes em cada esporte

obtivessem bons resultados também na categoria adulta, como ocorre na natação holandesa (DE BOSSCHER

(DE BOSSCHER et al., 2015).

et al., 2015). Treinadores e atletas de clubes “formadores” podem participar de clínicas e treinamentos

3. OBJETIVOS:
Considerando que os clubes compõem a base do esporte brasileiro, o objetivo deste trabalho é identificar um

de campos em suas cidades, além de iniciativas que visem aumentar a qualidade competitiva do sistema;
promover os atletas a um nível internacional de forma eficiente; evitar o burnout de talentos; e não limitar
as oportunidades para atletas oriundos de clubes “formadores” nos poucos clubes de alto rendimento.

sistema esportivo de alto rendimento no judô a partir do desempenho dessas associações esportivas, entre
2016 e 2018, em seletivas nacionais da modalidade nas categorias sub-18, sub-21 e adulta.

4. MATERIAIS E MÉTODOS:
A partir de dados públicos disponíveis no site oficial da Confederação Brasileira de Judô (CBJ), e respeitando
os métodos propostos por Julio et al. (2011), analisou-se a participação dos clubes em cada seletiva/ano
entre 2016 e 2018. Investigou-se cada classe, além da localização geográfica, desempenho, incidência em
outras faixas etárias. Ao longo do processo, todas as informações registradas foram organizadas no
software Microsoft Excel 2016.

5. RESULTADOS:
Foram identificados 276 clubes na categoria sub-18, sendo que, em média, 159 participaram de cada evento.
Na sub-21, os números são um pouco menores: 249 clubes e participação média de 149 por seletiva. Já no
Adulto, os resultados apontaram 91 clubes, com média de 53 por torneio.

8. REFERÊNCIAS:
BÖHME, M. T. S.; BASTOS, F. C. (Eds.). Esporte de alto rendimento: Fatores críticos, gestão e identificação de
talentos. São Paulo: Phorte Editora, 2016.
DE BOSSCHER, Veerle et al. Successful Elite Sport Policies: An international comparison of the Sports Policy
factors Leading to International Sporting Success (SPLISS 2.0) in 15 nations. Maidenhead: Meyer & Meyer Sport
(UK) Ltd., 2015.
JULIO, Ursula F. et al. Tracking 10-year competitive winning performance of judo athletes across age groups.
Perceptual and Motor Skills, v. 113, n. 1, p. 139-149, 2011.
MAZZEI, Leandro Carlos et al. High performance sport in Brazil. Structure and policies comparison with the
international context. Gestión y Política Pública, 2015.
MAZZEI, Leandro Carlos High-Performance Judo: Organizational Factors Influencing the International
Sporting Success. Brussels: VUBPRESS, 2016.
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ANÁLISE DO PROGRAMA BOLSA-ATLETA NOS ÚLTIMOS
TRÊS CICLOS OLÍMPICOS: CARACTERIZAÇÃO, PERMANÊNCIA
E EVOLUÇÃO DOS ATLETAS NO PROGRAMA
5. RESULTADOS:
THIAGO SANTOS

Ao todo, 36.207 bolsas foram distribuídas neste período, sendo que 58,7% dos atletas beneficiados são

Projeto Inteligência Esportiva, Universidade Federal do Paraná (UFPR)
thiago.santos@ufpr.br

do sexo masculino e a média de idade é de 21,8 anos. O valor médio anual investido em cada atleta foi de

PHILIPE CAMARGO

enquanto apenas 9,8% foram concedidas a atletas em formação (Base e Estudantil). No ciclo olímpico de

Projeto Inteligência Esportiva, Universidade Federal do Paraná (UFPR)
FERNANDO MEZZADRI

Projeto Inteligência Esportiva, Universidade Federal do Paraná (UFPR)

R$ 13.394,14. As bolsas estiveram concentradas majoritariamente na categoria Nacional (63,4% do total),
2005 a 2008, apenas 59 atletas receberam bolsa ininterruptamente. Entre 2009 e 2012, esse número chegou
a 327, enquanto de 2013 a 2016, a 979. A análise de regressão linear múltipla apontou o valor individual do
financiamento como único preditor significativo da permanência e da progressão do atleta no PBA nos ciclos
Olímpicos de 2005 a 2008 (ß =0,63;t=9,87;p<0.01), de 2009 a 2012 (ß =0,38;t=14,30;p<0.01) e de 2013 a 2016

1. INTRODUÇÃO:
Os atletas brasileiros contam desde 2004 com o suporte financeiro do Programa Bolsa-Atleta (PBA),
cujo objetivo é auxiliar na performance esportiva, subsidiando os atletas que obtém resultados em
suas modalidades esportivas.
PALAVRAS-CHAVE:
Programa Bolsa-Atleta; Ciclo Olímpico; Manutenção de atletas; Resultados esportivos.

2. PROBLEMAS:

(ß=0,52;t=32,75;p<0.01).

6. CONCLUSÃO:
Os resultados deste estudo apontam um baixo percentual de bolsas concedidas às categorias iniciais (Base
e Estudantil). Isso pode indicar uma abreviação do estágio de formação, em detrimento da necessidade
de resultados e performance, levando à falta de progressão dos atletas nas categorias do PBA. A análise
de regressão sugere que a permanência no programa é influenciada pelo valor individual do financiamento
recebido. Assim, atletas que recebem menos tendem a não alcançar altos níveis de performance e,
consequentemente, resultados esportivos.

Em que medida o financiamento aos atletas dos esportes olímpicos das diferentes categorias do PBA (Base,
Estudantil, Nacional, Internacional e Olímpica), de 2005 a 2016, influenciou na manutenção e/ou melhoria
dos resultados esportivos?

3. OBJETIVOS:

7. RECOMENDAÇÕES PRÁTICAS:
Sugere-se uma melhor gestão e avaliação da política de financiamento ao atleta pelo PBA. Além disso, deve-se
entender como o aprimoramento de políticas específicas para o atleta em formação e no alto rendimento pode
auxiliar no reconhecimento do PBA como uma política efetiva de desenvolvimento do esporte brasileiro.

Caracterizar a distribuição de bolsas do PBA no período de 2005 a 2016 e medir sua influência na permanência
e evolução dos atletas em três ciclos olímpicos: 2005 a 2008; 2009 a 2012; e 2013 a 2016.

4. MATERIAIS E MÉTODOS:
Duas etapas foram cumpridas com a utilização do SPSS v.24. Na primeira, adotou-se valores absolutos e
relativos para caracterizar as seguintes variáveis: sexo, média de idade, valores de financiamento e categorias
de bolsa do PBA. Já na segunda, recorreu-se à regressão linear múltipla para verificar se o valor individual

GRIX, Jonathan; CARMICHAEL, Fiona. Why do governments invest in elite sport? A polemic. International
Journal of Sport Policy and Politics, v. 4, n. 1, p. 73-90, 2012.
HOULIHAN, Barrie; ZHENG, Jinming. The Olympics and elite sport policy: Where will it all end? The
International Journal of the History of Sport, v. 30, n. 4, p. 338-355, 2013.

do financiamento, sexo, idade inicial do atleta no PBA e local de nascimento influenciaram a permanência e a

SOTIRIADOU, Popi; DE BOSSCHER, Veerle. Managing high-performance sport: introduction to past,

progressão do atleta nos ciclos olímpicos. A obtenção dos dados ocorreu por meio das listas de participantes

present and future considerations. European Sport Management Quarterly, v. 18, n. 1, p. 1-7, 2018. DOI:

do programa, divulgadas pelo Ministério do Esporte, no Diário Oficial da União, e do banco de dados do Projeto

10.1080/16184742.2017.1400225

Inteligência Esportiva/UFPR. A amostra totalizou 15.732 atletas de esportes olímpicos que receberam a bolsa
em algum momento entre 2005 e 2016.
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A GESTÃO DA QUALIDADE TOTAL NOS ESPORTES:
O CASO DO JUDÔ
RODRIGO GUIMARÃES MOTTA

4. MATERIAIS E MÉTODOS:

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP)
rodrigo-motta@uol.com.br

Realizou-se um estudo de caso com o Instituto Camaradas Incansáveis (ICI), organização não governamental

LEANDRO PEREIRA DE LACERDA

Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR)
NEUSA MARIA BASTOS FERNANDES DOS SANTOS

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP)
CRISTIAN CEZÁRIO

Universidade de Guarulhos (UNG)

que oferece aulas de judô e possui uma equipe de atletas de alto rendimento. Ao tomar contato com essa
prática, a ONG decidiu adaptá-la e implementá-la com seus 50 judocas. A pesquisa foi realizada através
de análise documental. A ONG disponibilizou para discussão e análise as planilhas e apresentações com os
resultados obtidos pelos atletas em cada uma das metas e processos-chave nos meses de vigência do PEA.

5. RESULTADOS:
Após um ano, o PEA superou as metas de resultados para a equipe e os atletas, além de cada processo-

1. INTRODUÇÃO:

chave. Vale destacar também que os judocas aumentaram sua frequência aos treinos, sendo que os mais
bem colocados chegaram a atingir uma média de 3,3 dias por semana. Além disso, 71% deles participaram de

Prática consolidada no campo da administração, a gestão da qualidade total teve início na área de produção e

competições. A busca pelo desenvolvimento dos judocas foi outro destaque positivo, pois, durante a vigência

logo se disseminou para outros setores das empresas. Neste trabalho, a proposta é mostrar os resultados da

do PEA, 100% dos atletas recorreram à preparação complementar (cursos, seminários e preparação técnica),

aplicação dessa técnica em uma academia de judô. Intitulado Programa de Excelência do Atleta (PEA), o projeto

enquanto 55% procuraram a formação continuada (com frequência mensal). O programa demonstrou ainda

é fundamentado nos preceitos da qualidade total, cujos resultados são obtidos por meio do cumprimento

alta capacidade para envolver os participantes nas atividades, já que eles melhoraram seus resultados e

de processos-chave. À medida que as metas são atingidas, há o reconhecimento do esforço do atleta,

incentivaram os demais conforme a meta se aproximava.

motivando-o a persistir no PEA e criando um círculo virtuoso de qualidade para si e para o restante do grupo.
O programa estabelece, por exemplo, objetivos para resultados em competições, frequência adequada ao

6. CONCLUSÃO:

treino e execução de parâmetros pré-estabelecidos de peso máximo por atleta, respeitando sua categoria.

Nesse estudo, a gestão da qualidade total se mostrou uma ótima ferramenta para o ambiente esportivo.

Ao todo, são oito processos-chave. Aqueles que cumprem mensalmente as metas estabelecidas, no que

Recomenda-se sua ampliação para outras academias de judô e demais modalidades, visando compreender

refere à pontuação total, recebem o reconhecimento oral e um certificado.

o real potencial do programa no desempenho de atletas de alto rendimento e entidades esportivas.

PALAVRAS-CHAVE:
Esporte; Gestão da qualidade total; Judô.

7. RECOMENDAÇÕES PRÁTICAS:
Implementação de programas de gestão da qualidade total em esportes e instituições de lutas e artes

2. PROBLEMAS:

marciais, uma vez que o modelo analisado se mostrou eficiente na melhora de desempenho dos atletas.

Como a gestão da qualidade total contribui para um melhor desempenho esportivo dos atletas?

Por motivar o alcance da excelência na prática esportiva, sugere-se também a execução do modelo em
outros tipos de associações esportivas.

3. OBJETIVOS:
Avaliar a eficácia do programa de gestão da qualidade total para um melhor desempenho esportivo de

8. REFERÊNCIAS:

atletas e entidades, utilizando como exemplo um programa já implementado em uma organização esportiva

DEMING, William Edwards; EDWARDS, Deming W. Quality, productivity, and competitive position.

há mais de um ano.

Cambridge, MA: Massachusetts Institute of Technology, Center for advanced engineering study, 1982.
ISHIKAWA, Kaoru. What is total quality control? The Japanese way. Prentice Hall, 1985.
MOTTA, R. G.; UCHIDA, R. Uruwashi: o Espírito do Judô (Volume 1). São Paulo: Generale, 2018.
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INICIAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO DE ATLETAS DE ALTO
RENDIMENTO NO VÔLEI DE PRAIA: ESTUDO RETROSPECTIVO
RICARDO DE MELO DIAS

5. RESULTADOS:

Universidade Federal de Itajubá (Unifei)
ricardodias@unifei.edu.br

A maioria dos atletas teve uma iniciação esportiva diversificada (87%), dedicando-se especificamente à

AMÉRICO ALVES ROSSATO

Prefeitura Municipal de Franca/SP
ALBA OLIVEIRA DO CARMO

Centro de Treinamento Alba Oliveira
MAURÍCIO DANTAS

Secretaria de Educação do Estado do Mato Grosso do Sul
EDSON M. G. PALOMARES

Faculdade Integrada da Grande Fortaleza (FGF)

1. INTRODUÇÃO:
As conquistas obtidas pelas duplas brasileiras em competições internacionais foram essenciais para a popularização

modalidade acima dos 16 anos de idade (78%), participando de campeonatos desde a iniciação esportiva
(87%), tendo a expectativa de alcançar o alto nível competitivo logo em seu início na modalidade (65%),
sendo incentivados e acompanhados pelos familiares (65%) e tendo uma boa relação com o técnico,
a ponto de dialogar com ele tanto em questões relativas à modalidade quanto a outros assuntos (65%).

6. CONCLUSÃO:
Os fatores que superaram os 50% se mostraram relevantes durante a trajetória esportiva inicial, tida
como bem-sucedida, dos atletas brasileiros.

7. RECOMENDAÇÕES PRÁTICAS:
Os pontos destacados no estudo devem ser considerados pelos profissionais envolvidos no processo
de formação da modalidade.

do vôlei de praia no país. Nesse contexto, houve um aumento no número de praticantes, incluindo crianças e
jovens. Portanto, deve-se investigar o desenvolvimento de duas fases específicas: a iniciação e a especialização.

8. REFERÊNCIAS:

PALAVRAS-CHAVE:

BALBINO, Hermes F. et al. Pedagogia do Esporte: significações da iniciação esportiva e da competição. In:

Vôlei de praia; Formação esportiva; Alto rendimento.

REVERDITO, R. S.; SCAGLIA, A. J.; MONTAGNER, P. C. (Orgs.). Pedagogia do esporte: aspecto conceituais

2. PROBLEMAS:
Quais fatores associados à formação esportiva, especificamente aos processos de iniciação e especialização,
podem ter contribuído para o sucesso de atletas brasileiros de vôlei de praia?

3. OBJETIVOS:

da competição e estudos aplicados. São Paulo: Phorte Editora, p. 41-68, 2013.
BENELI, Leandro de Melo. Trajetória esportiva de atletas de alto rendimento no basquetebol masculino
e feminino no Brasil: estudo retrospectivo. 2018. 1 recurso online (83 p.). Tese (Doutorado) - Universidade
Estadual de Campinas, Faculdade de Educação Física, Campinas, SP. Disponível em: <http://www.repositorio.
unicamp.br/handle/REPOSIP/331970>. Acesso em: 3 set. 2018.

Investigar os fatores associados ao processo de iniciação e especialização esportiva que contribuíram para

DIAS, Ricardo de M. A questão do abandono da carreira esportiva por sujeitos considerados talentosos: um

o êxito de atletas brasileiros no vôlei de praia.

estudo retrospectivo em pedagogia do esporte. 2015. 220 f. Dissertação (Mestrado em Educação Física) Universidade Metodista de Piracicaba, Piracicaba, SP.

4. MATERIAIS E MÉTODOS:

LEONARDO FILHO, Luís Armando. A carreira de jogadores de voleibol de alto rendimento: Relatos sobre

Trata-se de um estudo descritivo quantitativo, que teve como técnica de coleta de dados um questionário

a própria formação esportiva. 2016. 116 f. Dissertação (Mestrado em Educação) - Faculdade de Filosofia

recordatório do tipo fechado, com 15 questões sobre a iniciação e a especialização esportiva de atletas

Ciências e Letras de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto.

brasileiros de vôlei de praia que apresentam alto nível competitivo. Foram obtidas respostas de 23 atletas,
sendo 13 do gênero feminino e 10 do masculino, com média de idade de 30 ± 8,3 anos, que ocuparam as 16
primeiras posições do ranking na temporada 2017-2018 do Circuito Brasileiro. Já a análise estatística utilizada
foi composta por média e desvio padrão para a caracterização da amostra, além da distribuição da frequência
relativa para agrupar as respostas, fornecendo a porcentagem em que cada uma apareceu diante das questões.
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ANÁLISE DE DESEMPENHO NO TAEKWONDO:
ELABORAÇÃO DE ÍNDICE PARA QUALIFICAR ATLETAS
EM COMPETIÇÕES INTERNACIONAIS
PAULA AVAKIAN

Confederação Brasileira de Taekwondo (CBTKD)
paulaavakian@hotmail.com

n
ID = ∂ x (∏i=1
ai)1/n
, no qual ID = índice de desempenho; ∂ = Classificação e nível do campeonato, de acordo
ß
n
com o nível do evento e a fase da competição; (∏i=1
ai)1/n = n√a1a2...an = , a média geométrica da pontuação

equivalente a cada adversário enfrentado na competição. O valor “a” equivale a cada luta e o “n” ao número

DIEGO SOUTO MORINE

de lutas realizadas; ß = “Fator primeira luta”. Uma vez estabelecidos tais critérios, foi criada uma planilha base

Confederação Brasileira de Taekwondo (CBTKD)

utilizando o Microsoft Excel® 2016 para facilitar a inserção dos dados e o cálculo do índice de desempenho em

NATÁLIA FALAVIGNA SILVA

cada competição.

Confederação Brasileira de Taekwondo (CBTKD)

5. RESULTADOS:
1. INTRODUÇÃO:

A ferramenta foi aplicada em 50 eventos internacionais de 2018, com planilhas individuais para cada

A análise de desempenho visa classificar e quantificar os aspectos essenciais da modalidade. Por isso, a proposta

competição. Todas elas continham informações sobre os atletas inscritos, o desempenho de cada um e o nível

é gerar feedbacks mais precisos à comissão técnica, contribuindo para a melhora de performance. O índice de

do evento. Foram realizadas 444 análises de lutadores brasileiros, incluindo as categorias sênior, júnior, cadete

desempenho foi criado pela Confederação Brasileira de Taekwondo (CBTKD) para qualificar os atletas em termos

e parataekwondo, sendo que 219 delas em competições internacionais.

de desempenho a nível internacional, auxiliando assim nos processos de seleção. Para tal cálculo, consideram-se
os seguintes fatores: a) nível da competição; b) fase alcançada no evento; c) nível dos adversários.

6. CONCLUSÃO:

PALAVRAS-CHAVE:

Os resultados ajudaram a identificar os melhores atletas brasileiros no cenário internacional da modalidade,

Taekwondo; Performance; Análise; Esporte; Gestão.

tendo se destacado com vitórias sobre grandes nomes do esporte em eventos tradicionais do Circuito Mundial.

2. PROBLEMAS:

7. RECOMENDAÇÕES PRÁTICAS:

Uma das responsabilidades permanentes das confederações esportivas é buscar novos meios de seleção de

Recomenda-se a utilização do índice de desempenho como um dos critérios de seleção dos atletas para

atletas para representar o país em suas modalidades. No entanto, esse processo costuma ser acompanhado

representar o país no exterior e uma forma de identificar lutadores de maior potencial de investimento.

por um viés subjetivo de treinadores e dirigentes.

8. REFERÊNCIAS:

3. OBJETIVOS:

HUGHES, Mike; FRANKS, Ian M. (Ed.). Notational analysis of sport: Systems for better coaching and

Criar uma ferramenta que auxilie a CBTKD nos processos de seleção de atletas e monitoramento internacional.

performance in sport. 2. ed. London: Routledge, 2004.

4. MATERIAIS E MÉTODOS:
A primeira etapa para o desenvolvimento da ferramenta foi a classificação do nível das competições
internacionais (Classe Mundial; Alta Performance; e Não-elite). Depois, o resultado obtido pelo atleta, no qual
foi estabelecida uma pontuação proporcional conforme a fase alcançada. Por fim, a última fase contemplou o

MOREIRA, Pedro Vieira Sarmet et al. Talent detection in taekwondo: which factors are associated with the
longitudinal competitive success?. Archives of Budo, v. 10, p. 295-306, 2014.
TRAVASSOS, Bruno et al. Performance analysis in team sports: Advances from an Ecological Dynamics
approach. International Journal of Performance Analysis in Sport, v. 13, n. 1, p. 83-95, 2013.

nível do oponente. Os adversários são qualificados a partir de suas posições no ranking mundial da Federação
Internacional de Taekwondo (ITF), sempre tomando como referência a atualização mais recente da lista. Os
atletas são agrupados em: TOP 1, TOP 10, TOP 25, TOP 50 e OUTROS (acima da 50ª colocação). Caso o lutador
perca na estreia, inclui-se um fator adicional. Desse modo, forma-se a seguinte representação matemática
para o cálculo do Índice de Desempenho (ID):
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TREINAMENTO DE FORÇA NO ATLETISMO JUVENIL
BRASILEIRO: PROVAS MASCULINAS DE 800M E 1.500M
MARCOS ANTONIO FEITOSA

Lobo Assessoria Esportiva
coachfeitosa@gmail.com
BENILSON PEREIRA DA SILVA

Clube Esperia
ANTONIO CARLOS GOMES

Centro de Estudos em Fisiologia e Treinamento (CEFIT)

1. INTRODUÇÃO:
A tradição brasileira nas provas de meio-fundo teve início no final dos anos 1970, com Agberto Guimarães, e
atingiu seu ápice nos Jogos Olímpicos Los Angeles 1984, quando Joaquim Cruz conquistou a medalha de ouro
nos 800m, superando o britânico Sebastian Coe, então recordista mundial da prova. Porém, nos últimos trinta
anos, o país vem sofrendo para encontrar atletas capazes de encarar a elite mundial.
Buscando resolver esse problema, a pesquisa tem como objetivo principal verificar o sistema de treinamento de
força aplicado em atletas juvenis de meio-fundo. Faigenbal e Wescott (2001) afirmam que o treino de força durante a
infância e a adolescência pode formar uma base para que ganhos de força e potência sejam obtidos na fase adulta.
PALAVRAS-CHAVE:
Atletismo; Juvenil; Força; Meio-fundo.

2. PROBLEMAS:
Verificar a importância da capacidade força nas provas juvenis de meio-fundo (800m e 1.500m), relacionando
a metodologia de treinamento adotada com o resultado esportivo.

3. OBJETIVOS:
A pesquisa apresenta três objetivos específicos: verificar o sistema de treinamento de força utilizado nas
provas juvenis de meio-fundo; diagnosticar o volume de treinamento (sessões) ao longo da temporada; e
identificar o sistema de treinamento de força utilizado com o resultado esportivo.

4. MATERIAIS E MÉTODOS:
O estudo reuniu 11 profissionais de atletismo que treinam corredores juvenis nas provas de 800m e 1500m, têm
mais de dois anos de experiência e possuem um histórico em campeonatos nacionais. Foram aplicadas 9 questões
fechadas, de múltipla escolha, respondidas por meio do site “Survey Monkey” entre abril e julho de 2014.
A análise dos dados foi qualitativa, tendo em vista a participação dos principais treinadores do país, e
quantitativa, pois a coleta foi extraída de uma amostra do universo investigado.

5. RESULTADOS:
Todos os treinadores afirmaram trabalhar a capacidade força, que possui reconhecida contribuição no
desempenho (ARRUDA, 2008).
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Verificou-se que, dentre as três manifestações de força, a mais utilizada é a resistência de força, seguida pela
força rápida e a força máxima, cujo percentual é muito baixo.
Constatou-se também que o treinamento de força está presente em todas as fases da temporada do atleta
juvenil de meio-fundo, principalmente no início e no meio.
Segundo os treinadores entrevistados, os principais exercícios aplicados de resistência de força envolvem os
circuitos e a sala de musculação, seguidos por exercícios funcionais, rampa em aclive, multi saltos e tração/lastro;
quanto à força rápida: sala de musculação, saltos horizontais e saltos verticais, seguidos por rampa em aclive,
multi saltos e circuitos; e, por fim, a força máxima: a sala de musculação, seguida por saltos em profundidade.
Para atingir o pico alvo, nota-se que a capacidade resistência de força é trabalhada intensamente nos primeiros
meses, enquanto a força rápida é estimulada na fase intermediária da temporada.
Nos 800m, um total de 5 treinadores possui 2 atletas em sua equipe e 3 deles comandam outros 3 juvenis. Já
nos 1.500m, 4 profissionais têm equipes compostas por 3 atletas. Na preparação para ambas as provas, são
aplicadas 6 sessões semanais.
Ao todo, 73% deles utilizam algum teste de controle, como: teste de impulsão horizontal; saltos na plataforma de força;
agachamento com acelerômetro; testes de força máxima; penta-saltos; deca-saltos; testes de 600m e 1.200m.

6. CONCLUSÃO:
A pesquisa pode se tornar uma importante referência na aplicação do sistema de treinamento de força
destinado a treinadores de provas juvenis de meio-fundo, permitindo novas análises sobre o número de
sessões aplicadas, distribuição de cargas, tipos de força e exercícios e testes de força.
A identificação e a criação de novos exercícios, de acordo com as manifestações de força, permite detalhar
quais são os mais indicados e como eles devem ser distribuídos ao longo da temporada.
Com base nos resultados apresentados, conclui-se que o treinamento de força é primordial nas provas de
meio-fundo, sobretudo na distribuição do volume de carga e na análise correta dos métodos de aplicação.
Além disso, é necessária a realização de novos estudos que aprofundem a questão da intensidade do
treinamento de força nas provas de meio-fundo.

7. RECOMENDAÇÕES PRÁTICAS:
Os dados apresentados permitem ao treinador identificar os tipos de força a serem trabalhados, os exercícios
adequados e o momento mais apropriado. Recomenda-se um controle da intensidade do treinamento de força
(carga), que deve ser variada ao longo da temporada.

8. REFERÊNCIAS:
FAIGENBAUM, Avery; WESTCOTT, Wayne. Força e potência para atletas jovens. Barueri, SP: Manole, 2001.
ARRUDA, Miguel; HESPANHOL, Jefferson Eduardo. Saltos verticais. São Paulo: Phorte, 2008.
OLIVEIRA, Valdomiro et al. A preparação física no atletismo nas provas de corridas de meio-fundo e fundo
na cidade de Curitiba, Paraná. EFDeportes.com, Revista Digital. Buenos Aires, a. 15, v. 146, p. 01, jul. 2010.
Disponível em: <http://www.efdeportes.com/efd146/a-preparacao-fisica-no-atletismo-nas-corridas.htm>.
Acesso em: 20 set. 2018.
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ANÁLISE DOS ARREMESSOS QUE DETERMINAM EQUIPES
VENCEDORAS E PERDEDORAS NO BASQUETE 3X3
RAFAELLA BAUERFELDT

5. RESULTADOS:

Centro Universitário Augusto Motta
rafaellabauerfeldt@globo.com

Com todas as informações sobre os arremessos certos e errados espalhados pela quadra, elaborou-se os

RENATO SHIRADO

Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN)
LUIZ OLYNTHO

Prefeitura Municipal de Belford Roxo/RJ

mapas de superfície (heatmaps ou mapas de calor), cujas maiores frequências foram associadas a cores
quentes (vermelho) e menores a cores frias (azul). Por fim, um novo mapa foi gerado (Diagrama de Voronoi)
para identificar os locais de maior e menor frequência em cada uma das 12 regiões. Verificou-se que os
arremessos ocorrem principalmente em dois locais: no semicírculo sem carga (perto da cesta) e logo atrás
da linha de 2 pontos (equivalente aos 3 pontos no basquete convencional).

HÉLCIO ROSSI GONÇALVES

Universidade Estadual de Londrina (UEL)

1. INTRODUÇÃO:

6. CONCLUSÃO:
As possíveis explicações para os arremessos ocorrerem nesses locais são: a) Situações ofensivas que geram
bandejas; 1x1 no poste baixo; bandeja; e passe embaixo da cesta; b) No 3X3, a cesta de longa distância possui

Visando aproximar os Jogos Olímpicos do público jovem, o Comitê Olímpico Internacional (COI) incluiu o

peso maior que no basquete convencional. Dessa forma, nota-se a importância das equipes apresentarem

basquete 3x3 no programa do evento a partir de Tóquio 2020. Trata-se de uma modalidade ainda pouco

bons aproveitamentos de arremesso de média e longa distância, isto é, pontuar mais com menos esforço.

estudada no Brasil, que apresenta diversos fatores determinantes para vitórias e derrotas. Para compreender
tais aspectos, adotou-se uma análise que disponibiliza o histórico de eficiência dos indicadores técnicos nas

7. RECOMENDAÇÕES PRÁTICAS:

partidas. Ainda assim, há poucos relatos de delineamento do treino e preparação física da modalidade.

Sugere-se direcionar o treinamento dos arremessos para essas duas situações: 1 ponto próximo ao aro

PALAVRAS-CHAVE:

e 2 pontos. Além disso, propõe-se que a prática de lances livres, simulando situações reais de jogo, seja

Basquete 3x3; Mapa de arremessos; Diagrama de Voronoi.

intensificada. Ou seja, após atividades que tenham levado os atletas ao esgotamento físico.

2. PROBLEMAS:

8. REFERÊNCIAS:

Será que através da identificação e codificação dos dados de arremessos, podemos estabelecer

CÁRDENAS, David. El proceso de formación táctica colectiva desde una perspectiva constructivista. En:

características de equipes vencedoras e perdedoras, além de estruturar treinos de forma mais específica?

LÓPEZ, A.; JIMÉNEZ, C. y AGUADO, R. (Eds.). Didáctica del baloncesto em las etapas de formación. Madrid:
Editores, p. 179-209, 2003.

3. OBJETIVOS:
Analisar os arremessos de 1 e 2 pontos, além dos lances livres, que são determinantes para a vitória ou

DE ROSE, Dante. O basquetebol masculino nos Jogos Olímpicos: de Berlin a Atenas. Lecturas: Educación
física y deportes, a. 10, n. 80, p. 9, ene. 2005. ISSN-e 1514-3465.

derrota no basquete 3X3.
GALATTI, Larissa R. et al. Campeonas del Mundo de Baloncesto: factores determinantes para el rendimiento

4. MATERIAIS E MÉTODOS:

de excelencia. Cuadernos de Psicología del Deporte, v. 15, n. 3, p. 187-192, 2015.

Foram analisados os arremessos em 16 jogos eliminatórios do FIBA 3X3 World Cup, que geraram mapas com

OKABE, Atsuyuki et al. Spatial Tessellations: Concepts and Applications of Voronoi Diagrams, 2nd Edition.

a distribuição dos arremessos (programa FIBA LiveStats v.7.17.5025.3). Para analisar os dados, realizou-se a

New York: John Wiley & Sons, Incorporated, 2000. 696 p.

estatística descritiva e criou-se um algoritmo computacional que digitalizasse os arremessos. O resultado
gerou duas matrizes (uma para os arremessos certos e outra para os errados), com coordenadas “x” e “y”. Em
seguida, a Análise de Cluster identificou as coordenadas dos centroides de cada cluster, originando o Diagrama
de Voronoi, com subdivisão do espaço da quadra em 12 regiões.
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SISTEMATIZAÇÃO E CONTROLE DE CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
E TÉCNICO-TÁTICAS NA SELEÇÃO BRASILEIRA DE TAEKWONDO

pescoço, cintura e quadril; percentual de gordura corporal; altura; comprimento de membros inferiores; d)
Obediência tática: pontuação atribuída ao comportamento do atleta em combate simulado no que se refere a
atingir o objetivo proposto pelo treinador; e) Round situacional: eficiência de ataque em sistema defensivo; f)
Aplicação de questionário psicológico.

DIEGO SOUTO MORINE

Confederação Brasileira de Taekwondo (CBTKD)
diego.morine@yahoo.com.br

O banco de dados foi desenvolvido no Microsoft Excel® 2016, com um código de identificação para cada

PAULA AVAKIAN

no próprio arquivo, podendo ser agrupado por: data, sexo, categoria de peso, comparação entre atletas e

Confederação Brasileira de Taekwondo (CBTKD)

avaliação longitudinal. Os valores são expressos em média ± desvio padrão e ilustrados com gráficos de teia,

ERICKSON MELQUIORE BUSATTO DE SOUZA

confeccionados a partir do escore-z.

atleta e momento de avaliação. À medida que as informações são inseridas, o relatório é confeccionado

Confederação Brasileira de Taekwondo (CBTKD)
NATÁLIA FALAVIGNA SILVA

Confederação Brasileira de Taekwondo (CBTKD)

5. RESULTADOS:
Com esse novo recurso, foi possível arquivar os resultados dos atletas avaliados, comparando-os e fornecendo
feedbacks adequados; entender o perfil da seleção brasileira em cada categoria; e estipular metas individuais.

1. INTRODUÇÃO:
A performance competitiva no taekwondo é determinada por uma série de fatores: físicos, antropométricos,
psicológicos e técnico-táticos. Monitorá-los a curto, médio e longo prazo garante a obtenção de dados para
a realização de feedbacks pontuais e a comparação de atletas (individualmente e por categoria).

Além disso, conseguiu-se identificar características essenciais para um atleta atingir sua melhor forma
competitiva no taekwondo.

6. CONCLUSÃO:
O banco de dados ajuda a construir o perfil do atleta brasileiro, viabiliza o monitoramento de sua evolução

PALAVRAS-CHAVE:

e possibilita a cobrança por resultados.

Taekwondo; Banco de dados; Avaliação física; Preparação física; Avaliação tática.

2. PROBLEMAS:

7. RECOMENDAÇÕES PRÁTICAS:
Sugere-se que todas as federações publiquem os protocolos de avaliações utilizados, assim como a média

A Confederação Brasileira de Taekwondo iniciou somente em 2017, quando assumiu a nova gestão, um processo

dos resultados da seleção nacional. Isso permitirá que os treinadores comparem o nível de seus atletas com

de sistematização e armazenamento de avaliações físicas e táticas dos atletas da seleção nacional. Por conta

os que integram a seleção.

disso, não há perfis de cada categoria, tampouco valores de referência que possam servir de comparação.
Ademais, após os treinamentos de campo, relatórios individuais com os resultados dos testes não eram
formalizados, nem havia uma definição de metas a serem atingidas.

3. OBJETIVOS:

8. REFERÊNCIAS:
BALL, Nick; NOLAN, Emily; WHEELER, Keane. Anthropometrical, physiological, and tracked power profiles
of elite taekwondo athletes 9 weeks before the Olympic competition phase. The Journal of Strength &
Conditioning Research, v. 25, n. 10, p. 2752-2763, 2011.

Desenvolver um banco de dados com todos os atletas que integraram a seleção brasileira de taekwondo
sênior e júnior a partir de 2018, com as seguintes informações: avaliações físicas, antropométricas,
técnico-táticas e psicológicas.

4. MATERIAIS E MÉTODOS:
A partir de 2018, teve início a avaliação dos atletas da seleção brasileira, que se mostraram receptivos à criação
do banco de dados. A equipe multidisciplinar elencou os seguintes itens para a construção dessa ferramenta:
a) Perfil geral do atleta: disponibiliza as informações pessoais, tempo de treino e experiência competitiva; b)

JACKSON, Andrew S.; POLLOCK, Michael L. Generalized equations for predicting body density of men.
British Journal of Nutrition, v. 40, n. 3, p. 497-504, 1978.
KAZEMI, Mohsen; PERRI, Giovanni; SOAVE, David. A profile of 2008 Olympic Taekwondo competitors.
The Journal of the Canadian Chiropractic Association, v. 54, n. 4, p. 243-249, 2010.
LEGER, Luc A.; LAMBERT, J. A maximal multistage 20-m shuttle run test to predict VO2 max. European
Journal of applied Physiology and Occupational Physiology, v. 49, n. 1, p. 1-12, 1982.

Testes motores: agachamento; supino; salto horizontal unilateral; teste de frequência de chute circular em
10 segundos; resistência abdominal; e consumo máximo de oxigênio; c) Antropometria: circunferências de
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DA BASE AO ALTO RENDIMENTO NO BASQUETE FEMININO:
A INFORMAÇÃO VISUAL NO LANCE LIVRE

em cada AOI, determinadas como ambiente, tabela e aro. Os resultados são apresentados como uma média

CARLA PATRICIA GUIMARÃES

5. RESULTADOS:

Instituto Nacional de Tecnologia (INT/CEMOV)
carla.guimaraes@int.gov.br

A atleta juvenil visualizou 19 vezes a AOI ambiente no lance livre, além de 12 vezes a tabela e 7 vezes o aro, com

ANA PAULA XAVIER

Instituto Nacional de Tecnologia (INT/CEMOV)
CÉZAR SILVA DE OLIVEIRA

Instituto Nacional de Tecnologia (INT/CEMOV)
ELEN ROSA DE SOUZA VIANA

dos 3 arremessos, tanto para a frequência de visualizações quanto para a duração de cada AOI (o movimento
se inicia com a atleta em posse da bola e vai até a entrada da bola na cesta).

duração de 373ms, 247ms e 147ms, respectivamente. A atleta profissional, por sua vez, visualizou 21 vezes a
AOI ambiente, 14 vezes a tabela e 20 vezes o aro, com duração de 747ms, 413ms e 647ms, respectivamente.
Portanto, constatou-se que a juvenil pouco observou o aro antes de realizar o movimento, mirando mais a
bola após sair de suas mãos. Já a profissional fixou mais seu olhar no aro antes do movimento em si e também
para acompanhar o desfecho do lance. Por fim, a jogadora profissional registrou maiores valores na duração da

Instituto Mangueira do Futuro

visualização, detendo mais seu olhar nas AOI.

SÔNIA CAVALCANTI CORRÊA

6. CONCLUSÃO:

Instituto Nacional de Tecnologia (INT/CEMOV)

As atletas apresentaram padrões e quantidades de visualizações diferentes, sendo que a jogadora profissional

1. INTRODUÇÃO:
No basquete, os atletas fazem uso de informações visuais para programarem suas ações físicas e táticas.

registrou maior fixação e duração. Dada a quantidade reduzida de participantes, este estudo se apresenta
como piloto para as análises (já em andamento) das demais atletas do projeto, podendo contribuir com o
desenvolvimento da modalidade.

Quando estas são incompletas ou confusas, a resposta é menos efetiva. Essa variável é um parâmetro
importante a ser treinado desde a base, visando o aumento de performance.

7. RECOMENDAÇÕES PRÁTICAS:

PALAVRAS-CHAVE:

Orientar o treinamento da base, direcionando a melhor AOI para fixar o olhar na execução do movimento.

Basquete; Eye tracking; Lance livre; Performance; Aprendizagem.

Assim, será possível acelerar o processo de aprendizagem e aumentar a performance.

2. PROBLEMAS:

8. REFERÊNCIAS:

Existem poucos estudos e muitas discussões sobre os locais exatos em que os atletas direcionam seu olhar

DE OLIVEIRA, R. Ferraz et al. Basketball jump shooting is controlled online by vision. Experimental Psychology,

no momento do lance livre. Essa é uma variável importante para a performance, podendo ser treinada desde

v. 54, n. 3, p. 180-186, 2007.

as categorias de base.

3. OBJETIVOS:
Identificar a frequência e o tempo de fixação do olhar durante a realização do lance livre de uma atleta juvenil
e outra adulta, ambas da Vila Olímpica da Mangueira, no Rio de Janeiro.

basquetebol. Lecturas: Educación Fısica y Deportes, v. 11, n. 105, p. 1-13, 2007.
DE OLIVEIRA, Cézar S. et al. Projeto Piloto Basquete: comparação entre o lance livre realizado com e sem
salto. In: GUIMARÃES, Carla Patrícia. (Org.). WORKSHOP TECNOLOGIA E INOVAÇÃO CIDADÃ. 1. 2017, Rio
de Janeiro. Anais do 1º Workshop Tecnologia e Inovação Cidadã. 1 ed. Rio de Janeiro: Centro de Estudos do

4. MATERIAIS E MÉTODOS:

Movimento, Instituto Nacional de Tecnologia (INT), 20960-030, 2017. v. 1, p. 46-49.

Uma jogadora de basquete da categoria juvenil (15 anos, 55,4kg e 1,64m) e uma profissional (30 anos, 90,3kg

STECIUK, Hanna; ZWIERKO, Teresa. Gaze behavior in basketball shooting: Preliminary investigations. Trends

e 1,81m) converteram 3 lances livres utilizando o equipamento “Eye Tracking” (modelo Tobbi Glasses 2), que

in Sport Sciences, v. 22, n. 2, p. 89-94, 2015.

possui duas câmeras direcionadas a cada retina e outra a frente para registrar toda a área de alcance visual.
As imagens obtidas foram processadas no software “Tobbi Glasses analyzer v.1.16”, e permitem conhecer as
áreas de interesse (AOI) nas quais as atletas focam seu olhar durante o movimento e a duração de visualização
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VICKERS, Joan N. Location of fixation, landing position of the ball and spatial visual attention during free throw
shooting. International Journal of Sports Vision, v. 3, n. 1, p. 54-60, 1996.
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ANÁLISE DAS AÇÕES FÍSICAS COM O SCOUTING DOS ATLETAS
NO MUNDIAL MASCULINO SUB-18 DE BASQUETE 3X3 DE 2017
THIAGO DE SORDI

5. RESULTADOS:

Associação de Pais e Amigos do Basquete de Jundiaí/SP
thiago.desordi@hotmail.com

A análise estatística apontou que as equipes de melhor campanha no torneio registraram números bem

CRISTAL ROCHA

Cristal Rocha Sports
ELEN ROSA DE SOUZA VIANA

Instituto Mangueira do Futuro
EDSON M. G. PALOMARES

Faculdade Integrada da Grande Fortaleza (FGF)

superiores aos adversários nas seguintes variáveis: passes, saltos, defesas na bola, deslocamentos de lado e
deslocamentos de frente. Por outro lado, outras variáveis não foram determinantes para o resultado final, como:
arremessos de 1 e 2 pontos, infiltrações, giros, substituições e paradas de até 10 segundos do jogador em quadra.

6. CONCLUSÃO:
Os dados sugerem que, devido à dinâmica do jogo, uma equipe precisa realizar ações físicas em maior volume
que seu adversário para sair vitoriosa.

1. INTRODUÇÃO:

7. RECOMENDAÇÕES PRÁTICAS:

A análise estatística é uma ferramenta essencial no treinamento esportivo, tornando a quantificação de dados

Um programa de treinamento destinado a jovens do basquete 3x3 que, inicialmente, priorize a capacitação

parte integrante do processo de treinamento de jovens atletas.

física do atleta, sobretudo nos aspectos defensivos, saltos e deslocamento em quadra.

PALAVRAS-CHAVE:
Basquete 3x3; Ações físicas; Análise estatística; Mundial sub-18.

2. PROBLEMAS:
O desenvolvimento do basquete 3x3 e sua inclusão no programa olímpico tornam necessárias a sistematização
dos processos de treino nas categorias de formação e um melhor entendimento sobre as variáveis determinantes
para os resultados das partidas.

3. OBJETIVOS:

8. REFERÊNCIAS:
MARQUES, Rodrigo; PEREIRA, Christofer P. O uso do scout como ferramenta de análise ofensiva no
basquetebol. EFDeportes.com, Revista Digital. Buenos Aires, a. 15, n. 148, sep. 2010. Disponível em: < https://
www.efdeportes.com/efd148/o-uso-do-scout-como-no-basquetebol.htm>. Acesso em: 19 set. 2018.
SCANLAN, Aaron T. et al. The physiological and activity demands experienced by Australian female basketball
players during competition. (As exigências fisiológicas e de atividade experimentadas pelas jogadoras de basquete
australianas durante a competição) Journal of Science and Medicine in Sport, v. 15, n. 4, p. 341-347, 2012.

Quantificar e comparar o desempenho das ações físicas do basquete 3x3 entre as equipes com melhor e

THOMAS, Jerry R.; NELSON, Jack K.; SILVERMAN, Stephen J. Métodos de pesquisa em atividade física.

pior classificação no Campeonato Mundial masculino sub-18 de 2017, identificando as ações decisivas para

3 ed. Porto Alegre: Artmed Editora, 2002.

o resultado da competição.

4. MATERIAIS E MÉTODOS:
A amostra reuniu as equipes campeã e vice e as duas últimas colocadas (19ª e 20ª posições) na classificação
geral. A coleta de dados ocorreu por meio da análise de vídeos das partidas, disponíveis no canal da Federação
Internacional de Basquete (FIBA) no YouTube. As análises estatísticas, por sua vez, tiveram o uso do Teste de
Mann Whitney U, que permitiram a comparação dos grupos de maior e menor resultados; e o de Wilcoxon, que
confrontou o desempenho inicial e final das equipes (software IBM SPSS versão 20). O nível de significância
adotado foi de 0,05.
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ANÁLISE DOS ÍNDICES DE DESEMPENHO TÉCNICO-TÁTICOS
DETERMINANTES PARA A VITÓRIA NO BASQUETE 3X3 DOS
JOGOS OLÍMPICOS DA JUVENTUDE 2018

e homogeneidade da distribuição dos dados foi determinada pelo teste de Kolmogorov-Smirnov. Diferenças
entre as equipes acabaram sendo testadas pela análise de variância (ANOVA) de um fator, seguido por Tukey.
Em todos os casos, considerou-se estatisticamente significativo o valor de P≤0,05. Não foram encontradas
diferenças estatísticas expressivas entre os índices de desempenho eficiência, posse de bola, CEO, %FG,
pontos totais, lances livres tentados e convertidos, rebotes ofensivos e defensivos. Os índices estatísticos

ANDREA DOMINGOS PEREIRA

foram coletados a partir do scouting oficial da competição. Para inferências comprobatórias dos dados de

Confederação Brasileira de Basketball (CBB)
domingos.andrea@gmail.com

scouting e análise de perfis de cada equipe, foram observados os vídeos disponibilizados no canal oficial do COI.

DOUGLAS LORITE MOTTA

5. RESULTADOS:

Comissão de Desportos da Aeronáutica (CDA)
FELIPE ALEXANDRE PORTO FERREIRA

Instituto de Ciências da Atividade Física (ICAF)
ABDALLAH ACHOUR JUNIOR

Universidade Estadual de Londrina (UEL)

A Bélgica é a equipe que mais executa arremessos de 1 ponto, com diferença significativa para a Argentina
(p<0,01): 48% a mais. Em relação ao arremesso de 2 pontos, a Ucrânia foi quem mais realizou tentativas,
com diferença considerável para a Bélgica (+157%; p<0,05) e a Eslovênia (+56%; p<0,05). Nas assistências,
verificou-se que Eslovênia e Ucrânia são as equipes que mais investem nessa técnica, +144% que a Eslovênia e
+162% que a Ucrânia (p<0,05).

1. INTRODUÇÃO:

6. CONCLUSÃO:

Com apenas uma década de existência, o basquete 3x3 carece de artigos e estudos específicos que deem

As equipes apresentaram características técnico-táticas diferentes, o que nos leva a inferir que, em jogos

suporte à elaboração de programas de treinamento e o desenvolvimento técnico-tático-físico da modalidade.

equilibrados, quaisquer ações negativas (arremessos não convertidos e erros) podem definir o placar. Ao que

As informações encontradas na literatura mundial são aquelas relacionadas ao basquete tradicional.

tudo indica, jogar coletivamente e/ou ter um ou dois talentos individuais na equipe são razões para o sucesso

PALAVRAS-CHAVE:
Basquete 3x3; Índices de desempenho; Eficiência.

2. PROBLEMAS:
A inexistência de estudos específicos, sobretudo acerca dos fundamentos e índices de desempenho, é uma
lacuna que dificulta a elaboração de programas de treinamento e desenvolvimento técnico-tático, impactando
também na evolução da modalidade.

3. OBJETIVOS:
O objetivo deste estudo é analisar os índices de desempenho técnico-táticos no Basquete 3x3 como fator
determinante para a vitória, no torneio masculino dos Jogos Olímpicos da Juventude Buenos Aires 2018.

na modalidade. O método utilizado e as equações de índices de desempenho aplicadas ao basquete tradicional
podem ter limitado esse estudo, o que reforça a necessidade do surgimento de novos trabalhos aplicados
diretamente ao basquete 3x3.

7. RECOMENDAÇÕES PRÁTICAS:
Recomenda-se a continuidade deste estudo com a utilização de diferentes enfoques: avaliação dos índices
de desempenho por jogos, jogadores e competições; análise comparativa entre competições; análise
correlacionando vencedores e perdedores.

8. REFERÊNCIAS:
ALMAS, Saulo Peters. Análise das estatísticas relacionadas ao jogo que discriminam as equipes vencedoras das
perdedoras no basquetebol profissional brasileiro. Revista Brasileira de Educação Física e Esporte, v. 29, n. 4,

4. MATERIAIS E MÉTODOS:

p. 551-558, 2015.

Os critérios de seleção amostral foram as equipes que disputaram o mesmo número de jogos (7) e/ou

IBÁÑEZ, Sergio J. et al. Basketball game-related statistics that discriminate between teams’ season-long

conquistaram uma medalha, casos de Argentina, Bélgica, Eslovênia e Ucrânia. Analisou-se os seguintes

success. Europe Journal Sport Science, v. 8, n. 6, p. 369-372, 2008.

dados: total de pontos; arremessos de 1 ponto convertido; arremessos de 1 ponto tentados; percentual de

INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE – IOC. Buenos Aires History. Disponível em: <https://www.

arremessos de 1 ponto; arremessos de 2 pontos convertidos; arremessos de 2 pontos tentados; percentual

buenosaires2018.com/resultsbooks>. Acesso em: 05 nov. 2018.

de arremessos de 2 pontos; lances livres convertido; lances livres tentado; rebotes ofensivos e defensivos;
assistências; erros; roubadas de bola; tocos; e faltas. Além disso, foram calculados os seguintes índices de
desempenho: eficiência, posse de bola, coeficiente de eficiência (CEO) e lances livres. A normalidade
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ESTUDO DO CALENDÁRIO COMPETITIVO DOS CIRCUITOS
BRASILEIRO E MUNDIAL DE VOLEIBOL DE PRAIA (1989-2018)
DAYSE DIAS DA SILVA CARRACO

competições. Nesse sentido, apesar da equiparação de torneios disputados por homens e mulheres no Brasil, o

Monteverde Sport
carracodayse@gmail.com

que não ocorre no Circuito Mundial, houve redução de 33% no número de etapas para a temporada 2017/2018:

LEOPOLDO SINDICE DA SILVA

e realizado mudanças em sua estrutura competitiva, agregando novos países participantes e ganhando maior

Universidade Federal da Paraíba (UFPB)

visibilidade. Foram 44 torneios masculinos em 2018, 14 vezes mais que em sua primeira edição.

12 no total, número menor do que no início da modalidade. O Circuito Mundial, por sua vez, tem se fortalecido

GIULIANO BATISTA SUCUPIRA

Prefeitura Municipal de Betim/MG

6. CONCLUSÃO:

JOANILDO COSTA JUNIOR

A redução de etapas prejudica o desenvolvimento do vôlei de praia e a implementação de um modelo

CT Side Out Brasil
LEANDRO GARROT RODRIGUES

Força Aérea Brasileira (FAB)
ABDALLAH ACHOUR JUNIOR

Universidade Estadual de Londrina (UEL)

profissional no Brasil. Atualmente, a maioria dos atletas utiliza as premiações dos torneios para garantir
sua presença na etapa seguinte. Assim, as possibilidades de crescimento do atleta e da modalidade ficam
comprometidas. Além disso, quem disputa o Circuito Mundial tem evoluído tecnicamente e ampliado seus
ganhos financeiros graças à expansão do calendário.

7. RECOMENDAÇÕES PRÁTICAS:
1. INTRODUÇÃO:

Inspirado no sucesso do vôlei de quadra, sugere-se institucionalizar o trabalho com o vôlei de praia, tornando

O sucesso de uma modalidade esportiva pode ser atribuído a diversos fatores, principalmente a organização

a modalidade menos dependente das premiações.

corporativa e o alto nível dos atletas.
PALAVRAS-CHAVE:
Performance; Esporte; Competição.

8. REFERÊNCIAS:
AFONSO, Gilmar Francisco. A reinvenção do Voleibol de praia: agentes e estruturas de uma modalidade
espetacularizada (1983-2008). 2011, 214f. Tese (Doutorado em Sociologia) – Programa de Pós-Graduação em

2. PROBLEMAS:

Sociologia, Universidade Federal do Paraná, Curitiba.

O cenário competitivo atual do voleibol de praia nacional é adequado para o desenvolvimento contínuo

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL. Institucional. História. Vôlei de Praia. Disponível em: <http://

da modalidade?

www.volei.org.br/institucional/histpraia.asp>. Acesso em: 20 jun. 2018.

3. OBJETIVOS:

FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE VOLEIBOL. Beach Volleyball. The game. Beach volleyball history.
Disponível em: <http://www.fivb.org/EN/BeachVolleyball/History.asp> Acesso em: 20 jun. 2018.

Relatar o calendário competitivo do vôlei de praia brasileiro e mundial.

4. MATERIAIS E MÉTODOS:
A pesquisa se caracteriza como documental de cunho qualitativo, tendo sido realizada por meio da
investigação dos documentos online, publicados pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) e pela
Federação Internacional de Voleibol (FIVB), a partir da análise dos calendários competitivos das instituições.

5. RESULTADOS:
As conquistas obtidas nos Jogos Olímpicos impulsionaram a evolução do vôlei de praia no país, mas outro fator
que ajuda a explicar o crescimento da modalidade é a capacidade de propagação por meio do calendário de
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A RELAÇÃO DA IDADE RELATIVA COM A CLASSIFICAÇÃO
INDIVIDUAL DO RANKING DA FIBA EM ATLETAS DO
BASKETBALL 3X3, DA CATEGORIA SUB-18 MASCULINA
KÁTIA C. DE ARAÚJO

5. RESULTADOS:

Vivabem Fitness & Sports e Secretaria Municipal de Esportes - SEME /SP
katiabasquete@hotmail.com

O teste de Kruskal Wallis não constatou relação entre o ranking e o quartil de nascimento [X2(3) = 7,165;

ALBA CRISTINA SOBREIRA GARCIA

Fundação Municipal de Esportes de Balneário Camboriú/SC
GUSTAVO BELLINI MEIRELES

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)
WAGNER DE CAMPOS

Universidade Federal do Paraná (UFPR)

P>0,05]. Verificou-se também que não houve diferença significativa entre as médias de posição no ranking
para cada quartil de nascimento (p>0,05), enquanto o EIR não apresentou correlação robusta quando
comparados com o posicionamento dos brasileiros na classificação. Por fim, não houve EIR quando foram
confrontadas as variáveis mês de nascimento e idade decimal.

6. CONCLUSÃO:
Não foram encontradas diferenças significativas entre os quartis de nascimento, ainda que a relação com

1. INTRODUÇÃO:

o ranking da FIBA seja expressiva. Assim, é necessária a realização de novas pesquisas, com mais sujeitos e
diferentes modalidades esportivas.

Segundo Viveiros et al. (2015), não há um sistema de desenvolvimento esportivo no Brasil voltado à
detecção, seleção e promoção do talento esportivo. Para Filho et al. (2016), isso faz com que equipes utilizem

7. RECOMENDAÇÕES PRÁTICAS:

metodologias e estratégias subjetivas nesse processo, resultando na exclusão de atletas promissores. Certos

Os profissionais que trabalham com categorias de base precisam entender o efeito da idade relativa, pois sua

estudos acadêmicos que discutem a formação esportiva têm analisado o efeito da idade relativa no esporte,

relação com o desempenho e a vantagem encontrada nos primeiros quartis é apenas temporária, permitindo

isto é, a vantagem obtida por atletas nascidos no início do ano.

inferir que o EIR não deve ser utilizado como critério absoluto na seleção e promoção do talento esportivo.

PALAVRAS-CHAVE:
Idade relativa; Seleção e promoção de talentos; Formação esportiva.

8. REFERÊNCIAS:
VIVEIROS, Luís et al. Ciência do Esporte no Brasil: reflexões sobre o desenvolvimento das pesquisas, o cenário

2. PROBLEMAS:

atual e as perspectivas futuras. Revista Brasileira de Educação Física e Esporte, v. 29, n. 1, p. 163-175, 2015.

Analisar se o efeito da idade relativa interfere no ranking dos atletas brasileiros de basquete 3x3, da categoria

CAMPOS, Fábio A. D. et al. O efeito da idade relativa no voleibol feminino brasileiro. Revista CPAQV - Centro de

sub-18 masculina.

Pesquisas Avançadas em Qualidade de Vida, v. 10, n. 2, p. 1-8, 2018.

3. OBJETIVOS:

ALBUQUERQUE, Maicon R. Efeito da idade relativa sobre o desempenho esportivo em atletas de taekwondo

Verificar a relação entre a idade relativa e o ranking masculino sub-18 da FIBA no basquete 3x3.

e judô. 2013. 96 f. Tese (Doutorado em Medicina Molecular) - Faculdade de Medicina da Universidade Federal de
Minas Gerais, Belo Horizonte.

4. MATERIAIS E MÉTODOS:
Participaram da pesquisa os atletas da categoria sub-18 masculina, registrados e perfilados segundo as
normatizações do sistema PLAYFIBA/3x3, contidas no site da FIBA (http://play.fiba3x3.com/). Ao todo, foram
selecionados como amostra 331 atletas do sexo masculino, com idade entre 16 e 18 anos (média: 17,5 anos;
desvio padrão: 0,83), melhores ranqueados no sistema PLAYFIBA/3x3, com cadastro e perfil ativos.
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